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RESUMO

O presente trabalho busca refletir sobre as relações das comunidades quilombolas

com a  natureza  e  com o  Estado  moderno,  na  perspectiva  de  que  são  sujeitos

culturalmente diversos, possuindo formas específicas de viver, de criar, de produzir

e de socializar. Essas comunidades, a partir da Constituição Federal brasileira de

1988,  foram  reconhecidas  enquanto  coletividades  culturalmente  diversas,  tendo

garantidas  suas  tradições  culturais,  religiosas  e  territoriais.  Essa  garantia  está,

fundamentalmente, ligada à identidade desses grupos, pois se manifesta por meio

da relação com a terra,  que não é  vista,  apenas,  patrimonialmente.  O território,

nessa perspectiva, é o meio onde se articula a identidade cultural e a relação desses

sujeitos  com a  natureza.  A  partir  de  suas  práticas  sociais  e  da  relação  com o

território  tradicionalmente  ocupado,  desafiam  o  modelo  de  “des-envolvimento”

brasileiro,  baseado  na  concentração  dos  recursos  naturais,  na  exploração  do

trabalho, na dominação cultural, na monocultura de exportação, no esgotamento da

natureza  e  no  latifúndio.  Esses  sujeitos,  então,  representam o  ponto  de  ruptura

desse modelo dominante e a possibilidade de construção de um novo paradigma

social, baseado em laços de afetividade, de solidariedade e de reciprocidade, que

fogem à perspectiva do contrato e da propriedade. Assim, analisa-se, a partir  de

perspectiva interdisciplinar e dos marcos da sociologia e da antropologia jurídicas,

como se dá a política pública social de regularização fundiária criada para esses

grupos,  desde  a  conquista  e  reconhecimento  do  direito,  até  a  elaboração  e  a

implementação. Para isso, tem-se como fonte de pesquisa bibliografia produzida na

temática, além de dados secundários oferecidos tanto pelo Instituto de Colonização

e Reforma Agrária,  como pela Fundação Cultural  Palmares e pela Secretaria de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial  da Presidência da República,  órgãos

responsáveis pela implementação dessa política.

Palavras-chave:  Direito  Agrário.  Território.  Desenvolvimento.  Comunidades

Quilombolas. Políticas Públicas Sociais.



ABSTRACT

This paper seeks to reflect on the relationship of quilombos’ communities with nature

and with the modern State, from the perspective of that they’re individuals culturally

diverse,  having  specific  ways  of  living,  creating,  producing  and  socialize.  These

communities,  from the Brazilian Federal  Constitution of  1988,  were  recognized as

culturally diverse communities, having secured their cultural, religious and territorial

traditions. This guarantee is fundamentally linked to the identity of these groups, as

manifested in their relationship with the land, which is not seen, only as pecuniary.

The territory, in this perspective, is the way in which it articulates the cultural identity

and the relationship of these subjects with nature. From their social practices and the

relationship with the territory traditionally occupied, they challenge the Brazilian model

of  “dis-envelopment”,  based  on  the  concentration  of  natural  resources,  labor

exploitation, cultural domination, the export monoculture, the depletion of nature and

landlordism. These subjects, then, represent the breaking point this dominant model

and  the  possibility  of  building  a  new social  paradigm,  based  on  ties  of  affection,

solidarity  and  reciprocity,  fleeing  the  prospect  of  contract  and  property.  Thus,  we

analyze, from an interdisciplinary perspective and milestones of legal sociology and

anthropology, how is the social public policy of regularization created for these groups,

since the conquest and recognition of the right, to the elaboration and implementation.

For  this,  it  has  been  realized  a  research  bibliography  on  the  topic,  as  well  as

secondary data offered both by the Institute of Colonization and Agrarian Reform, as

the Palmares Cultural Foundation and the Secretariat for Policies to Promote Racial

Equality of the Presidency, organs responsible for implementing this policy.

Key-Words:  Agrarian Law. Territory. Development.  Quilombo’s Communities. Public

and Social Policy.



16

1. INTRODUÇÃO

A reflexão acerca da coexistência de diferentes indivíduos no mesmo Estado-

nação, compondo um universo de “cidadanias múltiplas”, implica na aceitação de

que “todo cidadão deve ser concebido numa plenitude de significados, independente

da  sua  posição-condição  no  mundo  social”  (SHIRAISHI  NETO,  2013),  e  que  a

diferença, econômica e/ou étnica, deve ser tratada como um valor e princípio jurídico

a ser protegido, bem como na concepção de que medidas de promoção dos Direitos

dos  grupos  sociais  façam parte  das  preocupações  tanto  do  Estado  quanto  dos

cidadãos.

Nessa perspectiva, e, considerando a necessidade de contínuo debate para

assegurar  o  reconhecimento  de  Direitos  a  “novos  sujeitos”,  propôs-se  o  estudo

acerca das comunidades quilombolas. 

Com a Constituição da República de 1988 – especialmente, por meio dos

artigos 215 e 216,  que tratam dos direitos culturais,  e  do artigo 68,  do Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), garantindo o domínio e a titulação

das  terras  ocupadas  por  quilombolas  –  essas  comunidades  conquistaram

reconhecimento  e  legitimidade,  por  meio  de  muita  organização,  articulação  e

mobilização, para atuar junto e dentro das esferas de poder, garantindo a atuação

como parte nos processos de construção e exercício de direitos.

Com  a  finalidade  de  instrumentalizar  esses  direitos  garantidos

constitucionalmente, as políticas aplicadas às comunidades quilombolas surgiram da

perspectiva de superação das desigualdades raciais. 

Por isso, essas políticas são classificadas como “públicas”, aplicadas a todos.

No  entanto,  por  esses  grupos  apresentarem  peculiaridades  inerentes  a  eles,

requerem políticas ainda mais específicas e, por isso, trata-se de políticas sociais. É

nesse  sentido  que,  aqui,  utiliza-se  o  termo  “políticas  públicas  sociais”,  como

mecanismo  de  promoção  da  igualdade  racial  destinada,  especialmente,  às

comunidades quilombolas. 
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A política de regularização fundiária começou a ser desenvolvida, a partir de

1998, com a criação da Fundação Cultural Palmares (FCP), mas fora intensificada

nos  anos  2000,  especialmente,  com  o  Decreto  4.887/2003,  que  instrui  o

procedimento  de  identificação,  demarcação  e  titulação  dos  territórios,  feito  pelo

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Vale dizer que tal

Decreto sofre Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 3.239/2004), proposta pelo

Partido  da  Frente  Liberal,  o  PFL,  rebatizado  de  Democratas  (DEM),  contra  a

validade do mesmo. 

Enquanto a ADI 3.239/2004 não é julgada, torna-se importante conhecer o

processo de reconhecimento e titulação do território ocupado pelas comunidades

quilombolas, que se configurou com algumas peculiaridades e contraditoriedades: o

primeiro órgão a ser acessado pelas comunidades é a FCP para que seja emitida a

Certidão  Declaratória  de  Auto-reconhecimento,  em  nome  da  Associação  da

comunidade quilombola. 

É interessante destacar que não há, na Constituição Federal, a exigência de

que  os(as)  quilombolas  se  organizem  em  Associação  para  acessarem  direitos

garantidos – titulação e políticas públicas/programas/ações, pelo contrário: “ninguém

poderá  ser  compelido  a  associar-se  ou  permanecer  associado”  (artigo  5º,  XX,

CF/88). Na Portaria 98/2007 da FCP, que trata dos procedimentos para emissão da

Certificação  de  Auto-Reconhecimento,  destaca-se  a  hipótese  de  a  comunidade

quilombola não possuir uma Associação (art. 3º, I), todavia essa não é a prática.

Tanto a certidão, quanto a titulação do território se dão em nome da associação da

comunidade.

Nesse contexto, há 2.007 certidões expedidas pela FCP, contemplando mais

de 2.408 comunidades (FCP, 2014).

Após a emissão da Certidão Declaratória de Auto-reconhecimento, acessa-se

o órgão competente pela identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e

titulação das terras ocupadas. De acordo com o Decreto 4.887/2003, o Ministério do

Desenvolvimento Agrário (MDA), por meio do INCRA1, é o órgão responsável por

1

 Antes do referido Decreto, a competência para titulação das comunidades quilombolas cabia 
à Fundação Cultural Palmares.
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esse procedimento. Dessa forma, o INCRA aponta que existem 154 títulos emitidos,

regularizando  1.007.827,8730  hectares  em  benefício  de  127  territórios,  217

comunidades e 13.145 famílias quilombolas (INCRA, 2014). 

Ressalta-se, de início, que as políticas aplicadas aos povos e comunidades

tradicionais  surgiram  da  perspectiva  de  superação  das  desigualdades  raciais,

entendendo  que  “raça”  é  uma  categoria  construída  por  uma  cultura  dominante,

eurocêntrica,  que  visa  à  instituição  de  diferenças,  a  fim  de  se  sobressair  e  de

explorar, da forma mais ampla possível, impondo as formas de agir, pensar, falar,

obedecer, etc. 

Ademais,  tal  discriminação cultural,  da  ordem de  status,  está  intimamente

ligada às desigualdades econômicas, que exigem superações da estrutura político-

econômica. 

Como  superação  dessas  desigualdades  raciais  (reconhecimento)  e

econômicas (redistribuição), essas políticas são aplicadas a todos.

Ciente da complexidade tema que o tema impõe, buscar-se-á,  nos marcos do

constitucionalismo  plural,  compreender  de  que  forma o  Estado  desenvolve  suas

políticas  públicas  sociais  de  reconhecimento  da  especificidade  cultural,

especialmente  naquilo  que  se  refere  ao  processo  de  regularização  fundiária,

considerando  os  critérios  de  auto-atribuição,  território  e  participação  das

comunidades quilombolas.

Como  hipóteses  de  trabalho,  percebe-se  que  a  análise  das  políticas  de

regularização fundiária das comunidades quilombolas, pode ser compreendida em

duas dimensões: na primeira, o processo de titulação quilombola está cada vez mais

complexo,  moroso  e  burocrático,  apresentando  vários  empecilhos  para  essa

titulação,  como dificuldade  de  se  elaborar  os  RTIDs,  por  déficit  de  profissionais

qualificados, os convênios com universidades e/ou organizações para a realização

dos  relatórios,  ou  não  existem  ou  não  são  implementados,  além  de  entraves

burocráticos,  baixa  execução  orçamentária,  vícios  da  administração  pública,

dificuldades de implementação e monitoramento, o que, muitas vezes, refletem em

conflitos  no  campo,  com despejos  violentos,  deslocamentos  forçados,  ameaças,
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agressões  físicas  e  psicológicas,  assassinatos,  prisões  arbitrárias,  processos

criminais e insegurança jurídica para esses sujeitos. 

Sob a segunda dimensão,  intrinsecamente relacionada à primeira,  a  (não)

materialização  das  políticas  de  regularização  fundiária  das  comunidades

quilombolas, transita, essencialmente, pelo debate sobre a propriedade privada e as

consequências advindas da concentração fundiária e das pressões do agronegócio,

haja vista que a ocupação desses territórios impõe (re)pensar o Direito, as relações

sociais e os fundamentos do Estado sob uma perspectiva diferenciada, cuja postura

e prática,  ainda,  não foram assumidas:  não mais individual,  patrimonialista  e de

preservação da propriedade privada em detrimento do uso diferenciado da terra,

coletivo, relacionado à reprodução social, cultural e religiosa, à preservação do meio

ambiente e o desenvolvimento com este, e não por meio do mesmo, eliminando os

recursos naturais, cujos reflexos se dão na própria negação das categorias de auto-

atribuição, de território e de participação.

A análise da política de regularização fundiária não pode ser feita por meio de

modelos herméticos e estanques, haja vista sua complexidade e dinamismo. 

Assim,  vários  modelos  de  análise  devem  ser  utilizados  para  explicar  o

fenômeno das políticas públicas sociais, devendo ser considerado como um campo

holístico, pois comporta análise de várias disciplinas, teorias e modelos analíticos,

além  de  comportar  vários  ‘olhares’  (SOUZA,  2007),  evidenciando  o  caráter

interdisciplinar ao qual o presente trabalho se propõe. 

Nesse  campo,  percebe-se  que  as  políticas  de  regularização fundiária,  em

especial,  refletem o  auge  das  tensões  e  disputas  existentes  dentro  da  Questão

Quilombola, haja vista que a terra, no Brasil, não é compreendida, apenas, como

objeto de especulação, de barganha e de poder, mas sim, instrumento de disputa de

modelos  e  projetos  de  sociedade  opostos.  É  por  esse  motivo  que  o  Direito  e,

consequentemente, a pesquisa jurídica, devem ser empregados para entender esse

ambiente social de forma mais ampla, percebendo a complexidade e dinamismo da

sociedade, da construção jurídica e suas relações com os demais campos, como

sociocultural,  político  e  antropológico,  em  uma  perspectiva  jurídico-sociológica

(GUSTIN; DIAS, 2010).
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Dessa forma, a execução do presente trabalho dissertativo se deu sob os

pressupostos  da  pesquisa  que  pretende  interpretar  a  objetividade  da  realidade

sócio-cultural (GUSTIN; DIAS, 2010). 

O  caminho  percorrido  no  desenvolvimento  do  trabalho  perpassou  desde

pesquisa bibliográfica até o levantamento de dados através de pesquisa de campo.

Com a finalidade de proporcionar acúmulo teórico acerca da temática, inicialmente

se  realizou  levantamento  bibliográfico,  de  grupos  e  pesquisadores  da  temática,

possibilitando  a  consolidação  do  referencial  teórico  sob  o  qual  se  construiu  as

reflexões aqui realizadas.

Além disso, realizou-se uma análise sistemática das políticas públicas sociais

de  regularização  fundiária,  no  âmbito  do  Portal  de  Monitoramento  do  Programa

Brasil Quilombola, viabilizando estabelecer um parâmetro de como essas políticas

vem sendo desenvolvidas.

Assim sendo, este trabalho estrutura-se em três partes: 

O primeiro capítulo orbitará a discussão entre modernidade e colonialidade, a

complexidade  do  reconhecimento  da  identidade  quilombola,  a  construção  do

conceito  de  território,  constituído  a  partir  das  relações  sociais,  bem  como  pela

compreensão da conquista de direitos pelas comunidades quilombolas, por meio de

práticas de resistência, quando conquistaram legitimidade por meio da organização,

articulação  e  mobilização,  garantindo  a  atuação  como  parte  nos  processos  de

construção e exercício  de direitos. Do empoderamento desses múltiplos sujeitos,

novos direitos são conquistados, a começar pelo reconhecimento dessa diversidade

e o consequente direito à propriedade.

Em um segundo momento,  no  capítulo  dois,  refletir-se-á sobre  a política

pública social de regularização fundiária quilombola e para tanto será necessária a

compreensão dos mecanismos de reconhecimento de direitos por meio da criação

de  políticas  públicas  sociais,  bem  como  tomar  ciência  do  Programa  Brasil

Quilombola e a titulação quilombola. Ater-se-á ao Programa Brasil Quilombola, em

função  de  ser  o  programa  mais  expressivo  para  implementação  dos  direitos

quilombolas, pois reúne a maioria das ações destinadas às comunidades, com o

objetivo de alterar as condições de vida e organização dos quilombos, respeitando

os princípios sócio-culturais das comunidades.
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Nessa análise,  parte-se  da ideia  de  que a construção e  a  efetivação das

políticas públicas sociais para as comunidades quilombolas devem ser pautadas por

duas perspectivas integradas: de reconhecimento e de redistribuição, a fim de se

alcançar  a  transformação  dos  padrões  societários,  tanto  culturais  quanto

econômicos. 

Por  fim,  no  terceiro  capítulo,  realiza-se  a  discussão  acerca  do  direito  ao

território e os modelos de desenvolvimento. Para isso, os(as) quilombolas deverão

ser  compreendidos  sob  a  perspectiva  de  transgressores(as)  do  modelo  de  des-

envolvimento brasileiro, a terra quilombola como interessante ao capital, bem como

o direito ao território como direito coletivo e uma possibilidade de superação dos

conflitos socioambientais, pelo reconhecimento dessa sociobiodiversidade, por meio

de  práticas  jurídicas  desde  a  América  Latina,  representadas  pelo  Novo

Constitucionalismo Latino Americano.
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2. AS DOMINAÇÕES EPISTÊMICAS E JURÍDICAS SOBRE AS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS, O DESCOBRIMENTO E A AFIRMAÇÃO DAS GENTES

2.1. A DOMINAÇÃO EPISTÊMICA E A DESCOLONIALIDADE DOS SABERES E 

DAS PRÁTICAS

A  perspectiva  crítica-reflexiva  que  se  pretende,  no  desenvolvimento  do

presente  trabalho,  perpassa  pela  discussão  das  categorias  apresentadas  pela

modernidade  e  pela  colonialidade,  afinal  o  paradigma  da  ciência  moderna  se

consolida  a  partir  de  um  contexto  social  e  epistemológico  que  serve  para  a

manutenção do sistema capitalista. Ao se basear em premissas como objetividade,

neutralidade,  certo/errado,  sujeito/objeto  etc.,  esse  sistema  nega  um  caráter

ideológico e influencia diversos campos do conhecimento.

O paradigma da modernidade se constrói a partir da revolução científica do

século XVI e se desenvolve  nos séculos posteriores,  constituindo-se inicialmente

nas ciências naturais e estendendo-se às ciências sociais emergentes apenas no fim

do século XVII e início do século XIX (SANTOS, 1995).  

Esse  modelo  científico  se  amparou  nas  categorias  certo/errado,

válido/inválido, legítimo/ilegítimo e, principalmente, na separação sujeito/objeto, para

aferir se determinada forma de conhecer pode ser considerada ou não.

Assim, só foi considerado certo, válido e legítimo o conhecimento forjado nos

moldes  da  ciência  moderna  e  ocidental,  sendo  marginalizados  os  demais

conhecimentos construídos além de suas determinações (SANTOS, 2007).

A modernidade, também, pretende-se a-histórica e desideologizada, porque

se  ampara  em  critérios  objetivos  e  verificáveis,  por  meio  do  método  científico

clássico. Por isso, a ciência, historicamente, serviu de instrumento de imposição e

legitimação dos interesses de consenso, uma vez que apenas o discurso científico
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teria autoridade diante da sociedade, sendo, dessa forma, um discurso competente,

instituído, que pode ser dito, ouvido e aceito; discurso autorizado, sem vinculação

com o seu tempo e espaço (CHAUÍ, 1982).

Segundo Edgardo Lander, a modernidade é o contexto histórico, cultural e

intelectual que condiciona a construção das disciplinas sociais. Apresenta-se como a

única  forma  de  perceber  o  mundo,  articulando  quatro  ideias  fundamentais:  a

dimensão universal da história relacionada à ideia de progresso, o que desencadeia

a hierarquização entre povos, continentes e experiências históricas; a naturalização

das relações da sociedade liberal capitalista enquanto relações naturais humanas; a

ideia  de  que as  separações características  da sociedade capitalista  não  só  são

naturais  como  constituem  a  realidade;  e  a  superioridade  dos  conhecimentos

produzidos  na  sociedade  capitalista  segundo  os  limites  da  ciência  moderna  em

relação a outras formas de conhecer e produzir conhecimento (LANDER, 2005). 

A  realidade  latino-americana  demonstra  a  face  oculta  da  modernidade:  a

colonialidade,  que inicia  não apenas a  organização colonial  do  mundo,  mas,  ao

mesmo tempo, a constituição colonial dos saberes, das linguagens, da memória etc.

(LANDER, 2005). De acordo com Lander, essa visão é parte de uma perspectiva

eurocêntrica, que pensa e organiza a totalidade do tempo e do espaço para
toda a humanidade do ponto de vista de sua própria experiência, colocando
a sua especificidade histórico-cultural como padrão de referência superior e
universal.  Mas é ainda mais que isso. Este meta-relato da modernidade é
um dispositivo de conhecimento colonial e imperial em que se articula essa
totalidade  de  povos,  tempo  e  espaço  como  parte  da  organização
colonial/imperial  do  mundo.  Uma  forma  de  organização  e  de  ser  da
sociedade  transforma-se  mediante  este  dispositivo  colonizador  do
conhecimento na forma “normal” do ser humano e da sociedade (LANDER,
2005).

Desta forma, determinados sujeitos sociais são autorizados a falar, possuir

bens, produzir/impor conhecimento, criar normas jurídicas e sociais; enquanto outros

sujeitos  são  subalternizados  e  autorizados  a  obedecer,  atingidos  por  violências

físicas e epistêmicas. 

Constitui-se a perspectiva eurocêntrica, que pensa e organiza o tempo e o

espaço para todos os povos a partir de sua própria experiência, fazendo de suas

características históricas e culturais como marco de referência “superior e universal”
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(LANDER, 2005). Os saberes construídos pelo senso comum e a tradição, enfim, o

conhecimento  popular,  foram deslegitimados  pela  ciência  moderna,  sendo  nítida

além  da  colonialidade  do  poder  (QUIJANO,  2005)  a  colonialidade  do  saber

(LANDER, 2005).

Percebe-se, então, na América Latina, a busca por outras formas de conhecer

e interpretar  a  realidade,  intervindo nela.  Constitui-se,  assim,  uma episteme que

nega a se pensar  a  partir  da  categoria  “outro”,  das alteridades construídas pela

modernidade/colonialidade, e sim direcionar sua práxis a partir de si, do “nós”.

Maritza Montero identifica enquanto ideias centrais deste paradigma:

- Uma concepção de comunidade e de participação assim como do saber
popular, como formas de constituição e ao mesmo tempo produto de uma
episteme de relação.
- A ideia de  libertação  através da práxis, que pressupõe a mobilização da
consciência, e um sentido crítico que conduz à desnaturalização das formas
canônicas de aprender-construir-ser no mundo.
- A redefinição do papel do pesquisador social, o reconhecimento do Outro
como Si Mesmo e, portanto, a do sujeito-objeto da investigação como ator
social e construtor do conhecimento.
-  O  caráter  histórico,  indeterminado,  indefinido,  inacabado  e  relativo  do
conhecimento. A multiplicidade de vozes, de mundos de vida, a pluralidade
epistêmica.
- A  perspectiva da dependência, e logo, a  da resistência. A tensão entre
minorias e maiorias e os modos alternativos de fazer-conhecer.
- A revisão de métodos, as contribuições e as transformações provocados
por eles (MONTERO, 1998).

Portanto,  na  América  Latina,  ao  pensar  a  modernidade,  necessariamente

visualiza-se a colonialidade – enquanto elemento constitutivo da própria  ideia  de

modernidade (YEHIA, 2007) – e a descolonialidade. Encontra-se se, aí, o marco da

modernidade/colonialidade/descolonialidade,  partindo  desde  a  periferia  latino-

americana do sistema-mundo que se sabe moderno e colonial. 

Dessa maneira, a América Latina se transforma num objeto de estudo que

constrói a si mesma, a partir da ideia de modernidade/colonialidade e contra ela, de

modo contra-hegemônico (YEHIA, 2007). 

A  descolonialidade  consiste,  destarte,  nos  meios  utilizados  pelas  classes

subalternizadas  –  consideradas  inferiores  pelo  sistema  mundo  capitalista  e
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submetidas a  hierarquias  que variam desde raça,  etnia,  gênero  etc.  –  para  sua

resistência (YEHIA, 2007). 

O  pensamento  descolonial2 é  diferente  de  outros  projetos  críticos  que

contrastam com a epistemologia moderna, porque se “caracteriza como uma teoria

do  pensamento  através/desde  a  práxis  política  dos  grupos  subalternos”  (YEHIA,

2007). 

2.2. A INVISIBILIDADE JURÍDICA MODERNA DOS SUJEITOS DIVERSOS E A 

DESCOLONIZAÇÃO DO DIREITO

O Direito Moderno foi inventado por uma classe específica, dentro do contexto

hegemônico  mundial,  a  classe  burguesa,  européia,  branca,  para  legitimar  (dar

fundamentos de validade e garantir  segurança) determinada ordem econômica e

social. Nesse sentido, o que se pretendia garantir era, fundamentalmente, o contrato

(especialmente, na perspectiva de liberdade e igualdade para acordar as vontades)

e  a  propriedade,  haja  vista  que  era/é  a  base  das  relações  capitalistas  para

possibilitar a acumulação.

Assim,  ele  cria  uma  concepção  de  sujeito  de  direito,  essencialmente,

individual  (marca do modelo  capitalista),  cuja  personalidade está  condicionada à

capacidade de produzir, gerar e acumular riquezas. É essa capacidade econômica,

justificada pelas ideias da Revolução Francesa, que fundamentou a normatividade

moderna.  

A  teoria  do  Direito,  nessa  perspectiva,  é  desafiada  a  desenvolver

fundamentos  de  validade  que  suportem a  ideologia  e  a  ordem que  estavam se

desenhando com a criação do Estado Moderno. A teoria inventada foi a do binômio

2 O pensamento descolonial pode também ser chamado de pós-colonial. Segundo Boaventura de 
Sousa Santos, o pós-colonialismo se refere a “[...] um conjunto de correntes analíticas e teóricas, com
forte implantação nos estudos culturais, que têm em comum dar primazia teórica e prática as relações
desiguais entre Norte e Sul na explicação ou na compreensão do mundo contemporâneo. Tais 
relações foram construídas historicamente pelo colonialismo e o fim do colonialismo enquanto relação
política não acarretou o fim do colonialismo enquanto relação social enquanto mentalidade e forma de
sociabilidade autoritária e discriminatória” (SANTOS, 2004).
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universo/indivíduo: cria-se um Direito genérico e universalizante para compreender

os indivíduos como iguais, sob a perspectiva de uma mesma cultura (a europeia,

“civilizada”).

As ideias  da Revolução Francesa ganham formas jurídicas:  a  liberdade é

personificada no sujeito capaz de autodeterminação e de autonomia para escolher

as suas relações jurídicas,  a  partir  dos seus interesses,  cuja  materialização é o

contrato.

Carlos  Marés demonstra  essas concepções ideológicas e jurídicas  para  a

fundamentação do Estado Moderno:

o direito estava concebido como um apêndice do Estado que, por seu turno,
tem  por  função  garantir  os  direitos  individuais,  ser  o  guardião  da
propriedade privada e do contrato. Toda esta organização e estrutura se
assentam na concepção constitucional do século XIX, em que deveria haver
um território apenas e um só povo que entrega, ou empresta, nos termos de
Rousseau,  a  soberania  à  organização  chamada  Estado.Além  desta
soberania haveria apenas de existir a vontade individual soberana (livre e
igual):  nenhum  poder  que  medeie  o  Estado  e  o  cidadão,  na  clássica
formulação da Revolução Francesa (MARÉS, 2010).

A fraternidade, nesse sentido, justifica as relações do indivíduo com outros

indivíduos, não na perspectiva coletiva ou de responsabilidade comunitária, mas na

consagração  do  individualismo,  deslocando  o  homem para  o  centro  da  questão

jurídica. Conforme sintetiza Mário Alberto Marques: “o espírito burguês manifesta-se

através de um individualismo anti-corporativo que postula o cidadão como célula

autônoma  da  humanidade,  como  centro  de  imputação  de  direitos  subjetivos”

(MARQUES, 2011).

Esse direito moderno foi trazido à América Latina para legitimar a criação dos

Estados  Nacionais.  Nessa  perspectiva,  a  colonialidade  se  deu,  também,

juridicamente,  tendo em vista  que as  palavras  de ordem (liberdade,  igualdade e

fraternidade)  foram  inseridas  nas  constituições  a  partir  do  ideário  civilista,  para

garantir  e trazer segurança à propriedade (dos donos das terras, dos bens e do

poder) e ao contrato (principalmente, relacionado à venda da força de trabalho).  
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A ideia de liberdade, nos países latino-americanos, teve um duplo impacto,

conforme ensina Marés,

a liberdade contratual  e  a  soberania  do  Estado.  O duplo  significado  da
liberdade implica na exclusão de grupos e povos. O Estado soberano deve
ter  apenas um povo,  que  são  todos  os  indivíduos  livres  para  contratar.
Complementando esta idéia, o conceito de igualdade retira qualquer vínculo
grupal dos indivíduos, para tornar cada um igual enquanto pessoa. Estes
dois conceitos juntos formam um todo coerente e dramático para a realidade
americana:  os  escravos,  africanos  ou  indígenas,  deveriam  ser
transformados  em  trabalhadores  livres,  despossuídos,  prontos  para,
enquanto indivíduos, contratar com seus patrões. Para isso deveriam ser
iguais entre si, desconsideradas todas as idiossincrasias coletivas, culturais,
hierárquicas  do povo a que originalmente  pertencessem.  A  organização,
língua, religião, direito de cada povo estaria destinado ao ralo da história. É
claro  que  tudo  isto  deveria  ser  facilmente  substituído  pela  organização
social,  língua,  religião  e  direito  do  estado  moderno  recém  constituído
(MARÉS, 2010).

As constituições nacionais e legislação infraconstitucional,  baseadas nesse

Direito  Moderno,  serviram (e,  ainda,  servem)  aos interesses  do  poder  instituído,

garantindo a segurança jurídica do contrato e da propriedade, ao longo dos séculos

XIX e XX, em alguns momentos inventando direitos que atendessem às demandas

mais latentes, mas não sendo repensado em sua essência. Acontece que os sujeitos

invisibilizados do processo jurídico sempre lutaram, por visibilidade (social, cultural,

econômica) e por reconhecimento (inclusive, jurídico).  

Deve-se  reconhecer,  ademais,  que  a  construção  de  direitos  passa  pelos

conflitos  dentro  da  própria  classe  dominante,  que  detém o  poder  de  inventar  o

Direito e, portanto, não pode ser vista por meio de uma redução vonlutarista, cujo

direito

é visto como mera expressão dos interesses da classe dominante. Ignora-
se, nessa perspectiva, o papel que as classes dominadas desempenham na
história e a própria dinâmica da luta de classes. O direito acompanha, com
maior ou menor proximidade,  os movimentos dessa luta.  As concessões
localizadas da burguesia e os avanços e conquistas do proletariado estão
presentes no condicionamento da produção normativa. Além disso, a classe
dominante  possui  suas  segmentações,  seus  projetos  diferenciados,  que
compõem uma complexa rede de interesses, impossível de ser sintetizada
na ideia de um direito que atenda exclusivamente aos de uma classe social
apenas.  Claro  que  o  direito  manifesta  a  tendência  de  privilegiar  os
interesses dominantes, mas isso ocorre porque tais interesses prevalecem
sobre os demais nas evoluções da luta de classes (COELHO, 2005).
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Nesse sentido, o final do século XX foi  um cenário de grandes lutas e de

vitórias aos povos e comunidades violentadas epistêmica e juridicamente. Assim,

houve mudanças nas normas internacionais, nas leis nacionais e, especialmente, as

constituições  reconheceram  o  direito  “dos  povos  a  continuar  a  ser  povos,

independentemente  do  grau,  vontade  ou  perspectiva  de  integração  na  chamada

‘comunhão nacional’”  (MARÉS, 2010),  cujos Estados nacionais se reconheceram

como pluriétnicos e multiculturais.

O reconhecimento da diversidade sociocultural representa, nessa perspectiva,

um  dos  aspectos  do  processo  de  rompimento  com  esse  modelo  dominante,

universalizante e excludente. Representa, também, o momento em que os sujeitos

historicamente  invisibilizados  e  subalternizados  transformam-se  e  transformam  a

realidade, configurando um novo contexto latino-americano: o descolonial. 

Nessa linha, Marés ensina que

embora  isto  não  tenha  quebrado  o  direito  individual,  o  contrato  e  a
propriedade  privada,  mantendo,  portanto,  o  capitalismo,  introduziu  uma
vasta possibilidade de modificações e mutações na teoria e na prática do
direito.  É verdade que estas mutações,  especialmente as práticas,  ainda
não  estão  revestidas  de  eficácia  quando  confrontadas  com  os  direitos
individuais  mais  duros  do  sistema,  como  a  propriedade  privada  e  a
manutenção do  patrimônio  individual.  O direito,  porém,  foi  e  está  sendo
reinventado (MARÉS, 2010).

São, portanto, nesses momentos de questionamento da ordem imposta, de

não  aceitação  da  dominação,  de  conflito,  que  os  contextos  e  as  realidades  se

transformam,  trazendo  à  luz  sujeitos,  direitos,  saberes  e  práticas  invisíveis  à

Modernidade.

2.3. SOBRE AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS

2.3.1. Reconhecimento da identidade quilombola
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Nessa  luta  por  visibilidade,  especialmente  a  partir  do  processo  de

redemocratização  do  Estado  Brasileiro,  na  década  de  1980,  as  comunidades

tradicionais  tiveram  sua  sociodiversidade  reconhecida.  Nesse  contexto,  as

comunidades quilombolas surgem do encobrimento epistêmico desenvolvido desde

a apropriação do trabalho escravo.

Nesse  sentido,  vale  lembrar  o  que se  entendia  por  quilombo à  época  da

escravidão, como “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte

despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles”

(MOURA, 1987), conforme resposta do rei de Portugal ao Conselho Ultramarino, em

1740.  Segundo Martiniano José Silva,  “quilombo seria  um mero esconderijo  dos

escravos negros fugidos no mato ou valhacouto de escravos fugidos; ainda o local

no qual os escravos se escondiam porque seriam preguiçosos, conformados e até

alienados” (SILVA, 2003). 

Tais conceitos demonstram o processo de invenção e manutenção de uma

identidade ultrapassada, que, conforme Alfredo Wagner Almeida:

O  estigma  do  pensamento  jurídico  (desordem,  indisciplina  no  trabalho,
autoconsumo,  cultura  marginal,  periférica)  tem  que  ser  reinterpretado  e
assimilado pela mobilização política para ser positivado. A reinvindicação
pública  do  estigma  “somos  quilombolas”  funciona  como  alavanca  para
institucionalizar  o  grupo  produzido  pelos  efeitos  de  uma  legislação
colonialista e escravocrata. A identidade se fundamenta aí. No inverso, no
que desdiz o que foi assentado em bases violentas (ALMEIDA, 1996). 

Nesse sentido, destaca-se o papel da “raça”, enquanto categoria construída

por  uma  cultura  dominante,  eurocêntrica,  burguesa,  que  visa  à  instituição  de

diferenças, a fim de se sobressair  e de explorar,  da forma mais ampla possível,

impondo as formas de agir, pensar, falar, obedecer, etc. Assim, as reminiscências da

escravidão constituem elemento essencial para a própria negação social, cultural,

simbólica do negro, conforme demonstra Lilian Gomes:

Soma-se  a  isso  a  constante  expectativa  das  elites  intelectuais,  políticas  e
econômicas pela busca de meios para associar o Brasil aos países civilizados
do  hemisfério  Norte.  Esse  desejo  de  associação  à  civilização  ocidental  é
explicitado ao mesmo tempo pelo preconceito racial — reforçado pelas teorias
do  branqueamento  do  final  do  século  XIX  —  e  por  uma  afirmação  da
democracia  racial,  sobretudo  a partir  da década de 1930.  Esta  imbricação
entre preconceito e democracia racial impediu o enfrentamento do real peso
que  a  questão  racial  tem  no  Brasil.  Desse  modo  diversos  elementos  se
aglutinaram para  consolidar  um modo de  conceber  a  terra  que,  no  Brasil,



30

estão relacionados à Igreja Católica, ao modelo de colonialismo português e
sua associação com as elites econômicas, intelectuais e políticas, tornando
bastante  complicado  o  acesso  à  terra  para  os  outros  grupos.  No  período
colonial e imperial é gestada, cristalizada e naturalizada a associação entre
grandes propriedades individuais, homens brancos, privatização do poder e
patriarcalismo  e  esse  quadro  não  foi  superado,  mesmo  com  os  avanços
representados pela Constituição de 1988. (GOMES, 2014).

 
Nessa perspectiva, o processo de inserção das demandas sociodiversas na

pauta de construção de direitos, especialmente no processo constituinte de 1988, foi

bastante turbulento, necessitando de intensa atuação dos movimentos sociais para

que tais sujeitos não continuassem invisíveis.

Assim,  houve  a  inclusão  do  reconhecimento  formal  da  diversidade

sociocultural brasileira, a partir da Constituição Federal de 1988, em cujo Preâmbulo

se destaca o caráter pluralista da sociedade. 

Esse caráter relaciona-se às diversas maneiras de “criar”, “fazer” e de “viver”,

a  partir  de  processos  culturais  múltiplos  e  dinâmicos,  ligados  à  “realização

existencial das pessoas enquanto pessoas” (SHIRAISHI NETO, 2004).

A cultura, nesse sentido, não é percebida como uma construção, apenas, mas

como  múltiplas  construções  sociais  produzidas  por  grupos  e  sociedades  em

contextos  diversos.  As  culturas  são  “práticas  de  vida  que  geram  dinâmicas

específicas para dar conta da relação que mantêm com o que vão reconhecendo

como suas tradições” (FORNET-BETANCOURT, 2003), isto é, são as referências

produzidas  e  compartilhadas  pelos  sujeitos  que  se  convertem  em  “fonte  de

identidade” e geram o reconhecimento mútuo dos membros dessas coletividades

culturais.

Assim, Joaquin Herrera Flores agrega ao debate, percebendo a cultura

como o processo humano de construção, intercâmbio e transformação de
signos, a partir dos quais os indivíduos e os grupos orientam suas ações
nos entornos de relações sociais,  psíquicas e naturais em que vivem. É
dizer:  o  cultural  é  aquele  conjunto  de  processos  pelos  quais  os  seres
humanos  “explicamos”  (fator  causal-estrutural),  “interpretamos”  (fator
dinâmico-metafórico) e “intervimos” (fator dinâmico-interativo), na realidade.
[...]  a  realidade  se  constitui  a  partir  das  formas  diferentes  e  plurais  de
relacionarmos com os outros (imaginário social instituído), com nós mesmos
(imaginário  radical)  e  com a  natureza  (imaginário  ambiental  biodiverso).
Entendendo por “imaginário” o contínuo processo de construção simbólica
de “signos culturais” que relacionam os objetos com que convivemos com
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as ações que os criam, os reproduzem e transformam.  Nossa ideia de
processo cultural tem, assim, um caráter dinâmico e potencializador do que
temos designado pela “capacidade humana genérica de fazer e des-fazer
mundos”, é dizer, de assimilar criativa e transformadoramente os entornos
de relações em que vivemos (HERRERA FLORES, 2004). 

Esses conceitos são extremamente relevantes para demonstrar os processos

complexos e contínuos de existência e “(re)existência”, nos quais os seres humanos

percebem, interagem e transformam a si e a natureza, a partir dos contextos em que

estão inseridos. 

Nessa perspectiva,  as comunidades quilombolas  poderiam ser  entendidas,

em consonância com o Decreto 4887/2003 e com os conceitos desenvolvidos pela

Associação Brasileira de Antropologia (ABA), como comunidades negras, mas não,

necessariamente, compostas apenas por negros, rurais ou urbanas, que apresentam

profundas raízes históricas, visíveis nas tradições culturais e religiosas, sentimento

coletivo e de organização e um forte vínculo com o território ocupado. Frise-se que

não necessariamente foram formadas por escravos fugidos ou libertos, vislumbrando

um conceito mais amplo e dinâmico, mas que estão intimamente ligadas à ideia de

marginalização/exclusão e de resistência (RODRIGUES, 2010).

Essa  identidade3 representa  o  sentimento  de  pertencimento  do  sujeito

(indivíduo)  com  o  grupo  no  qual  ele  está  inserido,  produzindo,  reproduzindo  e

preservando  valores,  cultura  e  visão  de  mundo.  No  caso  das  comunidades

quilombolas, a identidade é étnica, vinculada à cultura negra, e considerada direito

fundamental, tendo em vista que, mesmo não expresso na Constituição, é um direito

à própria vida (individual e coletiva), decorrente dos princípios adotados pelo Estado

brasileiro.   

Nessa perspectiva, ensina Shiraishi sobre identidade no sentido dos Direitos

Culturais:

No artigo  215, a Constituição determina que  o Estado garantirá a todos o
pleno exercício dos direitos culturais. E como sinais distintivos da identidade
dos  diversos  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira,  inclui,  dentre
outros, suas formas de expressão e seus modos de criar, fazer e viver (art.
216, i e ii). Nos preâmbulos da Declaração Universal sobre a Diversidade

3 A identidade é percebida como o alicerce que sustenta a organização do grupo. Quando relacionada
à etnia traz valores específicos, como ancestralidade comum, formas de organização política e social,
elementos linguísticos e religiosos.
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Cultural, consta que  a cultura deve ser considerada como o conjunto dos
traços  distintivos  espirituais  e  materiais,  intelectuais  e  afetivos  que
caracterizam uma sociedade ou um grupo social e que abrange, além das
artes  e  das  letras,  os  modos  de  vida,  as  maneiras  de  viver  juntos,  os
sistemas de valores, as tradições e as crenças; a cultura se encontra no
centro dos debates contemporâneos sobre a identidade, a coesão social e o
desenvolvimento  de  uma  cultura  fundada  no  saber.  Assim,  tanto  a
Constituição como a Declaração incorporam um conceito de cultura que tem
em conta não a sua expressão folclórica, monumental,  arquitetônica e/ou
arqueológica, e sim o conjunto de valores, representações e regulações de
vida  que  orientam  os  diversos  grupos  sociais.  Há  um  deslocamento,
portanto, do passado para o presente, e interlocução e ação passam a ser
os elementos centrais do conceito (SHIRAISHI, 2007).

Nessa perspectiva dinâmica de cultura, não vinculada, apenas, ao passado,

mas às  transformações  permanentes  dos sujeitos,  dos  grupos  e  da  natureza,  a

afirmação da identidade perpassa, necessariamente, pela percepção do grupo como

grupo,  como coletivo.  E essa percepção não é  de fora,  mas é  “auto”,  reflexiva.

Assim, uma categoria extremamente importante, antropológica e compartilhada com

o  Direito,  é  a  auto-atribuição  (conhecida,  também,  por  auto-identificação,  auto-

definição  ou  autodeterminação),  que  pressupõe  a  condição  do  indivíduo  como

pertencente  ao  grupo  (nesse  caso,  étnico),  que  compartilha  vivências,  práticas,

costumes e tradições, percebidas nas formas de organização, na ancestralidade,

nos elementos linguísticos, religiosos e, também, na maneira de se relacionar com a

terra. 

Alfredo  Wagner  Berno  de  Almeida,  citado  pelo  Procurador  Federal  Daniel

Sarmento, corrobora para a importância da auto-atribuição:

o ponto de partida da análise crítica é a indagação de como os próprios
agentes sociais se definem e representam suas relações e práticas face dos
grupos sociais com que interagem. [...] Os procedimentos de classificação
que interessam são aqueles construídos pelos próprios sujeitos a partir dos
próprios  conflitos,  e  não  necessariamente  aqueles  que  são  produto  de
classificações externas, muitas vezes estigmatizantes (SARMENTO, 2008).

 Nesse  processo  de  construção  da  identidade  quilombola,  por  meio  do

empoderamento dessa categoria pelos sujeitos que a compõe, Daniel  Sarmento,

demonstra que se trata de um critério muito importante, 

na  medida  em que  parte  da  correta  premissa  de  que,  na  definição  da
identidade  étnica,  é  essencial  levar  em conta  a  percepção dos  próprios
sujeitos que estão sendo identificados, sob pena de se chancelarem leituras
etnocêntricas ou essencialistas dos observadores externos provenientes de
outra  cultura,  muitas  vezes  repletas  de  preconceito.  A idéia  básica,  que
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pode ser reconduzida ao próprio princípio da Dignidade da Pessoa Humana,
é de que na definição da identidade, não há como ignorar a visão que o
próprio  sujeito  de  direito  tem de  si,  sob  pena de se  perpetrarem sérias
arbitrariedades e violências, concretas ou simbólicas (SARMENTO, 2008).

O auto-reconhecimento, portanto, pressupõe a percepção, a partir do próprio

grupo, como coletividade culturalmente diversa, que desenvolve práticas, hábitos,

modos de fazer, criar e viver a partir da memória e da tradição, estabelecidos por

laços de afetividade, reciprocidade e solidariedade. 

Deve-se  destacar  que  não  é  uma imposição  de  sujeitos  externos  a  esse

coletivo,  mas  envolve,  fundamentalmente,  a  consciência  e  (re)existência

(MICHELOTTI; RIBEIRO; FLORÊNCIO, 2006) interna e coletiva.

Para Shiraishi, ao analisar a auto-atribuição das comunidades, percebe que

ela  não  pode  ser  descolada  de  algumas  características  fundamentais:  “da

capacidade político-organizativa; dos ideais ecológicos de conservação dos recursos

naturais básicos; das formas de uso comum dos recursos naturais e da terra, e da

ocorrência de conflitos pelo recurso básico, a terra” (SHIRAISHI NETO, 2013).

Nesse sentido, o reconhecimento dessa categoria

mira  injustiças  que  entende  como  culturais,  as  quais  presume  estarem
enraizadas  nos  padrões  sociais  de  representação,  interpretação  e
comunicação.  Os  exemplos  incluem  dominação  cultural,  não
reconhecimento  e  desrespeito.  [...]  O  remédio  para  a  injustiça  é  a
transformação  cultural  ou  simbólica.  Isto  envolveria,  sobretudo,  a
reavaliação  de  identidades  desrespeitadas,  a  valorização  positiva  da
diversidade cultural,  ou a  total  e  a  completa  transformação dos padrões
societários de representação, interpretação e comunicação, de maneira que
mudariam a identidade de todas as pessoas (FRASER, 2008).

As lutas por reconhecimento perpassam por movimentos de emancipação,

que, para Rúrion Melo, manifestam-se de modos variados, desde o feminismo, ao

multiculturalismo, às questões étnicas e culturais, etc. Em síntese, são movimentos

que  reivindicam  o  reconhecimento  de  identidades  coletivas,  “lutando  contra  a

desconsideração de sua dignidade ou de direitos a formas de vida culturais” (MELO,

2013).

Por  política  de  reconhecimento,  portanto,  entende-se  a  superação  das

injustiças  culturais,  construídas  historicamente  pelos  padrões  sociais  de
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representação,  interpretação  e  comunicação,  que  exige  a  transformação  cultural

e/ou simbólica, em processo de valorização dessa sociodiversidade. 

Para que exista essa transformação, consentânea com os valores pluralistas

adotados  pelo  texto  constitucional  e  com  o  princípio  da  dignidade  da  pessoa

humana,  esta  “um valor  espiritual  e  moral  inerente  à  pessoa,  que  se  manifesta

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que

traz consigo a pretensão ao respeito  por  parte  das demais pessoas”  (MORAES,

2008),  evidencia-se  a  necessidade,  para  as  comunidades  tradicionais,  de

movimentos de luta e reivindicação.

No caso dessas comunidades,  é  importante  destacar  que a identidade se

manifesta, com maior força, através da relação com a terra, já que esta não é vista

apenas no seu caráter patrimonial. O território constitui  um dos mais importantes

componentes da identidade desses grupos, uma vez que é justamente a partir da

relação que as comunidades mantêm com a terra e a natureza que se constrói a

identidade das mesmas. 

2.3.2. Sobre o território

A terra constitui um dos mais importantes componentes da identidade destes

povos, já que é justamente na relação que as comunidades mantêm com a terra e a

natureza que se constrói  a identidade das mesmas, haja vista que seu modo de

fazer, de viver e de criar se articulam, inteiramente, dentro delas (terras), inclusive

suas práticas culturais e religiosas. 

Carrega,  portanto,  em seu  bojo,  toda  uma simbologia  capaz  de  constituir

elemento identitário fundamental. 

É  neste  contexto  que  é  concebido  o  termo  território,  compreendendo  as

especificidades e as necessidades de cada comunidade ou de cada povo, como

componente  inerente  a  cultura  destes,  como bem lembra  Maria  Albenize  Farias

Malcher:
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Território e identidade aparecem intimamente imbricados, a construção do
território  produz  uma  identidade  e  a  identidade  produz  o  território,  este
processo é produto de ações coletivas,  recíprocas, de sujeitos sociais. A
territorialização também é construção, movimento, no tempo e no espaço.
São relações entre os sujeitos e a natureza. Essa relação é registrada pela
memória,  individual  ou  coletiva,  fruto  de  condição  e  saberes  e
conhecimentos (MALCHER, 2006).

O modo tradicional  de  uso da terra,  por  meio da posse étnica,  coletiva  e

agroecológica, que se baseia em sistemas sustentáveis de apropriação das fontes

naturais, “desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas

locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na

manutenção  da  diversidade  biológica”  (CABRAL;  SEREJO;  SILVA,  2010), é  um

desafio  para  o  próprio  Direito,  ao  evidenciar  a  necessidade  de  romper  com  a

concepção individualista e patrimonialista, erigida durante os séculos.

Nessa perspectiva, o território não é só a terra ocupada pelos sujeitos, mas,

sim, os espaços essenciais para as suas formas de vida, relacionados aos “seus

usos, costumes e tradições e/ou que possuem os recursos ambientais necessários à

sua  manutenção  e  às  reminiscências  históricas  que  permitam  perpetuar  sua

memória” (ARRUTI, 2009).

Milton Santos sintetiza brilhantemente a importância do território: 

O território é o chão e mais a população, isto é, uma identidade, o fato e o
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do
trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os
quais influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender
que se está falando em território usado, utilizado por uma dada população
(SANTOS, 2000).

Shiraishi  Neto,  ao  fazer  uma leitura  do autor  supracitado,  destaca que “a

constituição do território resulta de ações coletivas, constantes e permanentes, pois

são essas ações articuladas com as identidades que garantem a sua existência”

(SHIRAISHI NETO, 2013).

Esses elementos (território e identidade), portanto, estão intimamente ligados,

tendo em vista que a construção do território acarreta uma identidade específica, e

as ações dessa identidade produzem o próprio  território,  por  meio de processos

coletivos dos sujeitos sociais, caracterizados pela reciprocidade. 
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Nesse sentido, território e identidade não se relacionam como sobreposição

ou ação corretiva de um elemento ao outro (relação de feedback). Os vínculos de

ação  recíproca  (recursividade)  entre  esses  elementos  acarretam  uma  interação

cujos resultados são de criação mútua, “no sentido paradoxal, mas verdadeiro, onde

cada termo é, simultaneamente, causa e efeito do outro” (OST, 1995).

Deve-se refletir que, para a manutenção do território quilombola, as práticas

relacionadas a essa posse agroecológica e as formas sustentáveis de relação com a

natureza,  garantindo  a  reprodução  das  comunidades  quilombolas,  devem  ser

repensadas, a partir de uma política de redistribuição que

enfoca as injustiças que define como sócio-econômicas e presume estarem
enraizadas  na  economia  política.  Os  exemplos  incluem  exploração,
marginalização econômica e miséria.  [...]  O remédio para a injustiça é a
reestruturação político-econômica. [...] os sujeitos coletivos da injustiça são
classes sociais ou coletividades análogas a classes (class-like),  os quais
são  definidos  economicamente  por  uma  relação  característica  com  o
mercado ou com os meios de produção (FRASER, 2008).

A política de redistribuição enfoca as injustiças sócio-econômicas, construídas

historicamente  pela  economia  política,  cuja  superação  exige  a  reorganização

material e simbólica. 

O reconhecimento das comunidades quilombolas e a redistribuição dos seus

territórios,  processos  diretamente  ligados  à  sobrevivência  e  reprodução  das

mesmas, miram, portanto, a superação das desigualdades raciais (reconhecimento)

e  político-econômicas  (redistribuição),  a  partir  da  valorização  das  diversidades

culturais  e  reconhecimento  das  identidades  múltiplas;  e  do  fortalecimento  da

autonomia para organização e produção (destacando que esses modos de produção

não  são,  apenas,  econômicos,  mas  sociais,  culturais,  etc.),  que  se  dão,

essencialmente, dentro dos territórios tradicionais.

2.4. CONQUISTA DE DIREITOS PELAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS: 

“NOVOS SUJEITOS” E VELHAS DEMANDAS
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As  práticas  de  resistência  dos(das)  quilombolas,  como  se  sabe,  são

históricas,  sobretudo  a  partir  da  redemocratização  do  país,  quando,  com  a

promulgação da Constituição da República  de 1988,  esses grupos conquistaram

legitimidade, por meio de muita organização, articulação e mobilização, para atuar

junto e dentro das esferas de poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), garantindo

a atuação como parte nos processos de construção e exercício de direitos.

A  partir  do  empoderamento  desses  múltiplos  sujeitos,  novos  direitos  são

conquistados, a começar pelo reconhecimento dessa diversidade. Assim, desde a

Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos  de  1948,  os  direitos  culturais

relacionados não somente com o indivíduo, mas com a comunidade na qual esse

sujeito está inserido (ideia de cultura como processo coletivo), passaram a exigir dos

Estados signatários esforços no sentido de sua efetivação (artigos XXII e XXVII). 

Essa  Declaração  indicou  possibilidades  de  percepção  de  grupos  sociais

diversos  à  cultura  eurocêntrica.  Além dela,  destaca-se  a  “Convenção  Relativa  à

Proteção  do  Patrimônio  Mundial,  Cultural  e  Natural”,  de  1972,  que,  segundo

Shiraishi Neto (2004), “representou um ‘marco jurídico’ desse processo, pois além

de permitir a realização da distinção entre o patrimônio cultural e o natural, enfatizou

a importância desses bens para o desenvolvimento  da humanidade” (SHIRAISHI

NETO, 2004).

Sobre o conceito de patrimônio, necessárias são as ponderações de Moysés

de Carvalho e Fernando Antônio de Carvalho Dantas:

O  termo  patrimônio  assume  diversas  significações,  de  acordo  com  a
abordagem  que  se  faz,  seja  do  ponto  de  vista  econômico  contábil  ou
jurídico.  Quanto  a  este  último aspecto,  um conceito  que  costumava  ser
ponto  de  convergência  entre  muitas  civilistas,  apesar  de  hoje  soar
incompleto,  é o  que podemos ler  a partir  de DE PLÁCIDO E SILVA:  “o
conjunto de bens, de direitos e obrigações, aplicáveis economicamente, isto
é, em dinheiro, pertencente a uma pessoa, natural ou jurídica, e constituindo
uma universalidade”. (grifo do autor) 
Essa  noção  de  patrimônio,  sempre  ligada  a  bens  com  valores
economicamente apreciáveis, remonta da tradição européia, cuja influência
orientou em muitos aspectos o clássico direito civil brasileiro (CARVALHO;
DANTAS, 2011).

Nessa perspectiva, percebe-se que a ideia de patrimônio estava relacionada

aos bens materiais, que representavam a construção cultural, ligada ao Direito Civil,
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em uma visão patrimonialista  e que privilegiava a história  europeia,  burguesa,  a

história “dos vencedores” e “civilizados”.

Tal  percepção  foi  rompida  com  a  Constituição  Federal  de  1988,  que

significou,  segundo  o  professor  Fernando  Dantas,  “um  novo  momento  da

historicidade  do  direito  no  que  diz  respeito  ao  não  ocultamento  das  múltiplas  e

plurais  representações  culturais  dos  povos  formadores  do  tecido  social  e,

consequentemente, da memória brasileira” (DANTAS, 2006).

Assim, reconhece-se e se valoriza a identidade quilombola, especialmente

nos artigos 215 e 2164.

Analisando  a  produção  cultural  dos  grupos  tradicionais  como  elemento

essencial à construção da sociodiversidade brasileira e a necessidade de segurança

jurídica para essas produções e reproduções, Fernando Antônio Dantas esclarece

que o

reconhecimento  de  bens  culturais  materiais  e  imateriais  e  a  respectiva
relação  indissociável  entre  produção  material  de  diversas  origens  e  os
conhecimentos que as fundamentam pela constituição de 1988, demonstra
e impõe não somente o paradigma da inclusão dos diferentes modos de
pensar,  agir  e  fazer,  mas,  também,  introduz,  no  âmbito  do  patrimônio

4 Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da 
cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais.

§1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das 
de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional.

[...]

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados 
individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

I – as formas de expressão;

II – os modos de criar, fazer e viver;

III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas;

IV – as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais;

V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.

§4º Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão punidos, na forma da lei (BRASIL, 
1988).
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cultural  a  ser  preservado  e  protegido  juridicamente,  a  dinâmica  dos
processos culturais e das práticas sociais (DANTAS, 2006).

Nessa construção jurídica de reconhecimento da diversidade cultural,  outro

marco  importantíssimo é  a  Convenção  n°  169,  da  Organização  Internacional  do

Trabalho, de 1989, sobre povos indígenas e tribais, ratificada pelo Brasil por meio do

Decreto nº 5051 de 2004, que contestou a ideia de temporalidade, ou seja, “incluiu a

noção de que a vida dos ‘povos indígenas e tribais’  é permanente e perdurável”

(SHIRAISHI NETO, 2004). Essa Convenção5 fortaleceu ainda mais a definição de

territorialidade  negra  ou  de  território  tradicionalmente  ocupado,  extinguindo  a

correlação com tempo imemorial, e mais, fazendo menção ao tradicional modo de

uso  da  terra,  de  acordo  com  os  costumes  e  as  tradições  de  cada  grupo  ou

comunidade étnica, consoante com o que era debatido pela comunidade nacional e

internacional, no âmbito da proteção dos direitos dos povos tradicionais.

Nessa perspectiva, houve a garantia legal dos critérios de auto-atribuição e de

território para viabilizar a autonomia desses grupos, cujas especificidades formam a

sociodiversidade  brasileira,  especialmente  relacionada  à  constituição  do  Estado

brasileiro, Democrático e de Direito. Com essa construção, esse Estado consagra a

sua vocação de garantir o respeito (alteridade), a dignidade humana e promover o

5 Art. 1. [...]

2. A auto-identificação como indígena ou tribal deverá ser considerada um critério fundamental para a
definição dos grupos aos quais se aplicam as disposições da presente Convenção.

Art. 2. [...]

1. Os governos terão a responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados,
uma ação coordenada e sistemática para proteger seus direitos e garantir respeito à sua integridade.

2. Essa ação incluirá medidas para:

[...] 

b)  promover  a  plena  realização  dos  direitos  sociais,  econômicos  e  culturais  desses  povos,
respeitando sua identidade social e cultural, seus costumes e tradições e suas instituições;

Art. 5.   Na aplicação das disposições da presente Convenção:

a)  os  valores  e  práticas  sociais,  culturais,  religiosos  e  espirituais  desses  povos  deverão  ser
reconhecidos e a natureza dos problemas que enfrentam, como grupo ou como indivíduo, deverá ser
devidamente tomada em consideração;

b)  a integridade dos valores, práticas e instituições desses povos deverá ser respeitada. (BRASIL,
2004).
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bem de todos, sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, orientação sexual, idade

e demais formas de discriminação, valorizando, como dito, essa sociodiversidade

que é latente na sociedade brasileira.

Deve-se  ressaltar  que  os  tratados  internacionais  de  direitos  humanos  em

vigor  no  Brasil  possuem  status constitucional,  conforme  o  §2º  do  art.  5º  da

Constituição.  Além disso,  são de aplicação imediata,  de acordo com Valério  de

Oliveira Mazzuoli, para quem: 

(...)  a  regra  que  garante  aplicação  imediata  às  normas  definidoras  dos
direitos  e  garantias  fundamentais,  insculpida  no  §1º  do  art.  5º  da
Constituição (...) sequer remotamente induz a pensar que os tratados de
direitos humanos só terão tal aplicabilidade (pois eles também são normas
definidoras dos direitos e garantias fundamentais) depois de aprovados pelo
Congresso  Nacional  pelo  quorum estabelecido  no  §3º  do  art.  5º.  Pelo
contrário: a Constituição é expressa em dizer que as ‘normas definidoras
dos direitos e garantias fundamentais’ têm aplicação imediata, mas não diz
quais  são  ou  quais  deverão  ser  essas  normas.  A  Constituição  não
especifica se elas devem provir do Direito interno ou do Direito Internacional
(por exemplo, dos tratados internacionais de direitos humanos) mas apenas
diz que todas elas têm aplicação imediata, independentemente de serem ou
não aprovadas por maioria qualificada (MAZZUOLI, 2011). 

E  mais,  sobre  a  importância  da  defesa  das  diversidades  culturais  no

ordenamento  jurídico  nacional,  a  Subprocuradora  Geral  da  República  Déborah

Duprat, utilizando-se dos ensinamentos da Convenção 169, da OIT, ressalta que:

no  seio  da  comunidade  nacional,  há  grupos  portadores  de  identidades
específicas e que cabe ao direito assegurar-lhes o controle de suas próprias
instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e
fortalecer suas entidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados
onde moram. Assim, a defesa da diversidade cultural passa a ser, para os
Estados nacionais, “um imperativo ético, inseparável do respeito à dignidade
da pessoa humana” (PEREIRA, 2009).

Nessa perspectiva de respeito à dignidade humana, à sociodiversidade, tem-

se que a manutenção do território ocupado pelas comunidades quilombolas é a sua

expressão  máxima,  haja  vista  que,  como  evidenciado  anteriormente,  é  nesse

espaço que esses sujeitos se desenvolvem, identificam-se, sobrevivem, produzem

cultura, etc. 

Assim,  a  Constituição  Federal  de  1988  trouxe  um importante  instrumento

jurídico  para  a  manutenção  das  mesmas:  o  artigo  68  do  Ato  das  Disposições
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Constitucionais Transitórias (ADCT), que diz “aos remanescentes das comunidades

dos quilombos que estejam ocupando suas terras  é  reconhecida a  propriedade

definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 1988).

Pode-se depreender que o objetivo maior da norma constitucional dispensada

no artigo 68 do ADCT é assegurar a reprodução social destes grupos, por meio de

uma existência  digna,  livre  e  igual,  indispensável  à  pessoa,  e,  portanto,  direito

fundamental. 

No  caso  das  Comunidades  Quilombolas,  direito  fundamental,  diretamente

relacionado à igualdade e à justiça social, como bem lembra Daniel Sarmento:

assegurar  a  possibilidade  de  sobrevivência  e  florescimento  de  grupos
dotados de cultura e identidade étnica próprias, ligadas a um passado de
resistência  à  opressão,  os  quais,  privados  do  território  em  que  estão
assentados,  tenderiam  a  desaparecer,  absorvidos  pela  sociedade
envolvente. Para os quilombolas, a terra habitada, muito mais do que um
bem patrimonial,  constitui  elemento  integrante  da  sua  própria  identidade
coletiva, pois ela é vital para manter os membros do grupo unidos, vivendo
de acordo com os seus costumes e tradições (SARMENTO, 2008).

E  essa  permanência  (domínio  e  titulação)  se  dá  por  meio  de  um  direito

diferenciado:  coletivo,  pro  indiviso,  inalienável,  indisponível,  imprescritível  e

impenhorável.

Neste  ponto,  faz-se  imperioso  observar  que,  quando  se  permite  o

desaparecimento  de  um  determinado  grupo  étnico  (quando  se  lhes  priva,  por

exemplo, o acesso à totalidade do território), não se viola apenas o direito daquele

grupo localizado, mas perde também toda a sociedade brasileira, porque lhe será

negado o direito de conhecer/interagir/compartilhar a/com a/da cultura de um grupo

que compunha o patrimônio cultural do país.

Ao se analisar o direito à propriedade das Comunidades Quilombolas, não se

pode fugir da exigência que o caso impõe: deve-se manter íntima relação com os

comandos constitucionais  dispostos  nos artigos 215 e 216,  posto  que tratam do

respeito e preservação da cultura, como bem lembra Carlos Ary Sundfeld:

É  inequívoco  que  a  proteção  constitucional  das  comunidades  de
remanescentes dos quilombos não se restringe ao art. 68 do ADCT, mas
também decorre dos arts. 215 e 216 da Constituição Federal. O art. 216 da
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Constituição Federal  declarou como patrimônio cultural brasileiro os bens
materiais  e  imateriais,  tomados  de  forma  individual  ou  coletiva,  que
reportem de alguma forma aos grupos formadores da sociedade brasileira.
E,  como  grupos  formadores  da  sociedade  brasileira  (art.  215),  as
comunidades remanescentes  de  quilombos recebem a  proteção  jurídico-
constitucional do dispositivo que, no seu § 1.º prevê a desapropriação como
uma das formas de acautelamento e preservação de que o Poder Público
dispõe (SUNDFELD, 2002).

Para materializar o direito à propriedade coletiva desses sujeitos, previsto no

artigo  68  do  ADCT,  foi  criado,  em  2003,  o  Decreto  4.887,  que  regulamenta  o

procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação

dos territórios ocupados, rompendo com o tratamento dado às comunidades, pelo

Decreto  3.912/2001,  que  reproduzia  o  imaginário  tradicional  e  dominante,

estabelecendo vários  obstáculos  para  a  emissão  dos títulos  de  propriedade  das

comunidades quilombolas.

Nessa  perspectiva,  houve  a  necessidade  de  instrumentos  jurídicos  mais

coerentes  aos  conhecimentos  construídos  sobre  (e  com)  esses  grupos,

especialmente  relacionados  à  Antropologia  (cujo  diálogo  com  a  Associação

Brasileira de Antropologia se faz fundamental), tendo em vista que o Direito, por si

só, acostumado a inventar direitos gerais e individuais,  não consegue atender (e

entender) essas demandas específicas, com a devida afirmação da identidade, da

auto-atribuição  e  da  garantia  das  formas  diversas  de  relação  com  o  território,

inclusive,  ampliando esse conceito,  como o “chão mais  gentes”  imprescindível  à

reprodução física, social, econômica e cultural dessas comunidades.  
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3. A POLÍTICA PÚBLICA SOCIAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 

QUILOMBOLA

3.1. O RECONHECIMENTO DE DIREITOS POR MEIO DA CRIAÇÃO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS

A  construção  e  a  efetivação  das  políticas  públicas  sociais6 para  as

comunidades quilombolas devem ser pautadas por duas perspectivas integradas,

que  pretendam  a  transformação  dos  padrões  societários  tanto  culturais  quanto

econômicos.  Elas  são  demandas,  portanto,  que  aliam  reconhecimento  e  de

redistribuição.

O  processo  de  redemocratização,  especialmente  durante  a  Constituinte,

propiciou, a partir de muita luta, a inserção do movimento negro e grupos étnicos,

como os(as) quilombolas, dentro do cenário dos três poderes do Estado. 

Essa legitimidade, propiciada por uma concepção mais democrática, que era

latente  no  cenário  político,  influenciou  posturas  inovadoras  em  relação  às

comunidades quilombolas: foram lembradas, como citado no capítulo anterior, nos

artigos 215 e 216, sobre os direitos culturais (na perspectiva do reconhecimento da

identidade étnica)  e,  também, no artigo 68,  do ADCT (no sentido de através da

titulação e do consequente acesso à terra, promover redistribuição).

6 Tem-se claro que as políticas aplicadas às comunidades quilombolas surgiram da perspectiva de 
superação das desigualdades raciais, por isso seriam “públicas”, aplicadas a todos. Todavia, por 
esses grupos apresentarem peculiaridades inerentes a eles, requerem políticas ainda mais 
específicas e, por isso, trata-se de políticas sociais. É nesse sentido que, aqui, utiliza-se o termo 
“políticas públicas sociais”, como mecanismo de promoção da igualdade racial destinada, 
especialmente, às comunidades quilombolas.
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Esse  fora  inserido  no  contexto  da  Subcomissão  de  negros,  populações

indígenas,  pessoas  deficientes  e  minorias,  presidida  pelo  constituinte  Ivo  Lech.

Rebeca Ferreira destaca a forma descentralizada do processo constituinte brasileiro,

em 1987, “iniciando-se de baixo para cima: as propostas tinham entrada e início nas

Subcomissões  Temáticas,  destas  passava-se  anteprojeto  às  Comissões,

posteriormente seguindo à Comissão de Sistematização e por último chegavam ao

Plenário”. (FERREIRA, 2010).

 Deve-se destacar o importante papel do Movimento Negro, que unificou suas

pautas, durante os trabalhos da Constituinte.

Nesse sentido, Rebeca Ferreira contextualiza a atuação do Movimento Negro

no momento da construção dos direitos quilombolas, especialmente, demonstrando

que essas conquistas não se deram de forma harmônica e consensual:

A estratégia politizada do Movimento Negro agira no sentido de denúncia à
discriminação racial, contando com intelectuais negros e parlamentares, que
expuseram e desacreditaram a ideologia da democracia racial. Desse modo,
articula-se  na  participação  da  elaboração  da  nova  Constituição,  pela
importante  presença  durante  os  trabalhos  da  ANC,  marcada  pela
diversidade de interesses que se fizeram presentes na arena constitucional,
esta  que mostrara  traços da própria  democracia  racial,  o  que impede a
compreensão das desigualdades de origem racial. Todavia, pelo outro lado
na  constituinte  tem-se  uma  segunda  concepção,  que  vê  no  mito  da
democracia racial a causa para a persistência do racismo no Brasil, visível
na forma subalterna como a população negra foi integrada e nas péssimas
condições de vida  dessa população.  O combate  ao racismo,  através  da
explicitação  das  hierarquias  raciais  embutidas  nas  estruturas  sociais,  é
objetivo do movimento negro. 
O Movimento Negro, já desde 1985, organizara encontros com o objetivo de
refletir acerca da participação do negro no processo constituinte. Pode-se
destacar o Primeiro Encontro Estadual “O Negro e a Constituinte”, realizado
em  julho  de  1985  na  Assembléia  Legislativa  de  Minas  Gerais.  Essas
reflexões  prolongaram-se  por  todo  o  ano  de  1986,  culminando  com  a
realização,  em Brasília,  da Convenção Nacional  de mesmo nome que o
Encontro,  da  qual  se  originou  um documento  sintetizando  os  Encontros
Regionais ocorridos em várias unidades da Federação, este que pautaram a
importância  e  reivindicação  de  que  a  Assembléia  Nacional  Constituinte
deveria  proporcionar  um espaço para atuação do movimento negro com
objetivo  de  que  a  próxima  Constituição  Federal  pudesse  refletir  as
discussões até então realizadas pelo grupo. (FERREIRA, 2010).

A  partir  desse  momento,  os  governos,  que  têm  construído  a  história

democrática, lançaram programas, planos e ações com enfoque a esses grupos. É

evidente  que  essas  conquistas  são  frutos  de  embates  históricos,  surgidos  em
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contextos específicos de mobilizações sociais e respostas governamentais, quando

constituíram verdadeiras arenas sociais, onde os interesses dos grupos eram/são

disputados e defendidos.

Nesse  sentido,  toma-se  de  empréstimo  as  conclusões  de  Miguel  Carter

acerca das mobilizações sociais, que ele denomina de ativismo público ou ativismo

popular.  É a ação, realizada pelos movimentos sociais,  que pressiona o governo

para a efetivação de direitos. 

Deve-se  ressaltar  que  o  resultado  de  tais  atividades  pelos  movimentos

sociais,  como  função  e  alcance  social,  é  produto  de  uma  equação/cenário

político/social, que envolve desde 

os recursos mobilizadores disponíveis ao movimento (humanos, materiais e
de ideias) como as oportunidades políticas de ação (tolerância do regime, a
capacidade do Estado, a instabilidade das elites, a disposição do governo,
os aliados políticos e a atenção pública) (CARTER, 2010).

Vale lembrar que esses direitos são essenciais à existência humana em sua

plenitude e, por isso, devem ser considerados como direitos sociais fundamentais,

que exigem aplicação imediata e máxima efetividade. Tais direitos demonstram uma

dupla  fundamentalidade:  formal  e  material,  por  possuírem tamanha  relevância  e

essencialidade, que necessitam de proteção jurídica e normativa em relação “até

mesmo às demais normas constitucionais, mas especialmente no que diz com sua

exclusão do âmbito da disponibilidade plena dos poderes constituídos” (SARLET;

FIGUEIREDO, 2008).

São, aditivamente, considerados direitos humanos, pois, ao serem positivados

em tratados internacionais, alcançaram o patamar do Direito Internacional Público

(MAZZUOLI, 2011).

Acerca dos direitos humanos, explica Valério de Oliveira Mazzuoli que estes:

se  fundamentam no valor-fonte  do direito  que  se  atribui  a  cada  pessoa
humana pelo simples fato de sua existência. É dizer, tais direitos retiram o
seu suporte de validade da dignidade da qual toda e qualquer pessoa é
portadora, em consonância com o que estabelece o art. 1º da Declaração
Universal  dos  Direitos  Humanos de  1948.  Nos termos desta  disposição:
‘Todas as pessoas nascem livres  e  iguais  em dignidade e direitos.  São
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dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas à outras
com espírito de fraternidade’. À luz dos princípios da Declaração Universal,
pode-se dizer  que os direitos humanos contemporâneos derivam de três
princípios  basilares,  bem  como  de  suas  combinações  e  influências
recíprocas, quais sejam: 1) o da inviolabilidade da pessoa, cujo significado
traduz a ideia de que não se pode impor sacrifícios a um indivíduo em razão
de que tais sacrifícios resultarão em benefícios a outras pessoas; 2) o da
autonomia da pessoa, pelo qual toda pessoa é livre para a realização de
qualquer conduta, desde que seus atos não prejudiquem terceiros; e, 3) o
da  dignidade  da  pessoa,  verdadeiro  núcleo-fonte  de  todos  os  demais
direitos fundamentais do cidadão, por meio do qual todas as pessoas devem
ser tratadas e julgadas de acordo com os seus atos, e não em relação a
outras propriedades suas não alcançáveis por eles (MAZZUOLI, 2011).

Dessa forma, assegurar  a  efetividade dos direitos  de caráter  fundamental,

exige do Estado prestações positivas  para sua materialização.  Ademais,  analisar

políticas públicas

implica  compreender  a  importância  do  papel  do  Estado  e  de  suas
instituições, em especial a mais relevante delas, os governos, nas questões
que dizem respeito ao desenvolvimento econômico em sua relação com a
economia e a sociedade, em um dado contexto histórico (SANCHES FILHO,
2013). 

Durante  o  Governo  Sarney (1985-1990),  as  demandas  eram por  avanços

entre a igualdade formal e substancial, marcadas especialmente pelo Centenário da

Abolição  da  Escravatura  no  Brasil,  com a  Marcha  contra  a  Farsa  da  Abolição,

realizada em maio de 1988, no Rio de Janeiro. Como resposta, houve a criação do

Plano Nacional do Centenário da Abolição da Escravatura; a criação da Fundação

Cultural Palmares e a conquista do Artigo 68 da Constituição Federal, que garante o

domínio  e  título  das  terras  ocupadas  pelas  Comunidades  Quilombolas

(RODRIGUES, 2010).

Já  no  mandato  de  FHC  (1995-2003),  no  contexto  da  Marcha  Zumbi  dos

Palmares pela Cidadania e pela Vida (1995) e da Conferência Mundial das Nações

Unidas contra o Racismo (2001), a demanda era pela implementação do Programa

de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial. Em consequência, o Estado

criou o Plano Nacional de Direitos Humanos, o Grupo de Trabalho Interministerial, o

Grupo de Trabalho para Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação, o

Conselho  Nacional  de  Combate  à  Discriminação,  o  Programa  Diversidade  na

Universidade e o Programa Nacional de Ações Afirmativas (RODRIGUES, 2010).
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Por  fim,  a  partir  de  2003,  na  perspectiva  de  um  Governo  de  esquerda,

emergente  da  classe  de  trabalhadores,  propício  aos  debates  com/sobre  grupos

sociais fragilizados, no contexto da Conferência Regional para a América Latina e

Caribe  –  Preparatória  para  a  Conferência  de  Revisão  de  Durban  (2008)  e  a  2ª

Conferência  Mundial  das  Nações  Unidas  contra  o  Racismo/Revisão  de  Durban

(2009),  há  uma  efervescência  de  demandas  por  igualdade  racial,  tais  como:

concretização do Programa de Superação do Racismo e da Desigualdade Racial,

cumprimento  do Programa de Ação da Conferência Mundial  das Nações Unidas

contra o Racismo. 

Para  atendê-las,  foram  criadas  a  Secretaria  de  Estado  de  Promoção  da

Igualdade Racial (SEPPIR), em 2003, com status de Ministério; a Política Nacional

de Promoção da Igualdade Racial (2003); o Programa Brasil Quilombola (2004); a

Agenda Social Quilombola (2004); o Estatuto da Igualdade Racial (2011), além de

programas  universais  de  governo  que  atendessem  às  comunidades,  como  o

Programa Luz para Todos, o Programa Fome Zero, o Programa Bolsa Família, entre

outros.

Acrescenta-se  a  essa  lista  a  Política  Nacional  de  Desenvolvimento

Sustentável  dos  Povos  e  Comunidades  Tradicionais,  instituída  pelo  Decreto  nº

6.040/2007, que, em seu art. 3º, compreende os povos e comunidades tradicionais

como 

grupos  culturalmente  diferenciados  e  que  se  reconhecem como tais,  que
possuem  formas  próprias  de  organização  social,  que  ocupam  e  usam
territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural,
social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007).

Foram,  também,  inseridas  na  legislação  infraconstitucional  leis,  artigos,

resoluções,  portarias,  instruções  normativas  que  garantissem  e  viabilizassem  o

compromisso do Estado junto aos(às) quilombolas.

Esse compromisso fora assumido em um contexto de reconhecimento das

comunidades  quilombolas  enquanto  detentoras  do  domínio  sobre  os  territórios

ocupados, cuja implicação se materializa em planos, programas e ações voltados à

valorização da identidade quilombola sob um “dualismo de perspectiva”, em que
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a redistribuição  e  o  reconhecimento  não  correspondem a  dois  domínios
societários substantivos, economia e cultura. Ao invés, eles constituem duas
perspectivas analíticas que podem ser assumidas a respeito de qualquer
domínio. Essas perspectivas podem ser dispostas criticamente, além disso,
contra o contexto ideológico. Pode-se usar a perspectiva do reconhecimento
para  identificar  as  dimensões  culturais  de  políticas  econômicas,
normalmente entendidas como redistributivas. Enfocando na produção e na
circulação de interpretações e normas em programas sociais, por exemplo,
pode-se  avaliar  os  efeitos  da  má distribuição  institucionalizada  sobre  as
identidades e o status social dos beneficiários. Da mesma forma, pode-se
usar  a  perspectiva  da  redistribuição  para  trazer  a  lume  as  dimensões
econômicas daquelas questões que são normalmente entendidas como de
reconhecimento (FRASER, 2008).

Pensando  nessa  indissociabilidade/interação  entre  reconhecimento  e

redistribuição para categorias bivalentes, como os(as) quilombolas, foram criadas

políticas públicas sociais para atender a esses sujeitos coletivos, na perspectiva de

que

se  referem  a  ações  que  determinam  o  padrão  de  proteção  social
implementado pelo Estado, voltadas, em princípio, para a redistribuição dos
benefícios  sociais  visando  a  diminuição  das  desigualdades  estruturais
produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico. […] têm suas raízes nos
movimentos populares do século XIX, voltadas aos conflitos surgidos entre
capital e trabalho, no desenvolvimento das primeiras revoluções industriais.
[...]  assumem “feições”  diferentes  em diferentes  sociedades e  diferentes
concepções  de  Estado.  É  impossível  pensar  Estado  fora  de  um projeto
político e de uma teoria social para a sociedade como um todo. O processo
de definição de políticas públicas para uma sociedade reflete os conflitos de
interesses,  os  arranjos  feitos  nas  esferas  de  poder  que  perpassam  as
instituições do Estado e da sociedade como um todo. Um dos elementos
importantes deste processo – hoje insistentemente incorporado na análise
das  políticas  públicas  –  diz  respeito  aos  fatores  culturais,  àqueles  que
historicamente vão construindo processos diferenciados de representações,
de aceitação, de rejeição, de incorporação das conquistas sociais por parte
de  determinada  sociedade.  Com  frequência,  localiza-se  aí  procedente
explicação quanto ao sucesso ou fracasso de uma política ou programas
elaborados;  e também quanto às diferentes soluções e padrão adotados
para ações públicas de intervenção. A relação entre sociedade e Estado, o
grau de distanciamento ou aproximação, as formas de utilização ou não de
canais  de  comunicação  entre  os  diferentes  grupos  da  sociedade  e  os
órgãos públicos – que refletem e incorporam fatores culturais, como acima
referidos – estabelecem contornos próprios para as políticas pensadas para
uma sociedade. Indiscutivelmente, as formas de organização, o poder de
pressão  e  articulação  de  diferentes  grupos  sociais  no  processo  de
estabelecimento e reivindicação de demandas são fatores fundamentais na
conquista  de  novos  e  mais  amplos  direitos  sociais,  incorporados  ao
exercício da cidadania (HÖFLING, 2001).

Nessa perspectiva, a análise dessas políticas não pode ser feita por meio de

modelos herméticos e estanques, haja vista sua complexidade e dinamismo. Assim,
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vários  modelos  de  análise  devem  ser  utilizados  para  explicar  o  fenômeno  das

políticas públicas sociais, devendo ser considerado como um campo holístico, pois

“comporta  análise  de  várias  disciplinas,  teorias  e  modelos  analíticos,  além  de

comportar vários ‘olhares’” (SOUZA, 2007).  

3.2. O PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA E A TITULAÇÃO QUILOMBOLA

O Programa Brasil Quilombola (PBQ) foi criado em 12 de março de 2004, na

perspectiva de que seja um Programa de Estado, entendendo-o como um programa

permanente/continuado, e não de Governo, como

o  conjunto  de  programas  e  projetos  que  parte  da  sociedade  (políticos,
técnicos, organismos da sociedade civil e outros) propõe para a sociedade
como um todo, configurando-se a orientação política de um determinado
governo  que  assume  e  desempenha  as  funções  de  Estado  por  um
determinado período (HÖFLING, 2001).

A discussão, no presente trabalho, ater-se-á ao Programa Brasil Quilombola,

em função de ser  o  programa mais  expressivo  para implementação dos direitos

quilombolas, pois reúne a maioria das ações destinadas às comunidades. Assim, 

o Programa Brasil Quilombola tem por objetivo alterar as condições de vida
e organização dos quilombos, promovendo acesso a bens e serviços que
julga  necessários  para  o  desenvolvimento,  respeitando  os  princípios
socioculturais das comunidades (CANTO, 2008).

Ele reúne ações de 23 Ministérios (Ministérios e Secretarias com  status  de

Ministério)  do  Governo  Federal7,  além  de  empresas  públicas  e  sociedades  de

economia  mista,  como  o  IBGE,  Fundação  Banco  do  Brasil,  Caixa  Econômica

Federal, Petrobrás, Eletrobrás, Eletronorte e FURNAS.  Atua, conforme a própria

7 Secretaria Especial de Políticas para Promoção da Igualdade Racial; Ministério da Cultura; 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome; Casa Civil; Ministério da Ciência e 
Tecnologia; Ministério da Defesa; Ministério da Educação; Ministério da Integração Nacional; 
Ministério da Justiça; Ministério da Previdência Social; Ministério da Saúde; Ministério das Cidades; 
Ministério das Comunicações; Ministério do Esporte; Ministério do Meio Ambiente; Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério do Turismo; Ministério do Trabalho; Ministério de 
Minas e Energia; Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca; Secretaria Especial de Direitos 
Humanos; Secretaria Especial de Políticas para Mulheres.
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publicação do Programa, em quatro grandes eixos, quais sejam: Acesso a Terra;

Infraestrutura e Qualidade de Vida; Desenvolvimento local e Inclusão Produtiva; e

Direitos de Cidadania (BRASIL, 2005).

A  coordenação  geral  é  de  responsabilidade  da  SEPPIR,  por  meio  da

Secretaria de Políticas para Comunidades Tradicionais (SECOMT), com ações de

planejamento,  implementação e monitoramento  do programa.  Opera-se,  também,

por meio de um Comitê Gestor formado pelo MDA/INCRA, MDS e pela Casa Civil,

cujos órgãos se reúnem para articular iniciativas, monitorar as frentes de atuação e

definir estratégias para solucionar as demandas das comunidades. 

É regido pelos princípios da transversalidade, uma vez que vários órgãos são

responsáveis  pela  execução,  gestão  e  monitoramento  das  ações;  da  gestão

descentralizada,  que  trata  da  responsabilidade  dos  entes  federativos,  em

consonância com o artigo 23, X, da Constituição Federal; e, da gestão democrática,

enaltecendo  a  participação  dos  movimentos  quilombolas  na  formulação  e

monitoramento dessas políticas.

A  perspectiva  da  transversalidade  supera  a  ideia  de  que  as  demandas

quilombolas são, apenas, culturais, isto é, o Estado brasileiro assume a postura de

que  a  temática  quilombola  é  muito  mais  complexa  do  que  atendem os  direitos

culturais,  sendo incorporada às políticas de responsabilidade pública. Assim, não

mais a Fundação Cultural Palmares é responsável pelas políticas públicas sociais

destinadas às comunidades quilombolas,  mas todo o aparato estatal.  O objetivo

levava

à exigência de uma articulação entre os diferentes órgãos governamentais
com ações incidentes sobre tais comunidades, por meio da formulação de
projetos  específicos  de  fortalecimento  dos  grupos  discriminados,  com
especial  atenção  às  mulheres  e  à  juventude  nas  mais  diversas  áreas:
educação,  saúde,  mercado  de  trabalho,  geração  de  renda,  direitos
humanos, previdência social etc. (ARRUTI, 2009).

Já  a  gestão  descentralizada  é  decorrência  dessa  mudança  de  postura  e

abordagem internas ao próprio  Estado nos diferentes  níveis  do  poder  executivo,

tendo  em  vista  o  reconhecimento  e  o  fortalecimento  organizacional  das

comunidades quilombolas (ARRUTI, 2009).
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 Dessa  forma,  os  governos  estaduais  e  municipais  são  incentivados  à

promoção do acesso de quilombolas às políticas públicas sociais, com ênfase na

regularização  fundiária  e  no  estímulo  ao  desenvolvimento  sustentável  em  seus

territórios, além da garantia dos direitos sociais e do acesso à rede de proteção

social.

 Tal princípio se mostra coerente com a realidade social brasileira, tendo em

vista a impossibilidade de o governo federal articular e, principalmente, implementar

ações de promoção dos direitos quilombolas a nível  local,  em função da grande

demanda e do tamanho continental do território nacional.

 Assim,  os  estados  e  municípios  seriam  os  responsáveis  finais  pela

implementação das políticas  públicas  sociais  destinadas às  comunidades,  o  que

traria benefícios e desenvolvimento para a própria população em geral, haja vista

que incentivaria a produção econômica, social e cultural local.

Por  fim,  a  gestão  democrática  pressupõe  a  ideia  de  controle  social  e  de

participação,  por  parte  da  sociedade  civil,  no  processo de  decisão das políticas

(tanto na elaboração, como monitoramento, gestão, reelaboração).  Para que isso

seja  possível,  é  imprescindível  a  transparência  dos  atos  governamentais  e  o

rompimento da barreira que separa a administração pública da sociedade.

Assim, a ideia de gestão democrática advém dos debates que acontecem a

nível internacional e, principalmente, dos acordos e tratados internacionais com os

quais o Brasil  se comprometeu,  em especial  a  Convenção 169,  da Organização

Internacional do Trabalho. Há que destacar que a ratificação da referida Convenção

aconteceu mais de 20 (vinte) anos após a sua elaboração, evidenciando a postura

conservadora da sociedade e do governo brasileiros.

De acordo com essa convenção e com outros dispositivos legais elaborados

sob  essa  tendência,  a  gestão  das  políticas  públicas  sociais  deve  contar  com a

participação dos sujeitos envolvidos em sua implementação, o que significa uma

proposta de modelo de gestão que valorize a identidade cultural e política dessas

comunidades, incentivando o protagonismo desses sujeitos. 

Maurício Arruti acrescenta que:
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Tais  programas  vêm  acompanhados  da  previsão  de  novos  canais
institucionais  para  a  participação  e  deliberação  de  representantes
quilombolas  nas  decisões  orçamentárias,  conforme  previsto  entre  os
objetivos  mais  gerais  do  PBQ.  Em função disso,  foram criadas  também
“ouvidorias quilombolas” em todos os ministérios que fazem parte do PBQ,
assim  como  foram  implementadas  diversas  ações  de  capacitação  de
agentes comunitários quilombolas (ARRUTI, 2009).

A intenção percebida, por meio desses princípios orientadores, é a de que se

garanta,  pelos  menos  formalmente,  uma  participação,  exigida,  inclusive  pela

Convenção  169  da  OIT,  tanto  na  tomada  de  decisões  envolvendo  os  sujeitos

interessados nessas políticas, quanto na implementação das mesmas. 

Nessa perspectiva,  o conjunto de ações que se sujeitam a tais arranjos e

princípios,  segundo  o  orçamento  quilombola,  é:  a)  apoio  à  elaboração  de

diagnósticos setoriais sobre as comunidades remanescentes de quilombos; b) apoio

a centros de referência quilombola em comunidades remanescentes de quilombos;

c) fomento ao desenvolvimento local para comunidades quilombolas; d) capacitação

de agentes representativos das comunidades remanescentes de quilombos, a cargo

da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR); e)

apoio ao desenvolvimento da educação nas comunidades quilombolas, por meio do

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); f) atenção à saúde das

populações  quilombolas,  pelo  Fundo  Nacional  de  Saúde  (FNS);  g)  apoio  ao

desenvolvimento sustentável das comunidades quilombolas, feito pelo Ministério do

Desenvolvimento  Agrário  (MDA);  h)  indenização  de  benfeitorias  e  de  terras  aos

ocupantes de imóveis demarcados e titulados aos remanescentes das comunidades

de quilombos; i) reconhecimento, demarcação e titulação de áreas remanescentes

de  quilombolas,  sob  a  responsabilidade  do  Instituto  de  Colonização  e  Reforma

Agrária (INCRA).

A SEPPIR criou, em 2013,  o portal  de monitoramento dos programas que

estão vinculados a ela, entre eles, o Programa Brasil Quilombola, na tentativa de

integrar os dados dos órgãos responsáveis pela execução desse programa. Assim,

no referido portal, há uma série de informações acerca das comunidades, de acordo

com os  eixos  do  programa  (acesso  à  terra,  infraestrutura  e  qualidade  de  vida,

desenvolvimento local e inclusão produtiva e direitos e cidadania).
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Em relação à infraestrutura e qualidade de vida, tem-se as características dos

domicílios e entorno, como abastecimento de água, escoamento sanitário, energia

elétrica, coleta de lixo, além dos Programas Minha Casa, Minha Vida e Luz para

Todos.

No  eixo  de  infraestrutura,  percebe-se  que  houve  um  grande  aumento  na

quantidade  de  unidades  contratadas  pelo  Programa  Minha  Casa,  Minha  Vida,

possivelmente  em função  do  impulso  dado  ao  programa  com a  transferência  à

CAIXA econômica da responsabilidade de implementação do mesmo, totalizando

5.546 unidades contratadas entre os anos 2012 e 2013, como se pode visualizar do

gráfico 1:

Gráfico 1 – Unidade contratadas por meio do Programa Minha Casa, Minha Vida

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul 2014.

Ademais,  acerca  dos investimentos  relacionados às  obras  de saneamento

nas comunidades quilombolas, foram contratados, entre os anos de 2009 e 2013,

um total de R$ 161.128.167,00 (cento e sessenta e um milhões, oitocentos e vinte e

oito mil cento e sessenta e sete reais), como demonstra o gráfico 2:

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Gráfico 2 – Recursos contratados para obras de saneamento

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

Considerando que 75,6% das famílias quilombolas cadastradas no CadÚnico

(Cadastro Único para Programas Sociais do Ministério do Desenvolvimento Social e

Combate à Fome), até janeiro de 2014 (SEPPIR, 2014),  estão no meio rural,  as

estruturas relacionadas ao abastecimento de água são, essencialmente, artesanais

ou rudimentares, ou seja,  a maioria das comunidades quilombolas tem acesso à

água por meio de poços, nascentes ou cisternas.

Conforme se  depreende  do  gráfico  3,  essas  formas  rudimentares  (poços,

nascentes e cisternas) abastecem cerca de 56% (cinquenta e seis por cento) da

população quilombola, enquanto 33% (trinta e três por cento) são abastecidos por

rede geral de distribuição. 

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Gráfico 3 – Abastecimento de água

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

Nessa perspectiva, o escoamento sanitário não poderia ser diferente do que

se  encontra:  58,4%  dos  domicílios  tem  a  fossa  rudimentar  como  fonte  de

escoamento. Apenas 9,0% dos domicílios tem rede coletora de esgoto ou pluvial,

como se infere do gráfico, abaixo. 

Gráfico 4 – Escoamento Sanitário

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

Sobre o desenvolvimento local e inclusão produtiva, há os mecanismos de

geração de renda e informações sobre as famílias, como renda média das famílias,

distribuição por faixa de renda, famílias que recebem o Bolsa Família, trabalhares

extrativistas, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e Programa Nacional de

Fortalecimento da Agricultura Familiar  (PRONAF),  assistência técnica e extensão

rural. 

Nesse eixo, tem-se uma leitura triste da realidade das famílias quilombolas:

das 113 mil famílias cadastradas no CadÚnico, 74,1% (83.828) vivem com renda

média de até R$ 77,00, cuja relação com o Programa Bolsa Família é inevitável,

considerando que 80% das famílias (85.702) recebem o benefício. 

Gráfico 5 – Famílias por Faixa de Renda

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

O  Programa  de  Aquisição  de  Alimentos  (PAA),  o  Programa  Nacional  de

Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) e o Brasil Sem Miséria objetivam

incentivar a produção local e a geração de renda dessas famílias, especialmente, de

acordo com os modos de produção quilombolas.

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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O alcance dessas políticas, todavia, é bastante limitado. Em relação ao PAA,

apenas, 1800 famílias venderam os alimentos produzidos (menos de 1,6% do total

de  famílias  cadastradas  no  CadÚnico),  em  2013,  cuja  distribuição  geográfica  é

evidenciada no gráfico abaixo:

Gráfico 6 – Famílias que vendem alimentos por meio do PAA

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

Em relação ao Programa Brasil  Sem Miséria, os dados apresentados pela

SEPPIR evidenciam que 4500 famílias foram atendidas, em 2013, especialmente

por  meio  de  assistência  técnica  e  extensão  rural,  nas  regiões  Centro-Oeste,

Nordeste  e  Norte.  Essas  famílias,  todavia,  representam  menos  de  4%  do  total

cadastrado no CadÚnico, conforme se depreende do gráfico 7: 

Gráfico 7 – Famílias beneficiadas com assistência técnica e extensão rural

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul 2014.

Por  fim,  o  Programa  Nacional  de  Fortalecimento  da  Agricultura  Familiar

apresenta  as  melhores  informações  acerca  da  inclusão  produtiva  das  famílias

quilombolas.  Registrou-se,  em  2013,  40.832  declarações  de  famílias  aptas  ao

PRONAF (36,13% das famílias cadastradas no CadÚnico), documento obrigatório

para  acessar  as  linhas  de  crédito  disponíveis.  Tais  declarações,  todavia,  não

significam  que  as  famílias  efetivamente  conseguiram  acessar  os  créditos  do

programa.

A  distribuição  dessas  declarações  (DAP  –  Declaração  de  Aptidão  ao

PRONAF)  se  deu  na  sua  grande  maioria  entre  as  regiões  norte  e  nordeste,

concentrando cerca de 80% das declarações de aptidão emitidas, como pode ser

visualizado no gráfico a seguir.

Gráfico 8 – DAPs emitidas por região

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Acerca das informações relacionadas ao eixo 4, Direitos e cidadania, tem-se,

essencialmente,  dados  de  escolas  quilombolas  (2.200,  de  acordo  com o  Censo

Escolar INEP, do Ministério da Educação), alunos matriculados (227.430), material

didático específico (34,7% das escolas quilombolas, isto é, 761 escolas possuem

material  específico  para  quilombolas,  na  perspectiva  de  uma  educação

contextualizada),  acesso  ao  Programa  Nacional  de  Alimentação  Escolar  (dos

227.430 alunos(as) quilombolas matriculados(as), 201.199 foram atendidos(as) pelo

PNAE,  em  2013),  acesso  à  internet  (270  escolas  possuem  acesso  à  internet,

representando 12,4%) (SEPPIR, 2014) e escolaridade.  

Nesse quesito, percebe-se que mais de 100.000 quilombolas, com idade igual

ou acima de 15 anos possuem nível de escolaridade até o ensino fundamental, de

acordo com o CadÚnico.

O  gráfico,  abaixo,  evidencia  essa  realidade,  porém  esconde  informações

acerca dos sujeitos que não tiveram acesso à educação formal.

Gráfico 9 – Escolaridade de quilombolas

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

Finalmente,  em  relação  aos  Programas  Saúde  da  Família  (PSF)  e  Mais

Médicos as informações estão vinculadas ao número de equipes que atendem as

famílias  quilombolas.  Nesse sentido,  há  1.300 equipes para  o  PSF,  distribuídas,

principalmente, na região Nordeste (52,1%, ou 669 equipes) e 139 equipes para o

Programa  Mais  Médicos,  com  66,2%  encontrando-se  na  região  Nordeste  (92

equipes), segundo dados do DATASUS, do Ministério da Saúde, em referência a

2013 (SEPPIR, 2014). 

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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A  atual  conjuntura  das  políticas  públicas  sociais  para  as  comunidades

quilombolas,  como contextualizado acima,  demonstra  que houve  um significativo

avanço na luta quilombola, visto que vários programas e ações foram criados, o

debate quilombola está efervescente e vários movimentos atuam na defesa e no

acesso  aos  direitos  pelas  comunidades,  inclusive  dentro  da  própria  esfera

governamental, seja pela incorporação de militantes aos órgãos que executam os

programas,  seja  pela  participação  de  representações  desses  movimentos  em

Comitês Gestores, Conselhos, participação em Fóruns, etc. 

É necessário refletir, todavia, sob qual perspectiva há a participação desses

sujeitos e como essas políticas são efetivadas (ou não), especialmente, no plano

local, tendo em vista que, conforme aponta Arruti,

elas foram historicamente discriminadas pelas populações e poderes locais.
Parte  do  caráter  etnicamente  distinto  que  marca  seu  percurso  secular
resulta justamente de tal discriminação, que lhes limitou os movimentos, o
acesso  à  documentação,  à  justiça  e  mesmo  à  política.  É  necessário
reconhecer que a grande maioria das comunidades quilombolas foi excluída
da educação formal, assim como da participação nas esferas de tomada de
decisão,  de debate ou mesmo, em alguns caos,  foi  excluída da simples
sociabilidade  municipal,  em  função  de  processos  de  segregação
profundamente arraigados (ARRUTI, 2009).

O último eixo de atuação do Programa Brasil Quilombola (PBQ) envolve o

acesso  à  terra  por  parte  das  comunidades.  A  titulação  do  território  quilombola

constitui  o  ápice das demandas desses sujeitos,  mas,  como percebido,  não é a

única. É a que garante a segurança jurídica necessária para a manutenção de toda

a comunidade. 

Essa política, instituída especialmente por meio do Decreto 4.887, de 2003,

constitui-se no somatório da política de reconhecimento e de redistribuição, tendo

em vista que percebe as especificidades quilombolas, e os sujeitos diferenciados,

para a sua elaboração e implementação. 

Por  ser  uma  política  social  diferenciada,  com  normatização  própria,

diferenciando-se da política de reforma agrária e não apresentando a duplicidade de

políticas  (ARRUTI,  2009),  além de ser  a  política  que envolve  o  conflito  sobre  a

propriedade privada e  o  direito  coletivo,  não é  de se  espantar  que seja  a  mais

combatida, controversa e ameaçada.
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Como esclarece Arruti:

Ignorando  as  objeções  impostas,  o  decreto  4788  estabeleceu  o  INCRA
como  o  responsável  pelo  processo  de  regularização  fundiária  das
comunidades  quilombolas,  incorporou  o  direito  destas  ao  auto-
reconhecimento, restituiu a possibilidade de desapropriações e, finalmente,
estabeleceu  que  a  titulação  deve  se  efetuar  em  nome  de  entidade
representativa da comunidade (ARRUTI, 2009). 

Pode-se depreender da leitura dos dispositivos do referido decreto algumas

contribuições importantes para a efetivação do artigo 68 do ADCT, tais como: a

competência do INCRA para coordenar os trabalhos de identificação, demarcação e

titulação dos territórios, especialmente por meio do Ministério de Desenvolvimento

Agrário (MDA), cuja normatividade obedece instrução própria (Instrução Normativa

nº  57);  a  possibilidade  de  estabelecer  convênios  e  acordos  para  agilizar  os

processos de titulação; a competência da Fundação Cultural Palmares para expedir

a certidão de auto-atribuição da comunidade; a responsabilidade da SEPPIR e do

Ministério da Cultura (por meio da FCP) de acompanhar e assistir  o INCRA nos

processos, para que os direitos étnicos,  culturais e territoriais sejam respeitados,

especialmente  por  meio  da  garantia  e  regularização  da  propriedade  quilombola.

Ademais, o Decreto estabeleceu o direito das comunidades de acompanhar todo o

processo de titulação, com assessoramento jurídico para expedição do título, que é

coletivo,  pró-indiviso,  inalienável,  imprescritível  e  impenhorável,  além  da

necessidade  de  políticas  agrícolas  que  viabilizem  as  atividades  produtivas  e

possibilitem melhoramento da infraestrutura das comunidades.

O  processo  de  reconhecimento  e  titulação  do  território  ocupado  pelas

comunidades quilombolas,  basicamente,  envolve  dois  órgãos  e  quatro  etapas:  o

primeiro órgão a ser acessado pelas comunidades é a Fundação Cultural Palmares

para que seja emitida a Certidão Declaratória de Auto-reconhecimento, em nome da

Associação da comunidade quilombola. 

É interessante destacar que não há, na Constituição Federal, a exigência de

que  os(as)  quilombolas  se  organizem  em  Associação  para  acessarem  direitos

garantidos – titulação e políticas públicas/programas/ações, pelo contrário: “ninguém

poderá ser compelido a associar-se ou permanecer associado” (artigo 5º, XX, CF/88)

(BRASIL, 1988). 
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Na Portaria 98/2007 da FCP, que trata dos procedimentos para emissão da

Certificação  de  Auto-Reconhecimento,  destaca-se  a  hipótese  de  a  comunidade

quilombola não possuir uma Associação (art. 3º, I), todavia essa não é a prática.

Tanto a certidão, quanto a titulação do território se dão em nome da associação da

comunidade. 

Nesse sentido,  questiona-se a  imposição acerca da personalidade jurídica

necessária às comunidades quilombolas para acessar direitos: ora, se o principal

critério  para  o  reconhecimento  dessa  identidade  é  a  auto-atribuição,  por  que  o

Direito não reconhece a figura jurídica que essas comunidades (ou o nome que elas

atribuírem ao grupo) decidirem?

Percebe-se, desde o início da titulação, que o Direito não consegue dialogar

com  as  comunidades  através  de  processos  que  respeitem  as  suas  formas  de

organização, impondo a necessidade de adequação às normas pré-estabelecidas

para  acessar  direitos,  ou  seja,  o  Direito  é  incapaz de reconhecer  outras  formas

jurídicas de organização que lhe sejam estranhas,  impondo aos sujeitos  que se

adequem ao posto, ao “pronto” (sempre individual, mesmo que múltiplos os sujeitos),

caso queiram dialogar com o Estado. Nesse caso, a figura jurídica da Associação foi

a escolhida para individualizar o grupo, tendo em vista que ela é a representante

legal dos sujeitos envolvidos nos processos.

Após a Certidão Declaratória de Auto-Reconhecimento,  acessa-se o órgão

competente para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação

das terras ocupadas (a comunidade ou o próprio órgão pode iniciar o procedimento,

de ofício). 

De  acordo  com  o  Decreto  4887/2003,  o  Ministério  do  Desenvolvimento

Agrário (MDA), por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

(INCRA) – em alguns casos, em parceria com os Institutos de Terras dos estados –,

é  o  órgão  responsável  por  esse  procedimento,  feito,  inicialmente,  por  meio  da

elaboração e publicação do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID).

O  RTID  é  composto  por  diversos  relatórios  parciais,  como:  relatório

antropológico,  planta e memorial  descritivos,  cadastro das famílias quilombolas e
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dos  ocupantes  não  quilombolas,  levantamento  da  cadeia  dominial  da  terra  e

identificação da sobreposição de outras áreas de interesse.

A partir desses relatórios parciais, o INCRA produz um parecer conclusivo do

RTID, divulgado nos Diários Oficiais da União (DOU) e do Estado (DOE), além de

necessária divulgação no município onde o território é identificado.

Após  publicação  do  parecer  conclusivo  do  RTID,  respeitando  o  devido

processo legal, abre-se prazo para contestações, por parte dos sujeitos interessados

na área identificada, como ocupantes não quilombolas, proprietários confrontantes e

instituições do Estado com prováveis interesses pela área identificada.

Dessa  forma,  após  30  dias  para  a  contestação  por  parte  de  instituições

estaduais e/ou 90 dias para a contestação por parte de particulares, há o julgamento

pelo Comitê de Decisão Regional do INCRA.

 Passado esse prazo, é publicada a Portaria de Reconhecimento do Território,

nos  mesmos meios  de  comunicação  da  publicação  do  RTID,  para  a  aprovação

definitiva do mesmo.

Em caso de terras de domínio particular e/ou de ocupantes não quilombolas,

é  necessária  uma  terceira  etapa:  a  de  desembaraçamento  e  desintrusão  do

território,  por  meio  da  análise  da  situação  fundiária  do  território  definido  e  as

consequentes  desapropriações  e/ou  re-assentamentos  dos  ocupantes  não

quilombolas. Essa etapa dá-se a partir de Decreto presidencial de Desapropriação

por Interesse Social.

Por fim, há a demarcação do território ocupado, a emissão do título, em nome

da Associação quilombola e o registro do título de propriedade, em cartório e no

Registro de Imóveis. 

Nessa  perspectiva,  o  INCRA  aponta,  em  sua  página  sobre  regularização

quilombola, o atual cenário dessa política, com a quantidade de processos abertos,

de relatórios técnicos publicados, de portarias de reconhecimento, de decretos de

desapropriação por interesse social e, finalmente, de títulos emitidos em favor das

comunidades, conforme o quadro, abaixo:
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Tabela 1 – Quadro da política de regularização fundiária quilombola

Fonte: INCRA, Quilombolas, Quadro geral quantificado por etapas. Disponível em:

<http://www.incra.gov.br/quilombolas>. Acesso em 26.jul.2014.

Nessa perspectiva, ao cruzar os dados fornecidos pela SEPPIR, no portal de

monitoramento do Programa Brasil Quilombola, cuja fonte é o próprio INCRA e a

Fundação Cultural Palmares, organizados pelo Comitê Gestor do Programa Brasil

Quilombola, percebe-se um descompasso entre as informações, tendo em vista que,

no referido instrumento de monitoramento, há, apenas, 113 comunidades tituladas, e

http://www.incra.gov.br/quilombolas
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não 154, conforme aponta o INCRA, em seu portal. Resta, portanto, a dúvida sobre

quais  seriam e  onde  estariam essas  41  comunidades  apontadas  pelo  INCRA e

esquecidas pelo portal de monitoramento do programa, tendo em vista que não há

detalhes sobre as comunidades, aponta-se, apenas, o quantitativo titulado. 

Abaixo, há a distribuição das titulações, ao longo dos anos de reconhecimento

da identidade e redistribuição dos territórios, conforme a SEPPIR:

Gráfico 10 – Territórios titulados por ano

Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.

Esses títulos emitidos estão distribuídos geograficamente da seguinte forma:

Gráfico 11 – Territórios titulados por Unidade Federativa

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Fonte: SEPPIR/PR – Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da
República. Portal de Monitoramento, Programa Brasil Quilombola. Disponível em:

<http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1>. Acesso em 26 jul. 2014.
Maurício Arruti, ao analisar a duplicidade de políticas criadas às comunidades

quilombolas, percebe que

se  a  política  de  regularização  fundiária  dos  territórios  quilombolas  tem
normatização própria e se diferencia substantivamente dos mecanismos e
conceitos  da  política  de  reforma  agrária,  as  demais  políticas  públicas
dirigidas às comunidades quilombolas, por outro lado, como as de saúde e
educação, resultam basicamente da previsão de uma participação especial
(em geral apenas de caráter orçamentário) dos quilombolas nas políticas de
vocação redistributiva.
A tendência é, portanto, que os quilombolas sejam pensados, de um lado,
pela política fundiária, como coletividades diferenciadas e territorializadas,
enquanto, de outro, as demais políticas os concebam como agregados de
indivíduos mais desfavorecidos no acesso a recursos, entre eles as políticas
públicas gerais. Em ambos os casos há algum reconhecimento e alguma
redistribuição,  mas  no  primeiro  caso  o  reconhecimento  resulta  em  uma
política diferenciada, enquanto nos outros casos o reconhecimento gera um
tratamento  diferenciado  no  acesso  a  políticas  indiferenciadas  (ARRUTI,
2009).

É dessa forma, portanto, que as comunidades quilombolas são percebidas e

tratadas  na  perspectiva  de  reconhecimento  e  efetividade  das  políticas  públicas

sociais, sintetizadas, principalmente, por meio do Programa Brasil Quilombola.

3.3. A POLÍTICA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA QUILOMBOLA EM GOIÁS

A  (não)  materialização  das  políticas  públicas  sociais  destinadas  às

comunidades  quilombolas  está  vinculada,  inevitavelmente,  à  questão  da

regularização  fundiária  dessas  comunidades,  construída,  historicamente,  por  um

processo de exclusão, marginalização e opressão dos grupos étnicos não-brancos e

não possuidores de capital.

A perspectiva dinâmica sobre quilombos, como grupos inseridos no contexto

atual da sociedade brasileira e não mais vistos como há séculos - grupos negros,

formados  por  escravos  fugidos  ou  ex-escravos  -  ainda  não  foi  atingida  em sua

plenitude.

http://monitoramento.seppir.gov.br/paineis/pbq/index.vm?eixo=1
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Essa  perspectiva  ultrapassada  é  mantida  tanto  pelos  grupos  que  se

interessam  em  restringir  o  número  de  comunidades,  quanto  pelos  grandes

proprietários de terra e de capital, como também pela própria mídia, que, de acordo

com Maurício Arruti:

As marcas  mais constantes  das  matérias  desfavoráveis  aos quilombolas
nos servem de  roteiro  dos  itens  que  vão  alimentando  tanto  um opinião
pública  mais  conservadora  quanto  dos  argumentos  mobilizados,  seja  no
judiciário  ou  no  legislativo,  contra  a  consolidação  destes  direitos:  a
permanente reafirmação do significado colonial e imperial de quilombo (que
desconhece  todo  o debate  social  e  jurídico  acumulado  desde 1995);  as
acusações de falsificação identitária por  parte das próprias comunidades
quilombolas (sob o argumento de que elas não se diziam quilombolas até
pouco tempo ou de que parte dos seus moradores – em geral a parte que
mantém relações de dependência com os grandes proprietários locais – se
recusa a classificar-se como quilombola) e, finalmente, deslegitimação dos
processos de regularização fundiária abertos pelo INCRA (ARRUTI, 2009).

Fica evidente, assim, que o domínio e a titulação dos territórios ocupados são

prerrogativas necessárias para o exercício de direitos reconhecidos e ao acesso às

políticas  públicas  sociais  elaboradas  às  milhares  de  comunidades  quilombolas

existentes no país. 

No Estado de Goiás, existem 26 comunidades certificadas8 pela FCP (FCP,

2014) e outras 14 identificadas pela Secretaria de Estado de Políticas para Mulheres

e Promoção da Igualdade Racial (SEMIRA), cujos processos foram abertos junto ao

INCRA9 – são elas:  Palmeiras; Aparecida de Goiânia; Água de São João; Alto de

Santana; Colonia Uvá; São José da Lajinha; Nova Esperança; Mata do Café; Santo

Antonio;  Trindade;  Santa  Cruz;  Palmelo;  Buenolandia;  Almeida  de  São  João  da

Garganta  (INCRA,  2012).  Destaca-se que essas comunidades não acessaram a

FCP  para  a  declaração  de  auto-reconhecimento,  que,  conforme  explicitado

anteriormente,  é  a  primeira  etapa  para  o  processo  de  titulação  e  formalização

jurídica da comunidade para diálogo aos órgãos que trabalham para elas. Nesse
8 São elas: Kalunga; Almeidas; Cedro; Porto Leucádio; Pombal; Quilombolas de Minaçú; Mesquita; 
Comunidade Quilombola Nossa Senhora Aparecida; Baco Pari; Pelotas; Fazenda Santo Antônio da 
Laguna; Buracão; Jardim Cascata; Brejão; Taquarussu; Forte; Tomás Cardoso; Antônio Borges; José 
de Coleto; Vó Rita; Urbana João Jorge Vieira; Inocêncio Pereira de Oliveira; Povoado Levantado; 
Mimoso (Queixo Dantas, Filipanos, Tiririca, Brejo, Bom Jesus, Urubá e Retiro); Sumidoro. Destaca-se 
que a FCP considera algumas comunidades com processos abertos junto à Superintendência 
Regional do INCRA do Distrito Federal (SR-28) como comunidade quilombola goiana, como é o caso 
da comunidade Kalunga.
9 Destaca-se que o documento com esse quantitativo foi retirado do ar, pelo Instituto, e por esse 
motivo a data indicada é de 2012, quando do último acesso. Anexa-se, assim, a tabela com essas 
informações. 
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sentido, percebe-se que os processos foram abertos, de ofício, pelo INCRA, sem a

auto-identificação dos sujeitos enquanto comunidade quilombola.

 O Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), por sua

vez,  no Guia para Cadastramento de Famílias Quilombolas, elaborado em 2010,

identifica 74 Comunidades Quilombolas, em 30 municípios goianos, com estimativa

de 2.432 famílias por município (MDS, 2010), demonstrando o descompasso entre

os dados oficiais. 

Em relação a esse descompasso, seguindo Arruti, pode-se inferir que 

[...] A multiplicação dos quilombos está, em muitos municípios, servindo a
uma nova forma de exploração destas comunidades,  agora por meio do
dinheiro público que lhes é destinado e do qual elas não usufruem na forma
de  políticas  públicas.  Além disso,  tal  exploração  está  associada  a  pelo
menos outros  dois  efeitos perversos.  De um lado,  ela  tem implicado na
criação  de  associações  comunitárias  de  cima  para  baixo,  totalmente
descoladas  da  noção  de  representação  comunitária  e  tuteladas  pelos
interesses políticos locais assentados nas municipalidades. De outro lado,
esse  processo  gera  uma  importante  distorção  na  representação  pública
destas  comunidades,  quando  aponta  para  um crescimento  acentuado  e
acelerado  das  suas  bases,  sem  que  ele  contribua  efetivamente  para
consolidação de um movimento regional e nacional quilombola (ARRUTI,
2009).

Em  Goiás,  o  dever  de  garantir  o  domínio  e  realizar  a  titulação  das

comunidades quilombolas está previsto no artigo 16,  caput, do ADCT, todavia, os

parágrafos 1º e 2º limitam este reconhecimento, pois se refere, apenas, à criação,

por Lei Complementar, da reserva Kalunga, que abrange uma área de 261.999,6987

ha,  nos  municípios  de Teresina,  Cavalcante  e  Monte  Alegre,  contemplando  600

famílias quilombolas (INCRA, 2014).

Essa vinculação constitucional, todavia, merece ressalva: 

Embora  coloque  a  Lei  de  Terras  Devolutas  do  Estado  de  Goiás  como
disponíveis  às  comunidades  quilombolas  as  terras  devolutas  por  ela
ocupadas, o que facilitaria o seu direito à titulação, devemos considerar que
por  trazer  constitucionalmente o  reconhecimento  de uma área de antigo
quilombo,  do  Povo  Kalunga,  isto  prejudica  o  direito  de  eventuais  outras
comunidades  de  pleitear  este  direito,  porque  como  o  direito  do  povo
Kalunga foi reconhecido na Constituição e através da Lei Complementar n
19, de 05 de janeiro de 1996, estaria a se exigir igual procedimento para
outras comunidades (ROCHA; TRECCANI; BENATTI, 2010).
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A  titulação  do  território  Kalunga  possui  uma  complexidade  jurídica,  ainda

maior, tendo em vista que parte do território fora titulado na década de 1980, pelo

Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO). Rangel Donizete e Maria

Cristina Tárrega esclarecem sobre essa primeira titulação do território Kalunga:

Relativamente à questão da regularização da posse e da propriedade da
terra na comunidade Kalunga, houve, de fato, titulação apenas na área de
50.000 hectares, situada no município de Monte Alegre de Goiás, a partir da
legitimação  de  posses,  em  1985,  operacionalizada  via  discriminatória
administrativa pelo Instituto de Desenvolvimento Agrário de Goiás (IDAGO)
com fundamento na Lei Federal nº 6.383/66 e na Lei Estadual nº 9.541, de
27 de setembro de 1984. Nessa área, o IDAGO concretizou a titulação em
condomínio, fazendo as doações das terras rurais, com reserva de domínio,
ou  seja,  a  cláusula  da  inalienabilidade  até  a  morte  do  donatário,  como
consta da Lei  Estadual nº 9.717, de 22 de maio de 1985. As matrículas
foram feitas no Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato de Notas de
Monte Alegre de Goiás (FRANCO; TÁRREGA, 2010).

Nesse  sentido,  houve  a  titulação  individual,  por  meio  de  processo

discriminatório  de  legitimação  da  posse.  Em síntese,  os  terrenos  foram  doados

aos(às) quilombolas, individualmente, e tendo o condomínio como ideia principal,

conforme demonstra Rangel Franco: 

Nessa  primeira  regularização,  o  IDAGO  constituiu  três  loteamentos.  O
primeiro loteamento data do ano de 1981 e recebeu o nome de “Loteamento
Choco” e se constituiu de quatro lotes. O segundo loteamento foi edificado
no ano de 1982 e recebeu o nome de “Loteamento Moleque”, com 28 lotes.
O terceiro foi construído entre os anos de 1986 e 1988, sendo nomeado de
“Loteamento Saco”, constituído de 27 lotes. 
[...] Com o passar dos anos, de todos os lotes referidos, apenas 6 (seis)
deles  –  todos  eles  situados  no  “Loteamento  Saco”  -  deram  origem  a
“domínios privados”, vale dizer, propriedades individuais privadas (INCRA,
2014).

Ademais, o território fora titulado, em 2000, pela FCP, mas sem a retirada ou

indenização dos ocupantes não quilombolas.

Mesmo com Lei Complementar, o processo de titulação do território Kalunga

não avança da fase de publicação do Decreto  de Desapropriação por  Interesse

Social, no DOU, ocorrida em 2009.

Dessa  forma,  o  processo  para  a  emissão  do  título  de  propriedade,  pelo

INCRA, ainda está em aberto,  porém tal  órgão já se utiliza,  para as estatísticas
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oficiais, do título emitido pela FCP, conforme se percebe da relação de processos

em andamento. 

É  importante  destacar  que o  território  Kalunga  consta  da  competência  da

Superintendência Regional do Distrito Federal (SR-28), bem como as Comunidades

de Baco Pari,  no município de Posse, e da Família Magalhães, em Nova Roma,

cujos Decretos de Desapropriação por Interesse Social foram publicados no Diário

Oficial da União, em 2012. 

A  única  Portaria  de  Reconhecimento  publicada  no  DOU,  pela

Superintendência Regional de Goiás (SR-04), em 25 de outubro de 2013, é a da

Comunidade Tomás Cardoso, que abrange os municípios de Barro Alto e Tomás

Cardoso, com área de 1.803,3072 ha e 40 famílias (INCRA, 2014).

Logo,  percebe-se que,  à  exceção da vinculação constitucional  de  titular  a

comunidade Kalunga, as comunidades quilombolas do Estado de Goiás dependem

da ação discricionária  do  mesmo,  haja  vista  que não existem normas estaduais

instruindo o procedimento de reconhecimento, identificação, delimitação e titulação

dos territórios ocupados, resultando em mais empecilhos para o efetivo exercício de

direitos, por parte das comunidades goianas.

A partir desse contexto, pode-se inferir duas perspectivas de análise.

A  primeira  se  relaciona  com  os  mecanismos  e  as  estratégias  de  não

reconhecimento  e  de  exclusão  dentro  do  próprio  governo,  como  “entraves

burocráticos (exigência de documentação que a comunidade não possui), problemas

operacionais  (setorização  e  fragmentação),  falta  de  recurso  humano  qualificado,

falta de interlocução entre instâncias de governo” (CANTO, 2008), evidenciando as

“injustiças  sociais  e  ambientais  que  recaem  de  forma  implacável  sobre  grupos

étnicos vulnerabilizados e outras comunidades, discriminadas por sua origem ou cor”

(BULLARD, 1999).

Ademais, conforme acrescentam Carlos Marques e Lílian Gomes,

as dificuldades em torno do reconhecimento dos direitos à territorialidade
desses grupos no Brasil  estão intimamente ligadas a uma concepção de
cidadania  apenas  como uma instituição  política  formal,  que  predominou
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desde a proclamação da República (1889). Holston afirma que no Brasil o
que se estabeleceu foram os termos de uma cidadania  diferenciada.  As
diferenças sociais existentes entre os membros de um Estado-nação são
definidas pela propriedade, ocupação e acesso à educação formal, mas em
nossa perspectiva elas se cruzam com o viés da  raça e gênero,  que se
perpetuaram  como  forma  para  distribuir  diferentes  tratamentos  para
diferentes categorias de cidadãos. Isso levou a uma gradação de direitos,
sendo que alguns se tornaram privilégio para uma categoria particular de
indivíduos, que passaram a utilizar  inclusive a lei  como modo de ganhar
benefícios  pessoais.  Como  resultado,  os  brasileiros  receberam  desigual
distribuição  de  cidadania  por  séculos,  passando  pelos  regimes  colonial,
imperial e republicano. (MARQUES; GOMES, 2013).

A segunda perspectiva está relacionada ao que esses povos e comunidades

tradicionais  representam  culturalmente  e  político-economicamente,  como  sujeitos

que  enfrentam  as  relações  socioculturais  dominantes  e  as  estruturas  político-

econômicas impostas pela Modernidade, cujas tensões se intensificam, ainda mais,

em função do esgotamento das explorações capitalistas em espaços agrários não

tradicionais.
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4. TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS, MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E(M) 

CONFLITOS: DESAFIOS JURÍDICOS PARA SUJEITOS COLETIVOS

4.1. A TERRA QUILOMBOLA COMO INTERESSANTE AO SISTEMA CAPITALISTA

No contexto brasileiro,  os espaços mais preservados, e que possibilitam a

exploração  da  natureza  pelo  capital,  são  as  terras  tradicionais.  Nesse  sentido,

constituem uma fronteira aberta, de acordo com José de Souza Martins (MARTINS,

1996).

Pelas as contribuições desse autor, poder-se-ia definir a frente de expansão

como a ocupação do território, a partir do deslocamento populacional de um modo

singular de organização não capitalista, voltada para a garantia da reprodução social

dos  sujeitos  ocupantes  desses  territórios,  com  o  uso  diferenciado/tradicional  da

terra. 

José de Souza Martins evidencia que há dois momentos para a frente de

expansão:  o  deslocamento  das  populações  originárias,  em  função  da  frente

demográfica, que corresponde aos camponeses, ribeirinhos, etc., além de pequenos

comerciantes que se deslocam para explorar esse contingente populacional,  que

busca melhores condições (MARTINS, 1996). 

O autor ressalta que, a partir da década de 1930 – especialmente, em 1934,

com a  Marcha  para  o  Oeste  e  a  transição  do  modelo  social  agrário  brasileiro,

transformando as relações do trabalhador com a terra, isto é, ao invés de relações

de exploração se passa às relações de expropriação, dando-se ênfase ao caráter de

mercadoria fictícia da terra –, as frentes de expansão sofreram uma desaceleração

em favor das frentes pioneiras.

Essas, por sua vez, correspondem ao deslocamento das relações capitalistas,

ou seja, para além do processo de modernização, há uma expansão da economia
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capitalista,  por  meio  da  capitalização  (e  exploração)  das  relações  de  trabalho,

refletida nas rendas absoluta  e  diferencial;  além da inserção da moeda/dinheiro,

criando um mercado fictício da circulação monetária e de capital. 

Essa forma de expansão econômica ganhou força,  a  partir  da  década de

1930, com o incentivo à industrialização do país, com Vargas, por meio da política

de fortalecimento do departamento de bens duráveis e da chamada Marcha para o

Oeste, com o discurso de modernização e integração nacional. 

Há de se destacar que, com os governos posteriores a Vargas, especialmente

os de Juscelino Kubitschek e do Regime Ditatorial  (por meio das colônias), esse

processo de invasão alcançou o limite geográfico, restando como última fronteira a

Amazônia e os territórios tradicionais.

O processo de expansão das frentes, inevitavelmente, chega ao limite. E é,

justamente, nesse espaço de subjetividades, de alteridades, de concepções de vida

e  de  projetos  políticos/sociais  diferenciados,  que  as  frentes  se  encontram,  (re)

conhecem-se. É, também, a partir desse reconhecimento/estranhamento, dado na

fronteira, que as tensões se desenvolvem. 

Se para fugir das imposições/dominações da economia capitalista e garantir

uma  organização  social  diferenciada,  autônoma,  o  contingente  populacional  se

desloca para outros espaços “vazios”, por meio da frente demográfica (deslocando,

também, as populações originárias, configurando a frente de expansão), é evidente

que, no limite, quando a frente pioneira encontra-se com a de expansão, em uma

sobreposição de frentes, esse conflito se evidenciaria. 

Dessa sobreposição, surgiam duas possibilidades: ou os sujeitos se inseriam

nesse contexto (da frente pioneira), vendendo sua força de trabalho e se desligando,

parcial ou totalmente, da sua relação tradicional com a terra ou deslocavam-se para

outros espaços.

Como não há a possibilidade de expansão da frente, parte desses indivíduos,

que  possuem  objetivos/interesses/concepções  de  vida,  projetos  políticos/sociais

comuns, e que utilizam a terra de maneira diferenciada (excluindo a característica
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especulativa ou rentista), opta pelo enfrentamento, pela resistência, configurando,

assim, o conflito.

4.2. OS(AS) QUILOMBOLAS COMO TRANSGRESSORES(AS) DO MODELO DE 

DES-ENVOLVIMENTO BRASILEIRO

As comunidades tradicionais – como as quilombolas – possuem, enquanto

característica marcante de sua identidade, vínculo transcendental com o espaço que

ocupam. Assim, mantêm uma relação com o grupo e com a terra, em um processo

de interação metabólica. Essa relação interativa é constituída por meio do trabalho

que, para Marx, citado por Foster, é um processo “entre o homem e a natureza, um

processo pelo qual o homem, através das suas próprias ações, medeia, regula e

controla o metabolismo entre ele e a natureza. Ele encara os materiais da natureza

como uma força da natureza” (FOSTER, 2005).

Marx, citado por Foster, destaca, ainda, que o trabalho, enquanto categoria

essencial na relação entre o homem e o espaço que ocupa,

põe em movimento as forças naturais que pertencem ao seu próprio corpo,
aos braços,  pernas,  cabeça e mãos,  a fim de apropriar  os materiais  da
natureza de uma força adaptada às suas próprias necessidades. Através
desse movimento, ele atua sobre a natureza externa e a modifica, e assim
simultaneamente  altera  a  sua  própria  natureza...  Ele  [o  processo  do
trabalho]  é  a  condição  universal  da  interação  metabólica  [Stoffwechsel]
entre o homem e a natureza, a perpétua condição da existência humana
imposta pela natureza (FOSTER, 2005).

Nesse  sentido,  o  modo  de  produção  realizado  pelas  comunidades

quilombolas  é  diferenciado.  Elas  transformam  a  natureza  e  transformam  a  si

mesmas (por meio de processos culturais permanentes) de forma coletiva. 

Essas  ações  e  relações  são  sustentadas  por  laços  de  solidariedade,  de

afetividade e de envolvimento, tendo em vista a existência de interesses e objetivos

comuns. A produção não é voltada, básica e exclusivamente, para a acumulação,

mas  para  atender  às  necessidades  humanas.  E  essas  necessidades  estão

relacionadas a contextos específicos: aos dos sujeitos envolvidos nesses grupos,

que possuem hábitos e práticas culturalmente diversas do padrão instituído.
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Cabe,  portanto,  questionar  qual  é  o  padrão  instituído,  de  forma  a

compreender  o  processo  de  luta  e  afirmação  pelo  reconhecimento  dessas

comunidades,  materializado,  sobremaneira,  com  a  efetivação  das  políticas  de

regularização fundiária.

Tal padrão, que prega a individualidade e a competitividade, é bem traduzido

nas palavras de Eduardo Galeano:

Um sistema de desvínculo: Boi sozinho se lambe melhor...  O próximo, o
outro, não é seu irmão, nem seu amante. O outro é um competidor, um
inimigo, um obstáculo a ser vencido ou uma coisa a ser usada. O sistema,
que não dá de comer, tampouco dá de amar: condena muitos à fome de pão
e muitos mais à fome de abraços (GALEANO, 2002).

Esse sistema, cuja origem Ellen Wood mostra que é agrária (WOOD, 2000),

tem  como  características  essenciais  a  expansão  e  a  dominação.  A  primeira  é

percebida  enquanto  a  essencialidade  de  avançar  sobre  novos  espaços  e

estabelecer novas fronteiras para o desenvolvimento e a segunda, no sentido de

processo necessário para a garantia da primeira. 

Paul Singer ressalta questões importantes para essa reflexão:

O capitalismo, principalmente o capitalismo industrial, tem forças imanentes
de expansão. O capitalismo não consegue permanecer dentro dos limites
estreitos  de  uma  área  ou  de  um território  nacional.  As  suas  forças  de
expansão,  o  ritmo  febril  de  acumulação  de  capital  exigem,  tanto  uma
demanda  crescente  dos  seus  produtos,  ou  seja,  mercados  cada  vez
maiores, como também áreas cada vez maiores de investimento de capital.
As  duas  são  condições  necessárias  para  o  funcionamento  normal do
sistema capitalista. É por isso que o sistema capitalista não permaneceu
restrito a um determinado país (SINGER, 1975).

Nesse  processo  de  expansão,  o  sistema  capitalista,  especialmente  o

capitalismo industrial, rompeu com a relação entre o ser humano e a natureza, tendo

em  vista  que  essa  necessidade  de  expansão  fez  com  que  as  pessoas  se

desprendessem  da  terra,  inclusive,  inventando  um  Direito  que  viabilizasse  a

disponibilidade de direitos, especialmente, em relação à própria terra (tratada como

bem).

Thompson  retrata  esse  processo  de  separação  do  ser  humano  com  a

natureza,  especialmente,  a  partir  dos  cercamentos  dos  campos  ocorridos  na
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Inglaterra. Os cercamentos se deram na perspectiva da necessidade crescente de

mão  de  obra  do  capitalismo  industrial,  além  de  mercado  consumidor  e  da

disponibilidade  das  terras  para  ser  tratada  como  bem,  objeto  (inclusive,  com  a

possibilidade  de  sua  destruição).  Com  base  nessa  realidade,  foi  possibilitada  e

deflagrada a separação do indivíduo, do direito e da terra:

O caso  Gateward  e  outras  decisões  sucessivas  à  luz  desse  espírito  de
“progresso” passaram uma faca certeira pela carcaça do costume, criando
uma divisão entre o direito de uso e o usuário. [...] O direito de uso fora
transferido do usuário para a casa ou para o local de uma antiga residência
com suas dependências e pátio. Deixara de ser um costume para se tornar
uma propriedade.
Isso não aconteceu instantaneamente, nem sem ambiguidades. A lógica da
racionalidade capitalista foi adiada por direitos de posse por aforamento e
por costume profundamente arraigados. [...]  isso era formulado como um
direito  nas  “coisas”,  e  não  como  “posse”  da  própria  coisa  –  o  “direito
corrente” de usar ou desfrutar.
O  que  estava  acontecendo,  da  época  de  Coke  à  de  Blackstone,  era  a
consolidação e a concretização da noção de propriedade rural, bem como
uma  reificação  dos  usos  em  propriedades  que  podiam  ser  alugadas,
vendidas ou legadas (THOMPSON, 1998).

Carlos Marés contribui  à  reflexão afirmando que a terra,  ao entrar  para a

esfera do patrimônio privado, deixa de ser conhecida por espaço útil e passa a ser

reconhecida por um documento ou registro.  Nesse sentido, “o aproveitamento da

terra  ganha,  juridicamente,  outros  nomes,  uso,  usufruto,  renda,  assim  como  a

ocupação física é chamada de posse. A Terra deixa de ser terra e vira propriedade”

(MARÉS, 2003).

Assim, a terra, ao lado do trabalho e do dinheiro, foi inserida dentro desse

sistema  como  uma  mercadoria.  Todavia,  Karl  Polanyi  explica  que  essas  três

categorias  não  constituem  mercadorias  reais,  mas  fictícias,  já  que  não  são

renováveis por meio da força de trabalho do homem:

Eles  também tem que  ser  organizados  em mercados  e,  de  fato,  esses
mercados formam uma parte  absolutamente vital  do sistema econômico.
Todavia, o trabalho, a terra e o dinheiro obviamente não são mercadorias. O
postulado de que tudo o que é comprado e vendido tem que ser produzido
para a venda é enfaticamente irreal no que diz respeito a eles. Em outras
palavras, de acordo com a definição empírica de mercadoria, eles não são
mercadorias. Trabalho é apenas um outro nome para a atividade humana
que acompanha a  própria  vida  que,  por  sua  vez,  não é produzida  para
venda mas por razões inteiramente diversas, e essa atividade não pode ser
destacada do resto da vida, não pode ser armazenada ou mobilizada. Terra
é apenas outro nome para a natureza, que não é produzida pelo homem.
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Finalmente, o dinheiro é apenas um símbolo do poder de compra e, como
regra,  ele não é produzido mas adquire vida através do mecanismo dos
bancos e das finanças estatais. Nenhum deles é produzido para a venda. A
descrição  do  trabalho,  da  terra  e  do  dinheiro  como  mercadorias  é
inteiramente fictícia (POLANYI, 1980).

Percebe-se, assim, que o capitalismo é um sistema que, legitimado por uma

racionalidade inventada, separa os sujeitos deles mesmos e da natureza, e prega

um desenvolvimento mortal, tanto fisicamente, quanto culturalmente.

Esse modelo de desenvolvimento tem origem, conforme Paul Singer,  nas

crises mundiais do capitalismo, que ora ultrapassam crises de conjuntura cíclicas

que se dão pela sucessão de fases de ascensão, de crise aguda e de depressão e,

também, nas guerras (SINGER, 1975).

E o processo de desenvolvimento capitalista, que já tem sua origem trágica

(crises e guerras), constrói-se ideologicamente sob duas perspectivas: “de um lado,

é um mito global em que as sociedades industriais atingem o bem estar, reduzem as

suas desigualdades extremas e proporcionam aos indivíduos o máximo de felicidade

que uma sociedade pode dispensar” (MORIN; KERN, 1995). Por outro lado, esse

processo,  que  é  uma  concepção  técnico-econômica,  encobre  as  diversidades

humanas,  como as  identidades,  as  comunidades,  a  ideia  de  solidariedade  e  de

cultura. Ele inventa a noção de que o crescimento econômico é imprescindível e

suficiente para alcançar todos os tipos de desenvolvimento: social, psíquico, moral,

cultural,  etc.  Nessa  concepção  redutora,  “a  noção  de  desenvolvimento  continua

gravemente subdesenvolvida. A noção de subdesenvolvimento é um produto pobre

e abstrato da noção pobre e abstrata de desenvolvimento” (MORIN; KERN, 1995).

Nesse sentido, Edgar Morin e Anne Kern ensinam que 

A ideia desenvolvimentista foi e é cega às riquezas culturais das sociedades
arcaicas ou tradicionais que só foram vistas através das lentes economistas
e  quantitativas.  Ela  reconheceu  nessas  culturas  apenas  ideias  falsas,
ignorância,  superstições,  sem  imaginar  que  continham  instituições
profundas, saberes milenarmente acumulados, sabedorias de vida e valores
éticos atrofiados entre nós. Fruto de uma racionalização ocidental-cêntrica,
o desenvolvimentismo foi igualmente cego ao fato de que as culturas de
nossas sociedades desenvolvidas comportam dentro delas, como todas as
culturas,  mas  de  formas  diferentes,  ao  lado  de  verdades  e  virtudes
profundas  (entre  as  quais  a  da  racionalidade  autocrítica  que  permite
perceber as carências e falhas de nossa própria cultura), ideias arbitrárias,
mitos  sem  fundamento  (como  o  mito  providencialista  do  progresso),
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enormes  ilusões  (como  a  ilusão  de  termos  chegado  ao  auge  da
racionalidade  e  de  sermos  os  depositários  exclusivos  desta),  cegueiras
terríveis (como as do pensamento fragmentado, compartimentado, redutor e
mecanicista) (MORIN; KERN, 1995).

Nesse  processo,  diferentemente  daquela  interação  metabólica  entre  ser

humano  e  natureza,  especialmente  relacionada  à  diversidade  dos  modos  de

produção (que no caso das comunidades tradicionais está vinculada às formas de se

relacionar com a natureza, com os demais sujeitos que compõem os grupos, aos

saberes tradicionais e populares, às tradições culturais, religiosas, etc.), o sistema

capitalista produz de forma a esgotar a natureza. 

Assim,  a  produção  capitalista,  especialmente  relacionada  à  agricultura,

segundo Marx, citado por Foster:

congrega  a população  em grandes centros  e  faz com que a população
urbana  tenha  uma  preponderância  sempre  crescente.  Isto  tem  duas
consequências.  Por  um  lado,  ela  concentra  a  força-motivo  histórica  da
sociedade; por outro, ela perturba a interação metabólica entre o homem e a
terra, isto é, impede a devolução ao solo dos seus elementos constituintes,
consumidos pelo homem sob a forma do alimento e do vestuário; portanto,
ela  prejudica  a  operação  da  condição  natural  eterna  para  a  fertilidade
duradoura  do  solo...  Mas,  ao  destruir  as  circunstâncias  em torno  desse
metabolismo...  ela  impede  a  sua  restauração  sistemática  como  uma  lei
reguladora  da  produção  social,  e  numa  forma  adequada  ao  pleno
desenvolvimento  da  raça  humana...  [T]odo  progresso  na  agricultura
capitalista é um progresso da arte de roubar, não só do trabalhador, mas do
solo; todo progresso no aumento da fertilidade do solo por um determinado
tempo é  um progresso  em direção  à  ruína  das  fontes  mais  duradouras
dessa fertilidade... A produção capitalista, portanto, só desenvolve a técnica
e  o  grau  de  combinação  do  processo  social  da  produção  solapando
simultaneamente as fontes originais de toda riqueza – o solo e o trabalhador
(FOSTER, 2005).

No contexto de desenvolvimento do modo capitalista de produção, as práticas

relacionadas  à  agricultura  deixaram  de  buscar  a  satisfação  das  necessidades

humanas e se transformaram em um negócio internacional altamente lucrativo. 

Nessa perspectiva, um debate que se faz necessário, no contexto brasileiro,

está relacionado ao fato de que, a partir  do século XX, especialmente depois da

Segunda Guerra Mundial, os agentes químicos utilizados no conflito humano foram

direcionados  à  produção  agrícola  para  combater  “pragas”.  Carson  coloca  que  a

descoberta dessas substâncias químicas para combater os insetos não ocorreu por

acaso: 
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Durante  o  desenvolvimento  de  agentes  para  serem  usados  na  guerra
química,  descobriu-se  que  algumas  substâncias  químicas  criadas  em
laboratório eram letais aos insetos. A descoberta não ocorreu por acaso: os
insetos  já  vinham  sendo  amplamente  usados  para  testar  substâncias
químicas como agentes letais para os seres humanos (CARSON, 2010).

Assim, foi proposto pelos países “desenvolvidos” um pacote tecnológico que

prometia  acabar  com  a  fome  no/do  mundo:  os  agrotóxicos  (ou  venenos),  as

sementes transgênicas, os insumos químicos e a mecanização.     

Murilo de Souza acrescenta que

Este pacote foi  direcionado aos países componentes do então chamado
“Terceiro Mundo”, com destaque para o México, a Índia e o Brasil. No Brasil,
no  contexto  da  disputa  ideológica  pós-guerra,  a  Revolução  Verde  foi
apresentada  como  estratégia  para  ocupação  das  áreas  “vazias”,
principalmente  no  Cerrado.  Estados  como  Goiás  e  Tocantins  foram
massivamente ocupados pela “agricultura moderna”. A produção, de forma
geral, foi aumentada, mas os impactos socioambientais superaram qualquer
ganho em produtividade.  Agricultores  camponeses  foram expropriados  e
expulsos de suas terras, o ambiente natural foi degradado e as condições
de trabalho no campo pioraram consideravelmente (SOUZA, 2014).

Nessa  perspectiva,  o  Brasil  assumiu  o  agronegócio  como  modelo  de

desenvolvimento para o país, especialmente com a aliança entre a agricultura e a

indústria, configurando o Complexo Agroindustrial brasileiro, consolidado na década

de 1970. 

Gláucio  Marafon,  sintetizando  as  contribuições  de  Geraldo  Müller  sobre  a

temática, ensina que

a produção agrária moderna apresenta relações setoriais entre os setores
industriais e agrícolas. Em sua análise, coloca ênfase na interdependência
entre a agricultura e a indústria e indica que a agricultura perdeu seu caráter
autônomo.  A  análise  não  está  mais  centrada  na  agricultura,  mas  nas
articulações  que  se  estabeleceram  entre  estes  setores.  A  proposta  de
Complexo Agroindustrial surge como uma unidade analítica para apreender
o  processo  que  se  estabeleceu  entre  agricultura  e  indústria  através  do
padrão geral de acumulação em curso no país. (MARAFON, S/D).

Não é por acaso, portanto, que o Brasil é o maior importador de agrotóxicos

do mundo, utilizando, inclusive, produtos proibidos em outros países.
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Nesse sentido, “os agrotóxicos se tornaram o principal instrumento de ação

do capital no campo” (SOUZA, 2014), intensificando o poder dos grupos ligados à

indústria agroquímica. Tal poder é percebido, por exemplo, no controle que as dez

maiores empresas multinacionais de agrotóxicos exercem sobre 95% do mercado

mundial, com faturamento de 41 bilhões de dólares ao ano, distribuídos da seguinte

forma, conforme Dario Aranda, citando relatório internacional do grupo ETC:

Syngenta (23% de participação no mercado e 10 bilhões de faturamento
anual),  a  Bayer  CropScience  (17% e  7,5  bilhões),  a  BASF (12% e  5,4
bilhões de dólares), a Dow AgroSciences (9,6% e 4,2 bilhões de dólares) e
Monsanto (7,4% e 3,2 bilhões de dólares por ano). 
Entre o sexto e décimo lugar estão a DuPont, Makhteshim (adquirida pela
chinesa  Agroquímicos  Empresa),  a  australiana  Nufarm  e  as  japonesas
Sumitomo Chemical e Arysta LifeScience (ARANDA, 2014).

Além disso,  concorrem,  também,  no  comércio  de  remédios  para  a  saúde

humana, como a Bayer. Percebe-se que o “serviço é completo”: produzem o veneno

e vendem o remédio. 

Existem  males,  porém,  que  nem  as  multinacionais  que  dominam  esse

mercado conseguem remediar (e, neste momento, nem tem interesse): os impactos

socioambientais  provocados  por  esse  modelo  transformaram profunda  e,  talvez,

irreversivelmente, tanto a sociedade como a natureza. 

Nessa  perspectiva,  Pat  Moony  coloca  essa  transformação  negativa  como

processos de erosão:

A  erosão  da  biosfera  compreende  a  erosão  da  equidade,  a  erosão
ambiental  e  a  erosão  cultural.  A  erosão  da  equidade  decorre  da
intensificação das diferenças  entre  povos  e  no interior  de  cada  povo.  A
erosão de direitos resulta da marginalização de segmentos substantivos de
nossa sociedade. A erosão ambiental é consequência da aceleração dos
processos  entrópicos  de  produção  da  agricultura,  da  indústria  e  da
urbanização,  determinadas  pelos  interesses  das  grandes  corporações,
produzindo impactos na fauna, na flora,  na química e na física da Terra
(água, solos e ar). A erosão cultural resulta do genocídio e da pasteurização
das  culturas,  para  domesticá-las  e  submetê-las  ao  modo  de  vida,  de
produção  e  de  reprodução  impostos  pelas  corporações  oligopolistas
(MOONY, 2002).

Dessa forma, “permitir que o mecanismo de mercado seja o único dirigente do

destino dos seres humanos e do seu ambiente natural, e até mesmo o árbitro da
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quantidade  e  do  uso  do  poder  de  compra,  resultaria  no  desmoronamento  da

sociedade”  (POLANYI,  1980).  Nesse  sentido,  as  comunidades  quilombolas

representam  o  ponto  de  ruptura  desse  modelo  dominante  e  a  possibilidade  de

construção  de  um  novo  paradigma  social,  cujos  laços  de  afetividade,  de

solidariedade e de reciprocidade permitem uma vida social  efetivamente coletiva,

para o qual o termo desenvolvimento não é sinônimo de crescimento econômico,

mas  sim  é  um  processo  permanente  de  realização  plena  da  vida,  englobando

aspectos sociais, culturais, espirituais, etc.

Nesse sentido, a Convenção 169, da OIT, deixa claro que os grupos tem o

direito de decidir sobre qual o tipo de desenvolvimento eles almejam:

Art. 7. [...]
1. Os povos interessados terão o direito de definir suas próprias prioridades
no processo de desenvolvimento na medida em que afete sua vida, crenças,
instituições,  bem-estar  espiritual  e  as  terras  que  ocupam ou  usam para
outros  fins,  e  de  controlar,  na  maior  medida  possível,  seu  próprio
desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, eles participarão
da  formulação,  implementação  e  avaliação  de  planos  e  programas  de
desenvolvimento nacional e regional que possam afetá-los diretamente.
2. A melhoria das condições de vida e de trabalho e dos níveis de saúde e
educação  dos  povos  interessados,  com  sua  participação  e  cooperação,
deverá  ser  considerada  uma  prioridade  nos  planos  gerais  de
desenvolvimento econômico elaborados para as regiões nas quais vivem.
Projetos  especiais  de  desenvolvimento  para  essas  regiões  deverão  ser
também concebidos de uma maneira que promova essa melhoria.
3. Sempre que necessário, os governos garantirão a realização de estudos,
em colaboração com os povos interessados, para avaliar o impacto social,
espiritual,  cultural  e  ambiental  das  atividades  de  desenvolvimento
planejadas  sobre  eles.  Os  resultados  desses  estudos  deverão  ser
considerados  critérios  fundamentais  para  a  implementação  dessas
atividades.
4. Os governos deverão tomar medidas, em regime de cooperação com os
povos  interessados,  para  proteger  e  preservar  o  meio  ambiente  nos
territórios habitados por eles (BRASIL, 2004).

Nessa  perspectiva,  as  comunidades  quilombolas  englobam  sujeitos

culturalmente diversos, possuindo formas específicas de viver, de criar, de produzir

e  de  socializar.  Esses  grupos  valorizam  e  preservam  a  natureza,  o  ambiente

socialmente construído, as relações sociais orgânicas, cuja coletividade se sobressai

ao  indivíduo.  A  partir  de  suas  práticas  sociais  e  da  relação  com  o  território

tradicionalmente  ocupado,  desafiam,  portanto,  o  modelo  de  “des-envolvimento”

brasileiro,  baseado  na  concentração,  na  exploração  do  trabalho,  na  dominação
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cultural, na monocultura de exportação, no esgotamento da natureza e no latifúndio

– instituídos desde o século XV. 

Assim,  importa  compreender  os  conflitos  de  uma  maneira  mais

contextualizada à realidade das comunidades quilombolas, tendo em vista que os

embates que elas travam envolvem o modo específico de relacionamento com as

fontes naturais, considerando, assim, esse conflito como sócio-ambiental, pois giram

em torno dessas interações ecológicas (LITTLE, 2001).

Um novo campo de análise se forma para tentar compreender esses conflitos,

considerados, agora, ecológicos distributivos, cuja distribuição ecológica envolve os

padrões  (de  acesso  aos  recursos  naturais  e  aos  serviços  proporcionados  pelo

ambiente) sociais, espaciais e temporais relacionados ao sistema de produção da

vida.  Esses  padrões,  além  de  naturais,  são  obviamente  culturais,  sociais,

econômicos, políticos e tecnológicos (MARTINEZ-ALIER, 2007).

Nesse  contexto,  Enrique  Leff  propõe  que  a  ecologia  política  pense  as

múltiplas racionalidades para além de opostos dialéticos, percebendo a constituição

das matrizes de racionalidade

na perspectiva de uma história ambiental, cujas origens remontam a uma
nova história de resistências anticolonialistas e antiimperialistas e de onde
nascem novas identidades culturais em torno da defesa de uma natureza
cultural significada, desdobrando estratégias inovadoras de “aproveitamento
sustentável dos recursos” (LEFF, 2006).

Os  conflitos  sócio-ambientais  são  apresentados,  também,  ao  Direito,

desafiando a sua racionalidade e sua técnica para resolução dos mesmos. 

4.3. OS CONFLITOS ENTRE DIREITOS E UMA POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO

4.3.1. Conflitos entre concepções distintas de direitos, de propriedades e 

coletivos 
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Para  o  Direito  moderno,  burguês,  eurocêntrico,  baseado  naquela

racionalidade inventada,  o  direito  à  propriedade quilombola  está  longe de atingir

materialidade, afinal como esse Direito, que fundamenta um Estado capitalista, que

quantifica  e  insere  no  mercado  tudo  o  que  for  possível  (inclusive  inventando

mercadorias  fictícias),  permitiria  que  uma  propriedade  fosse  inalienável,

impenhorável,  que  estivesse  fora  do  mercado  “para  sempre”,  já  que  o  título  é

imprescritível?  Como  esse  Direito,  essencialmente,  individual,  possibilitaria  uma

propriedade coletiva, indivisível e indisponível?

No estado de Goiás, após 26 anos de Constituição Federal que reconhece o

direito de propriedade para as comunidades quilombolas, esse Direito não o permite!

Fato é que nenhuma comunidade, no estado, tem o título de propriedade coletiva do

território ocupado.

Isso  evidencia  que  não  é,  apenas,  a  questão  econômica  da  propriedade,

tendo em vista que aos ocupantes não quilombolas é paga indenização em dinheiro,

e não em Título da Dívida Agrária (TDA), totalizando, por vezes, valor maior do que

o de mercado. O que significa, como dito anteriormente, que a questão envolve o

que  essas  comunidades  representam  tanto  sociocultural,  como  político-

economicamente.

Elas  representam  uma  forma  de  organização  diversa  da  instituída  pela

Modernidade, coletiva, cuja identidade dos sujeitos não se forma individualmente,

mas em grupo, cujas relações com a natureza se dão por meio do respeito mútuo,

pela troca, tanto física, quanto espiritual. Elas representam, economicamente, uma

afronta ao sistema do desvínculo, tendo em vista que a competição e a acumulação

não  constituem  as  palavras  de  ordem.  Pelo  contrário,  a  ordem  é  atender  as

necessidades humanas e da natureza.

Assim,  o  Estado,  legitimado  pelo  discurso  jurídico  afinado  com  o  padrão

instituído, não reconhece materialmente essas coletividades e, tampouco, redistribui

os territórios.

Em  relação  ao  não  reconhecimento,  Bruno  Lacerda  e  Natália  Oliveira

ensinam, baseados na análise de Nancy Fraser, que ele está ligado à criação de

obstáculos à participação igual na vida social, ao reconhecimento recíproco, tendo
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em  vista  a  distorção  dos  padrões  institucionalizados  de  valor  cultural,  cujas

consequências são a subordinação de  status e a negação dos sujeitos enquanto

“parceiros integrais na integração”, atribuindo a eles uma diferença excessiva, “não

reconhecendo o que neles é diferente” (LACERDA; OLIVEIRA, 2013). 

Nesse sentido, as práticas jurídicas latino-americanas são recorrentes na não

materialização desses direitos, conforme sustenta Antônio Carlos Wolkmer:

Na prática, as instituições jurídicas são marcadas por controle centralizado e
burocrático  do  poder  oficial;  formas  de  democracia  excludente;  sistema
representativo  clientelista;  experiências  de  participação  elitista;  e  por
ausências  históricas  das  grandes  massas  campesinas  e  populares.
Certamente, os documentos legais e os textos constitucionais elaborados na
América Latina, em grande parte, têm sido a expressão da vontade e do
interesse de setores das elites hegemônicas, formadas e influenciadas pela
cultura europeia ou anglo-americana. Poucas vezes, na história da região,
as constituições liberais e a doutrina clássica do constitucionalismo político
reproduziram, rigorosamente, as necessidades de seus segmentos sociais
majoritários,  como  as  nações  indígenas,  as  populações  afro-americanas
(WOLKMER, 2010). 

É de  se  ver,  portanto,  um distanciamento  entre  o  que  está  garantido  na

Constituição  Federal  (direitos  culturais  e  direito  ao  território,  além  dos  demais,

especialmente,  relacionados  a  direitos  individuais)  e  a  realidade  dessas

comunidades.

Nesse sentido, o conflito se dá, também, no Judiciário. Como exemplo, em

2004,  foi  proposta  a  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade  3239,  pelo  Partido  da

Frente Liberal,  o PFL, posteriormente rebatizado de Democratas (DEM), contra a

validade  do  Decreto  4887/2004,  que  regulamenta  o  procedimento  de  titulação

realizado pelo INCRA.

Em resumo, a Petição Inicial se sustenta, nas palavras do Procurador Federal

da República, Daniel Sarmento, em quatro fundamentos:

a) A impossibilidade de edição de regulamento autônomo para tratar  da
questão, haja vista o princípio constitucional da legalidade;
b) A inconstitucionalidade do uso da desapropriação, prevista no art. 13 do
Decreto 4.887/03, bem como do pagamento de qualquer indenização aos
detentores de títulos incidentes sobre as áreas quilombolas, tendo em vista
o  fato  de  que  o  próprio  constituinte  já  teria  operado  a  transferência  da
propriedade das terras dos seus antigos titulares para os remanescentes
dos quilombos;
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c)  A  inconstitucionalidade  do  emprego  do  critério  de  auto-atribuição,
estabelecido no art. 2º, caput e § 1º do citado Decreto, para identificação
dos remanescentes de quilombos;
d)  A  invalidade  da  caracterização  das  terras  quilombolas  como aquelas
utilizadas  para  “reprodução física,  social,  econômica  e  cultural  do  grupo
étnico”  (art.  2º,  §  2º  do  Decreto  4.887/03)  –  conceito  considerado
excessivamente  amplo  –  bem  como  a  impossibilidade  do  emprego  de
“critérios  de  territorialidade  indicados  pelos  remanescentes  das
comunidades de quilombos” para medição e demarcação destas terras (art.
2º, § 3º), pois isto sujeitaria o procedimento administrativo aos indicativos
fornecidos pelos próprios interessados (SARMENTO, 2008).

O único voto proferido, do Relator Ministro Cezar Peluso, em 2012, corrobora

com  a  argumentação  elaborada  pelo  Partido  Democratas,  contra  o  Decreto

4.887/2003.

Percebe-se, nesse sentido, a instrumentalização do Direito para manutenção

de  determinada  ordem social  e  econômica  que,  segundo  Boaventura  de  Sousa

Santos:

Concebido  nestes  moldes,  a  instrumentalidade  técnica  do  direito  estatal
autónomo  é  virtualmente  infinita  no  seu  alcance.  O  que  caracteriza  a
especificidade funcional do Estado moderno não é o número de funções que
o  Estado  pode  desempenhar,  mas  sim  a  forma  de  desempenho.  [...],
embora a modernidade considerasse o direito um princípio secundário (e
talvez  provisório)  de pacificação social  relativamente  à  ciência,  uma vez
submetido ao Estado capitalista o direito acabou por se transformar num
artefacto científico de primeira ordem. A partir daí, o utopismo automático da
tecnologia  desenvolveu-se  em  articulação  estreita  com  o  utopismo
automático  da  engenharia  jurídica  e,  na  verdade,  até  hoje,  estes  dois
processos passaram a apoiar-se mutuamente (SANTOS, 2009).

Considerando que a propriedade quilombola é, também, invenção externa aos

grupos (“do outro”), algumas considerações acerca desse direito merecem destaque.

O  modelo  de  titulação  quilombola,  segundo  Joaquim  Shiraishi  Neto,  nega  a

perspectiva de emancipação e autonomia desses grupos, tendo em vista que impõe

cláusulas limitadoras do direito  de propriedade,  como a inalienabilidade,  fazendo

com que os  direitos  sejam tutelados pelo Estado,  o  que significa  a proteção no

sentido de assistência (SHIRAISHI NETO, 2013), da incapacidade. 

Além disso,  as  concepções  distintas  de  propriedade,  quando  pensadas  a

partir  das  comunidades  quilombolas,  apresentam  novas  complexidades,  antes

encobertas pelo Direito,  tendo em vista  que a noção de propriedade,  tanto civil,

quanto agrária, está baseada na perspectiva individual e cujo espaço é claramente
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demarcado. Por sua vez, a individualização do território quilombola não é possível,

tendo  em  vista  que  está  relacionado  à  própria  existência  do  grupo  social,

constituindo o lugar (nem sempre demarcado espacialmente com a exatidão exigida

pelas novas tecnologias e pelo Direito) que reúne as condições necessárias para a

vida, em seu conceito mais amplo, desse grupo. 

Nesse sentido, César Baldi desafia:

visto a partir desta especial relação com a terra, tanto eventual “conceito” de
“posse” quanto de “propriedade” implicam uma multiplicidade de direitos,
que vão além dos clássicos “jus utendi”, “jus fruendi” e “jus abutendi”, para
enfeixar um grupo de direitos culturais, econômicos e sociais, tais como: a)
reprodução  social,  cultural  e  espiritual  da  comunidade;  b)  o  respeito  à
diversidade  étnica,  religiosa  e  cultural;  c)  a  pluralidade  socioambiental,
econômica e cultural dessas comunidades (incluídas as relações familiares
e  de  parentesco);  d)  o  direito  à  memória  cultural  e  à  prevenção  do
epistemicídio; e) o direito de autoatribuição, de “nomeação” dos lugares, de
definição de seus “usos legítimos”, de vinculação da existência à trajetória
coletiva; f) o direito à alimentação, visto não mais no sentido assistencialista,
mas como direito à segurança e soberania alimentar.  

Tanto posse quanto propriedade passam a ser vistas, nesse sentido, como
“cluster of rights”, um verdadeiro feixe de direitos entrelaçados, indivisíveis e
interdependentes, numa renovação também da teoria de direitos humanos e
muito  além  do  conceito  de  “função  social”  ou  “função  ecológica”  da
propriedade. (BALDI, 2013).

Assim,  o  território  não  é,  simplesmente,  uma  propriedade  coletiva,  na

perspectiva de que é mais de uma pessoa que possui o direito sobre o bem (objeto),

constituindo uma pluralidade de sujeitos de direito, conforme afirma Marés: “há um

grupo titular da propriedade coletiva formado por indivíduos, e o direito do grupo é o

resultado  da  soma  dos  direitos  de  propriedade  individual  de  seus  integrantes”

(MARÉS, 2010).  Assim, as relações estabelecidas entre os seus integrantes são

baseadas  no  contrato,  cujas  obrigações  mútuas  se  manifestam  na  forma  como

dispõem (ou não) do bem.

Já os direitos coletivos representam 

o conjunto de direitos que um grupo humano tem sobre determinado objeto
coletivo (coisas, relação, sistema ou conhecimento) sem poder ser chamado
de direito de propriedade. [...]. O grupo é titular enquanto grupo e nenhum
dos  seus  membros  tem  direito  a  parcela  do  todo  [...].  Isto  tem  como
consequência que ninguém tem direito a transferir  sua parte a outrem e
tampouco alguém pode ingressar no grupo por aquisição de parte do direito
(MARÉS, 2010). 
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Nessa perspectiva, as relações não se dão pelo contrato, mas se constituem

de forma natural, a partir de processos culturais, no reconhecimento e construção da

identidade do grupo, cujo “fato é mais relevante que o direito” (MARÉS, 2010).

4.3.2. Uma possibilidade de superação desde a América Latina10

Na América Latina, a partir do final do século XX, essas relações naturais de

sujeitos com seus grupos vem ganhando destaque com a consolidação de um novo

modelo de Direito: o Novo Constitucionalismo Democrático Latino-americano.  

A  emergência  desse  modelo  demanda  o  reconhecimento  de  uma  nova

categoria  jurídica,  a  de  sujeitos  coletivos  de  direitos,  cujo  tratamento  deve  ser

diferenciado para cada sujeito coletivo, tendo em vista que “não pode ser integrado

nos códigos de forma uniforme porque afinal, cada povo é único, não se admitindo

generalizações que proporcionem uma ‘igualdade’ entre eles” (MARÉS, 2010).

Com o reconhecimento desses sujeitos coletivos de direitos, há uma interação

entre as práticas (inclusive jurídicas) desses grupos e os ordenamentos jurídicos

positivados nos Estados nacionais. 

O Novo Constitucionalismo Democrático Latino-Americano, consolidado nos

processos  constituintes  recentes,  principalmente  a  partir  da  promulgação  das

constituições da Venezuela, em 1999, do Equador, em 2008, e da Bolívia, em 2009,

destaca-se em razão de compreender o fenômeno jurídico constitucional a partir dos

enfoques plurais das sociedades. 

Nesse sentido, acrescenta César Baldi, citando Sally Merry:

o estudo do pluralismo jurídico amplia o marco de investigação de cinco
formas (MERRY, 2007, p. 95-125): a) afasta-se da ideologia do centralismo
jurídico  e  que  toda  ordenação  jurídica  se  baseia  no  direito  estatal,

10 Ressalta-se a escolha consciente do título desta seção terciária, na perspectiva de que há outras 
possibilidades/alternativas de superação das crises e conflitos presenciados na América Latina, 
todavia se acredita nas potencialidades do Novo Constitucionalismo Latino Americano na concretude 
da concepção integrada de justiça: reconhecimento, redistribuição e representação, que pressupõe 
participação paritária. 
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mostrando formas antagonistas, conflitivas e contraditórias que estão fora e
além do direito estatal;  b)  exige passar de uma concepção essencialista
para uma histórica do direito; c) examina a “natureza cultural ou ideológica
do  direito  e  dos  sistemas de  ordenação normativa”,  de tal  forma que  o
direito passa a ser visto como “um sistema de pensamento através do qual
certas  formas  de  relação  chegam  a  ver-se  como  naturais  de  fato”;  d)
determina  a  mudança  de  ênfase  para  situação  em  que  não  existem
conflitos, que são a regra, e não a exceção; e) contribui a expandir a análise
para  as  relações  dialéticas  entre  ordens  normativas,  permitindo  verificar
limites de dominação e possibilidades de resistência. (BALDI, 2013).

 Esse processo de afirmação das diferenças se inicia com a perspectiva de se

fazer  reconhecer  os  direitos  dos  grupos  tradicionais,  estabelecendo  um

constitucionalismo pluricultural. Com a afirmação desses direitos, a proteção jurídica

dos grupos evolui com o surgimento das categorias “nação multiétnica” e “Estado

pluricultural”, além da perspectiva de se discutir o reconhecimento de todos os povos

a partir de um olhar descolonial.

As inovações estabelecidas no sentido de assegurar o respeito às diferenças

se desdobram, sobremaneira, na proteção aos direitos da natureza e na importância

da participação popular nos processos constituintes. Nessa linha, a participação dos

grupos  nos  processos  decisórios  ganha  papel  fundamental,  e  uma  nova

interpretação, na construção e na efetivação dos seus próprios direitos.

Nesse  diapasão,  Nancy  Fraser  destaca  que  a  participação  paritária  é

elemento  essencial  para  uma  concepção  integrada  de  justiça  (que  engloba

reconhecimento,  participação  e  representação),  tendo  em  vista  que  ela  requer

arranjos  que  viabilizem  a  interação  de  todos  os  membros  da  sociedade  como

parceiros, e para que isso ocorra, 

pelo  menos  duas  condições  sociais  devem  ser  satisfeitas.  Primeiro,  a
distribuição de recursos materiais tem de ser tal que garanta independência
e  “voz”  aos  participantes.  A  isso  eu  chamo  de  condição  “objetiva”  da
participação  paritária.  Ela  proíbe  arranjos  que  institucionalizam  privação,
exploração e grosseiras disparidades de riqueza, renda, trabalho e tempo
de lazer.
Em contraste, eu chamo a segunda condição para a participação paritária
de “intersubjetiva”. Ela requer que os padrões institucionalizados de valor
cultural expressem igual respeito por todos os participantes e assegurem
igual oportunidade para a conquista da estima social. Essa condição proíbe
padrões culturais que depreciam sistematicamente algumas categorias de
pessoas e as qualidades a ela associadas, seja por sobrecarregá-las com
uma excessiva “diferença” dos outros, seja por falhar em reconhecer sua
distintividade.
Tanto a condição objetiva quanto a intersubjetiva são necessárias para a
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participação paritária (FRASER, 2008).

Exige-se,  nesse momento  de  crise,  participação paritária  e  efetiva  para  a

construção  de  novos  direitos  e  novas  formas  de  governança,  pautados  no

reconhecimento da sociobiodiversidade. 

Essa nova forma de organização do Estado, conforme Boaventura de Sousa

Santos, dá-se pela democracia participativa, na qual os “cidadãos decidem, tomam

as decisões” (SANTOS, 2007). 

Nesse sentido, acrescenta Shiv Visvanathan, citado por César Baldi:

a democracia  como uma teoria  da diferença  tem que reconhecer  não a
validade  universal  da  ciência,  mas  a  plural  disponibilidade  de
conhecimentos  e  que  nenhuma  forma  de  conhecimento  possa  ser
museologizada  e  que  a  memória  e  inovação  caminhem intrinsecamente
juntas. A ideia de alternativas em ciência dá margem a ciências alternativas,
a universalismos em competição. Tanto a crítica alternativa, quanto a ludita,
são agora vistas não como fundamentalismos, mas como outras formas de
construir conhecimento. Existe um radical ponto de partida na política do
conhecimento  que  nós  devemos  reconhecer.  Voz,  protesto,  resistência,
participação e direitos de não esgotar o quadro teórico da democracia. Para
isso,  necessitamos  de  uma  democracia  dos  conhecimentos.
(VISVANATHAN, 2009, apud BALDI, 2013).

Assim, a descolonialidade (retratada no início deste trabalho), também, está

se fazendo presente no Direito e, como consequência, no Estado, que estão sendo

transformados (ou reinventados)  não porque queiram, todavia porque os sujeitos

invisibilizados da América Latina, natureza e comunidades tradicionais, não aceitam

mais essa dominação.

Em países como a Bolívia, o Equador e a Venezuela, as transformações são,

ainda, mais profundas. Ocorre uma verdadeira refundação (ou reinvenção) do Direito

e do Estado, sob as bases da plurinacionalidade, dos direitos coletivos dos povos e

das comunidades tradicionais, dos direitos da natureza e do bem viver.

A natureza, nesse contexto, torna-se o elemento central na discussão acerca

desse novo paradigma, do Direito, da Democracia e, também, da própria relação

entre  ser  humano  e  natureza,  descontruindo  o  paradigma  antropocêntrico  e

inventando o ecocêntrico.
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Nesse sentido, a ideia de participação se faz fundamental para a construção e

consolidação desse novo modelo,  tendo em vista  que conforme Roberto Viciano

Pastor e Rubén Martínez Dalmau, citados por Vitor Freitas e Maria Cristina Vidotte

Tárrega, 

a principal aposta deste Novo Constitucionalismo é a busca de instrumentos
que reponham a perdida relação entre soberania popular e governo,  por
meio do estabelecimento de mecanismos de legitimidade e controle sobre o
poder constituído mediante novas formas de participação vinculantes, que,
por  sua vez,  constitucionalizam vários instrumentos de participação e as
ânsias  democráticas  do  continente.  As  formas  diretas  de  participação
popular  não questionam,  todavia,  a  essência  do  sistema de  democracia
representativa,  amplamente  presente  em  todas  as  constituições,  e  não
substituem  definitivamente  a  representação,  mas  se  configuram  como
complemento à legitimidade e um avanço na democracia. A ação direta do
povo  limita  a  posição  tradicional  dos  partidos  políticos,  ainda  que  estes
também se mantenham, numa lógica de absorção do Estado pelo coletivo,
de  forma a  reconstruir  a  unidade  entre  Estado  e  sociedade  na  decisão
política, de forma a confundir a vontade de um e outro, por mecanismos
distintos do partidocrátrico (TÁRREGA; FREITAS, 2012).

Esses  novos  sujeitos  de  direitos,  portanto,  tem  buscado  pactuar  novos

Estados onde essa diversidade seja reconhecida, respeitada e valorizada. Assim, o

Novo Constitucionalismo Latino-americano se mostra como referência no tratamento

desses  novos  sujeitos,  novos  direitos  e  novas  titularidades,  excluídas

propositalmente pela teoria e prática jurídica, social, econômica, científica e cultural

da Modernidade. 

Assim,  a  natureza,  os  povos  e  comunidades  tradicionais,  a  propriedade

coletiva – ou a própria extinção da propriedade –, a nacionalização dos recursos

naturais,  enquanto  interesse  da  coletividade  plurinacional,  são  processos

descoloniais que desafiam a inteligência jurídica moderna.     

Nesse  momento  de  crises,  percebe-se  que  não  só  a  Democracia  é  uma

invenção, conforme dizia Claude Lefort (2011), mas tudo o que cerca o ser humano

é inventado, menos a natureza, porém isso não quer dizer que o ser humano não

possa inventar  a  natureza (ou  reproduzir,  nos  termos de Marx:  “o  homem sabe

produzir segundo a medida de qualquer espécie e sabe sempre impor ao objeto a

medida que lhe é inerente” (MARX, 1974). O que significa que não há nada que a

capacidade  criativa  do  ser  humano não  possa  inventar,  inclusive,  a  sua  própria
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salvação,  enquanto  elemento  da  natureza,  seja  pela  reinvenção  do  Direito,  do

Estado ou da sua própria humanidade.
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CONCLUSÃO

A dominação da América Latina se deu de forma violenta e opressora, a partir

dos paradigmas da Modernidade e da Colonialidade. Nesse modelo, os sujeitos que

não  se  enquadravam no  padrão  estabelecido  pela  racionalidade  moderna  foram

encobertos e privados da participação nos Estados nacionais, inclusive, pelo Direito.

Esse fora inventado, incialmente, com papel secundário, para trazer segurança e

ordem  aos  contratos  e  à  propriedade,  ganhou  importância  fundamental  nessa

organização. 

Tal dominação não fora aceita com passividade pelos múltiplos sujeitos que

se  encontravam  nesse  espaço,  sejam  povos  originários  ou  povos  trazidos

violentamente,  que  constituíam  formas  de  resistência  a  esse  modelo  geral,

universalizante, individualista, racional e racista. 

Assim,  as  comunidades  tradicionais  (como  são  definidas  pelo  “outro”)

enfrentaram e,  ainda,  enfrentam as opressões e marginalizações impostas.  Essa

ordem moderna se sustentou até o século XX, quando esses sujeitos transformaram

seus contextos, trazendo à luz do Estado e do Direito, as demandas encobertas, as

práticas sociais, culturais (inclusive, jurídicas) e os saberes populares. 

Nesse  sentido,  houve  a  necessidade  de  se  pensar  a  organização  social,

econômica e jurídica a partir do reconhecimento do outro, da diversidade, em uma

perspectiva descolonial.

Os povos e as comunidades tradicionais apresentam formas diferenciadas de

organização social, materializadas no viver, criar, produzir e socializar, valorizando a

relação  com  a  natureza  e,  consequentemente,  preservando-a,  por  meio  de

processos de interação metabólica. 

Essas  práticas  alcançaram  a  categoria  de  direitos,  com  o  processo  de

redemocratização dos países  latino-americanos.  Tais  direitos  estão relacionados,

essencial ao reconhecimento das diversidades culturais e, também, à redistribuição
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dos territórios, que são os espaços mais gentes necessários à manutenção da vida

dos grupos tradicionais.

Nesse sentido, impôs ao Estado a prestação positiva (ação) para materializar

esses direitos, ou seja, a necessidade de elaborar e implementar políticas públicas

(ações, planos, políticas e programas) para os múltiplos sujeitos latino-americanos.

O  reconhecimento,  pelo  Estado  brasileiro,  dos(as)  quilombolas  enquanto

sujeitos  de direitos,  que devem gozar  das garantias  constituídas,  significou uma

grande vitória aos movimentos sociais atuantes por uma sociedade mais igualitária e

por ações de cunho redistributivo, haja vista que os(as) quilombolas sofreram, desde

a  invasão  europeia,  grandes  opressões,  marginalização  e  ameaças  à  vida,  aos

meios de produção e à sobrevivência. 

Tal reconhecimento, que enfrenta o modelo moderno, não se dá de forma

pacífica. Assim, há o enfrentamento e os conflitos, que se dão em todas as esferas

sociais, nas relações  políticas, jurídicas, culturais e econômicas. Eles evidenciam,

também, que os(as) quilombolas não são sujeitos passivos a essa dominação, pelo

contrário,  organizam-se e lutam para terem reconhecidos os direitos, garantias e

acesso às políticas públicas sociais destinadas a eles.

Portanto, as políticas públicas sociais criadas apresentam alguns avanços na

luta quilombola, apesar de recentes e dos desafios para sua implementação, todavia

é importante refletir que, para o sucesso das mesmas, é inevitável a discussão (e,

principalmente,  que  essa  discussão  passe  para  o  plano  real,  materializada  nas

ações  dos  órgãos  públicos)  e  o  reconhecimento  das  áreas  ocupadas  pelas

Comunidades  Quilombolas,  enquanto  pertencentes  a  elas,  com  a  execução  do

processo de titulação, garantido pelo artigo 68 do ADCT.

Por sua vez, o Estado brasileiro não tem atuado de forma expressiva para

transferir  essas  garantias  ao  plano  real,  cuja  tensão  maior  se  dá  em relação  à

regularização  fundiária  dos  territórios.  Assim,  percebe-se  que  os  processos  de

titulação  das  comunidades  não  constituem  em  números  significativos,  em

consonância com o discurso governamental de garantia e efetivação desses direitos,

por  meio das políticas públicas sociais  e,  também, não acompanham a luta  das

mesmas por essa materialização.
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Dessa forma, a não titulação desses territórios continua promovendo a falta

de acesso a outras políticas públicas, ocasionando insegurança às comunidades,

jogando-as em situações de vulnerabilidade quanto à alimentação, moradia, saúde,

educação, trabalho, transporte, etc., ou seja, à margem das garantias constitucionais

e dos direitos humanos fundamentais.

Simboliza a dominação cultural racista, eurocêntrica, que visa à instituição de

diferenças, a fim de se sobressair  e de explorar,  da forma mais ampla possível,

impondo as formas de agir, pensar, falar, obedecer, etc.

Essa  dominação  se  dá,  também,  em  função  do  modelo  de  “des-

envolvimento”  adotado pelo  Estado brasileiro  que,  baseado na concentração,  na

exploração do trabalho, na monocultura de exportação, no esgotamento da natureza

e no latifúndio,  nega a  afetividade,  a  solidariedade e  as  formas de organização

coletivas, a ideia de comunidade.

Nesse  sentido,  culturalmente,  as  comunidades  quilombolas  são

transgressoras a  esse modelo,  pois  se negam à individualidade e à competição

entre os sujeitos do grupo.

Ademais,  pela  relação  com  a  natureza,  de  respeito  e  preservação,  os

territórios tradicionais representam espaços interessantes ao capital, tendo em vista

que as terras exploradas pelo modelo do agronegócio não conseguem se renovar na

medida da apropriação. Já os territórios constituem os ambientes mais preservados,

em função da interação metabólica que os sujeitos desenvolvem com a natureza (e

não, simplesmente, a partir dela). 

Nesse sentido, poder-se-ia pensá-los como uma reserva de mercado para o

sistema capitalista,  fato comprovado pela extrema dificuldade de titulação desses

territórios. 

Esses processos, portanto, evidenciam as tensões e disputas entre interesses

antagônicos dentro da sociedade brasileira e a necessidade de um diálogo paritário

cada  vez  maior  com os  atores  sociais  que  atuam em defesa  das  comunidades

quilombolas, principalmente, com as próprias comunidades, para que possam gozar

do  direito  de  interferir  em suas  realidades,  de  forma positiva,  de  acordo com a
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vontade coletiva,  propiciando seu desenvolvimento,  zelando de suas tradições e

produzindo cultura.

Nessa  perspectiva,  o  movimento  latino-americano  por  um  novo

constitucionalismo democrático representa uma possibilidade de superação desses

conflitos, a partir da construção de direitos e da refundação do Estado por “nós”, e

não pelo “outro”. Representa, também, o reconhecimento dos múltiplos sujeitos de

direitos, dos direitos coletivos e dos direitos da natureza, impensáveis no contexto

do Direito moderno, baseado no contrato e na propriedade.   

Impende ressaltar, por fim, que a pesquisa arquitetada, desenvolvida e neste

trabalho expressa, certamente permite que lhe seja dada continuação, uma vez que

seu conteúdo está em efervescente ocorrência; que perduram os conflitos e as lutas

por reconhecimento de direitos e redistribuição dos bens materiais e simbólicos; pela

devida  implementação  de  políticas  públicas  sociais,  no  cenário  nacional;  e  pela

necessidade  permanente  de  se  reinventar  as  relações  sociais,  culturais,

econômicas, políticas e jurídicas, conforme restou aqui delineado. 
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ANEXO 1 – Relação de processos abertos

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
DIRETORIA DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FIUNDIÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL DE REGULARIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS - DFQ
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RELAÇÃO DE PROCESSOS ABERTOS

Nº DE
Nº PROCESSO SR/UF COMUNIDADE MUNICÍPIO

ORDEM

PARÁ

1 54100.000321/2004-47 01/PA Campina Salvaterra/Marajó
2 54100.002187/2004-19 01/PA Itamoary Cachoeira do Piriá
3 54100.002188/2004-63 01/PA Igarapé do Vilar Abaetetuba
4 54100.002190/2004-61 01/PA São Judas Tadeu - ARQUIOB Bujaru
5 54100.000111/2005-30 01/PA Cacau e Ovo Colares Ilha
6 54100.000114/2005-73 01/PA Deus Ajude Salvaterra/Marajó
7 54100.000115/2005-18 01/PA Bacabal Salvaterra/Marajó
8 54113.000245/2005-10 01/PA Pimenteiras Santa Luzia do Pará

Maracaxeta, Nova Laudicéia, Boa Vista, São

9 54113.000248/2005-45 01/PA

José do Sagrado Coração de Patauateua, 
São

Irituia
José de Açeiteua, Montanta, São Miguel
Arcanjo.

10 54100.000849/2005-05 01/PA Narcisa Capitão Poço

11 54100.001570/2005-31 01/PA Ipanema, Campo Verde, Igarapé Dona e Santo Concórdia do Pará
Antonio – ARQUINEC

12 54100.001686/2005-70 01/PA Salvar Salvaterra/Marajó
13 54100.002233/2005-61 01/PA Gurupá Cachoeira do Arari/Marajó
14 54100.002289/2005-15 01/PA Santa Luzia Salvaterra/Marajó
15 54100.000036/2006-68 01/PA São José de Mutuaca Curralinho/Marajó
16 54100.001837/2006-71 01/PA Vila Mariana Viseu
17 54100.000069/2007-19 01/PA São Benedito Salvaterra/Marajó
18 54100.000075/2007-76 01/PA Paixão Salvaterra/Marajó
19 54100.000076/2007-11 01/PA Rosário Salvaterra/Marajó
20 54100.000290/2007-77 01/PA Caldeirão Salvaterra/Marajó
21 54100.000426/2007-49 01/PA Boa Vista Salvaterra/Marajó
22 54100.000458/2007-44 01/PA Pau Furado Salvaterra
23 54100.000459/2007-99 01/PA São João Salvaterra
24 54100.000718/2007-81 01/PA Arquinec Concórdia do Pará
25 54100.002880/2007-34 01/PA Sauá Mirim, Taperinha, Ipixunhinha São Domingos do Capim
26 54100.003583/2007-14 01/PA Menino Jesus de Petimandeua Inhangapí
27 54100.000571/2009-91 01/PA São José do Gurupi Viseu
28 54100.016347/2009-11 01/PA Fugidos Rio Tucunaré Baião

CEARÁ
1 54130.003558/2005-11 02/CE Água Preta Tururu
2 54130.003559/2005-58 02/CE Queimadas Crateús
3 54130.004190/2005-09 02/CE Serra dos Bastiões Iracema - Irerê
4 54130.004882/2005-49 02/CE Alto Alegre Horizonte
5 54130.001692/2006-51 02/CE Souza Porteiras
6 54130.001693/2006-49 02/CE Base, Caetana e Retiro Pacajus
7 54130.001694/2006-40 02/CE Negros Timbaúba Coreau
8 54130.001695/2006-94 02/CE Conceição dos Caetanos Tururu
9 54130.001696/2006-39 02/CE Lagoa do Ramo e Goiabeira Aquiraz

10 54130.000662/2007-16 02/CE Serra dos Chagas Salitre
11 54130.000664/2007-05 02/CE Encantados do Bom Jardim Tamboril
12 54130.000663/2007-52 02/CE Lagoa das Pedras Tamboril
13 54130.000412/2008-59 02/CE Três Irmãos Tiaguá
14 54130.000696/2008-83 02/CE Croatá Quiteranópolis
15 54130.000697/2008-69 02/CE Fidelis Quiteranópolis
16 54130.000698/2008-72 02/CE Gavião Quiteranópolis
17 54130.000699/2008-17 02/CE Consciência Negra Tauá
18 54130.000774/2008-40 02/CE Torres Tamboril
19 54130.001203/2008-22 02/CE Brutus Tamboril
20 54130.000798/2009-80 02/CE Sitio Arruda Araripe
21 54130.002017/2009-91 02/CE Minador Novo Oriente
22 54130.001213/2010-82 02/CE Sítio Trombetas Ipueiras
23 54130.003129/2010-01 02/CE Córrego de Ubarana Aracati
24 54130.000523/2011-61 02/CE Sítio Veiga Quixadá

PERNAMBUCO
1 54140.001634/2004-46 03/PE Serrote do Gado Brabo São Bento do Una
2 54140.002109/2005-29 03/PE Castainho (título da FCP) Guaranhuns
3 54140.000472/2005-18 03/PE Timbo Guaranhuns
4 54140.000269/2006-14 03/PE Sitio Imbé Capoeiras
5 54140.000270/2006-49 03/PE Sitio Cascavel Capoeiras
6 54140.000271/2006-93 03/PE Sitio Angico Bom Conselho
7 54140.000624/2006-55 03/PE Buenos Aires e outros Custódia
8 54140.002973/2006-10 03/PE Angico de Cima Bom Conselho
9 54140.004353/2007-98 03/PE Quilombo /Pinhão Aguas Belas

10 54140.004354/2007-32 03/PE Estivas Garanhus
11 54140.000266/2008-42 03/PE Chã dos Negros Passira
12 54141.000302/2008-68 03/PE Boenos Aires Custódia - PE
13 54140.000354/2008-44 03/PE Estrela Garanhus
14 54140.000355/2008-99 03/PE Tigre Garanhus
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15 54141.000400/2008-03 03/PE São jose Custódia - PE
16 54141.000401/2008-40 03/PE Sítio Açudinho Custódia - PE
17 54141.000402/2008-94 03/PE Sítio Lajedo Custódia - PE
18 54141.000404/2008-83 03/PE Sítio Riacho do Meio Custódia - PE
19 54141.000403/2008-39 03/PE Sítio Serra da torre Custódia - PE
20 54141.000397/2008-10 03/PE Lagoinha Custódia - PE
21 54141.000398/2008-64 03/PE Sítio Grotão Custódia - PE
22 54141.000399/2008-17 03/PE St. Cachoeira da Onça Custódia - PE
23 54140.000775/2009-56 03/PE Negros do Osso Pesqueira
24 54140.001039/2009-15 03/PE Serra de São Pedro Saloá
25 54141.001702/2010-13 03/PE Sítio Carvalho Custódia - PE
26 54140.002181/2010-13 03/PE Varzinha dos Quilombos Iguaracy

GOIÁS
1 54150.001537/2006-04 04/GO Palmeiras Palmeiras de Goiás
2 54150.001522/2006-38 04/GO Aparecida de Goiânia Aparecida de Goiania
3 54150.001523/2006-82 04/GO Água de São João Goiás
4 54150.001524/2006-27 04/GO Alto de Santana Goiás
5 54150.001525/2006-71 04/GO Colonia Uva Goiás
6 54150.001526/2006-16 04/GO São José da Lajinha Goiás
7 54150.001527/2006-61 04/GO Nossa Senhora Aparecida Crominia
8 54150.001528/2006-13 04/GO Nova Esperança Minaçu
9 54150.001529/2006-50 04/GO Mata do Café Minaçu

10 54150.001531/2006-29 04/GO Santo Antonio Minaçu
11 54150.001532/2006-73 04/GO Buracão Mineiros
12 54150.001533/2006-18 04/GO Trindade Trindade
13 54150.001534/2006-04 04/GO Santa Cruz - urbana Santa Cruz de Goiás
14 54150.001535/2006-15 04/GO Pombal Santa Rita do Novo Destino
15 54150.011536/2006-51 04/GO Palmelo Palmelo
16 54150.001538/2006-16 04/GO Buenolandia Goiás
17 54150.001539/2006-95 04/GO Porto Leocárdio São Luiz do Norte
18 54150.001540/2006-10 04/GO Almeida de São João da Garganta Silvânia
19 54150.001543/2006-53 04/GO Cedro Mineiros
20 54150.000568/2007-11 04/GO Santo Antonio da Laguna Sta. Rita do Novo Destino
21 54150.002538/2007-49 04/GO Antonio Borges Barro alto
22 54150.002539/2007-93 04/GO Tomas Cardoso Goianésia

BAHIA
1 54160.003687/2004-87 05/BA Lagoa do Peixe Bom Jesus da Lapa
2 54160.003688/2004-16 05/BA Fazenda Jatobá Muquém do São Francisco
3 54160.003689/2004-52 05/BA Riacho da Sacutiaba e Sacutiaba Wanderley
4 54160.003690/2004-87 05/BA Pau D´Arco Parateca Malhada
5 54160.001634/2005-99 05/BA Caonge, Dendê, Calembá, Engenho da Praia e Cachoeira

Engenho da Ponte
6 54160.004694/2005-63 05/BA Salamina Putumuju Maragogipe
7 54160.005093/2005-78 05/BA Lagoa das Piranhas Bom Jesus da Lapa
8 54160.001788/2005-81 05/BA Araçá, Cariacá, Pato, Pedras, Retiro Bom Jesus da Lapa
9 54160.000234/2006-47 05/BA Dandá Simões Filho

10 54160.001193/2006-14 05/BA Lage dos Negros Campo Formoso
11 54160.001500/2006-59 05/BA Nova Batalhinha Bom Jesus da Lapa
12 54160.002024/2006-93 05/BA São Francisco do Paraguaçu Cachoeira
13 54160.001820/2006-17 05/BA Tapera, Pau Grande e Barreiros Mata de São João
14 54160.002985/2006-06 05/BA Velame Vitória da Conquista

15 54160.003560/2007-97 05/BA
Tabatinga, Giral Grande e Guerém, Porto da

Maragogipe
Pedra, Guaruçú, Quizanga, Baixão do Guaí

16 54160.003083/2007-60 05/BA Tijuaçu Senhor do Bonfim
17 54160.003731/2007-88 05/BA Mucambo Barreiras
18 54160.005131/2007-54 05/BA João Rodrigues Itacaré
19 54160.001730/2008-80 05/BA Pé de Serra e Jurema Araçás
20 54160.00173/2008-82 05/BA São Gonçalo Contentas do Sincorá
21 54160.001712/2008-06 05/BA Sambaíba Riacho de Santana
22 54160.001702/2008-62 05/BA São Tiago do Iguape Cachoeira
23 54160.00150120/08-65 05/BA Tomé Nunes Malhada
24 54160.001710/2008-17 05/BA Paus Pretos Riacho de Santana
25 54160.001675/2008-28 05/BA Pitanga dos Palmares Simões Filho
26 54160.001700/2008-73 05/BA Lagoa Santa Ituberá
27 54160.001708/2008-30 05/BA Mata do Sapé Riacho de Santana
28 54160.001701/2008-18 05/BA Ingazeira Ituberá
29 54160.001711/2008-53 05/BA Montevidinha Santa Maria da vitória
30 54160.001707/2008-95 05/BA Olho D'Agua do Meio Livramento de Nossa Senhora
31 54160.001706/2008-41 05/BA Jibóia Antonio Gonçalves
32 54160.001688/2008-05 05/BA Barra do Parateca Cariranha
33 54160.001729/2008-55 05/BA Timbó Esplanada
34 54160.001714/2008-97 05/BA Agrestinho Riacho de Santana
35 54160.001705/2008-04 05/BA Agreste Riacho de Santana
36 54160.001733/2008-13 05/BA Boitacara Nilo Peçanha
37 54160.001672/2008-94 05/BA Catuzinho Alagoinhas
38 54160.001671/2008-40 05/BA Gruta dos Brejões Morro do Chapéu
39 54160.001703/2008-15 05/BA Enseada do Paraguaçú Maragogipe
40 54160.001713/2008-42 05/BA Gatos Vesperina Riacho de Santana
41 54160.001114/2008-29 05/BA Praia Grande e outras (Ilha de Maré) Salvador
42 54160.001709/2008-84 05/BA Duas Lagoas Riacho de Santana
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43 54160.002608/2008-21 05/BA Mangal e Barro Vermelho Sítio do Mato
44 54160.003498/2008-14 05/BA Olho D'Água do Basílio Seabra
45 54160.003482/2008-10 05/BA Fazenda Grande Muquém do São Francisco
46 54160.00265820/08-16 05/BA Jatimane Nilo Peçanha
47 54160.001670/2008-03 05/BA Fôjo Itracaré
48 54160.002657/2008-63 05/BA Pedra Itambé
49 54160.002941/2008-30 05/BA Vicentes Xique-Xique
50 54160.003353/2008-13 05/BA Alegre e Barreiros Itaguaçu
51 54160.003214/2008-90 05/BA Paneleiros, Batalha e Lagoa do Arroz Vitória da Conquista
52 54160.004320/2008-91 05/BA Helvécia Nova Viçosa
53 54160.004662/2008-19 05/BA Coqueiros Mirangaba
54 54160.004663/2008-55 05/BA Fumaça Pindobaçu
55 54160.004664/2008-08 05/BA Cariacá Senhor do Bomfim
56 54160.004665/2008-44 05/BA Capão das Gamelas Seabra
57 54160.004666/2008-89 05/BA Baixão Velho Seabra
58 54160.004667/2008-83 05/BA Agreste Seabra
59 54160.00563320/08-66 05/BA Serra do Queimadão Seabra
60 54160.005793/2008-13 05/BA São Joaquim de Paulo Vitória da Conquista
61 54160.000062/2009-54 05/BA Boa Vista do Pixaim Muquem do São Francisco
62 54160.000271/2009-06 05/BA Varzante Seabra
63 54160.000824/2009-12 05/BA Fazenda Porteira Entre Rios
64 54160.001918/2009-17 05/BA São Brás Santo Amaro
65 54160.002695/2009-05 05/BA Morro Redondo Seabra
66 54160.003142/2009-61 05/BA Torrinhas Barra
67 54160.002936/2009-16 05/BA Alto da Boa Vista Abaíra
68 54160.002973/2009-16 05/BA Alto do Bebedouro Itaguaçu da Bahia
69 54160.002972/2009-71 05/BA Assento Abaíra
70 54160.001064/2010-02 05/BA Calolé, Tombo, Imbiara e outros Cachoeira
71 54160.001065/2010-49 05/BA Lagoa do Galdêncio Lapão
72 54160.001066/2010-93 05/BA Fazenda Velha Andaraí
73 54160.001067/2010-38 05/BA Segredo Souto Soares
74 54160.001068/2010-82 05/BA Vargem Alta Palmas do Monte Alto
75 54160.001069-2010-27 05/BA Buri Maragogipe
76 54160.001070/2010-51 05/BA Quitungo Maraú
77 54160.001071/2010-04 05/BA São Raimundo Maraú
78 54160.001074/2010-30 05/BA Juá-Bandeira Bom Jesus da Lapa
79 54160.003004/2010-16 05/BA Cacheira do Rio Pardo Vitória da Conquista
80 54160.003584/2010-41 05/BA Lagoa do Melquíades e Baixa Seca Vitória da Conquista
81 54160.003849/2010-10 05/BA Cambuta Santo Antônio
82 54160.003870/2010-15 05/BA Iuma Lençóes
83 54160.003871/2010-51 05/BA Lagoa de Maria Clemência Vitória da Conquista
84 54160.003872/2010-04 05/BA Barroso Camamu
85 54160.003873/2010-41 05/BA Batateira Cairú
86 54160.003879/2010-18 05/BA Alto Cruseiro e Acupe Santo Amaro
87 54160.005061/2010-30 05/BA Tucum Tanhaçu
88 54160.000296/2011-16 05/BA Cândido Mariano Nova Viçosa
89 54160.000297/2011-61 05/BA Ronco Camamu
90 54160.000298/2011-13 05/BA Barrinha Bom Jesus da Lapa
91 54160.000299/2011-50 05/BA Mocambo do Rio Azul Rio Real
92 54160.000300/2011-46 05/BA Volta Miúda Caravelas
93 54160.000301/2011-91 05/BA Baixa da Linha Cruz das Almas
94 54160.000302/2011-35 05/BA Dendê Maragogipe
95 54160.000792/2011-70 05/BA Casinhas Jeremoabo
96 54160.000793/2011-14 05/BA Alto do Tororó Salvador
97 54160.001801/2011-40 05/BA Sapé Caetité
98 54160.002357/2011-80 05/BA Bete II São Gonçalo dos Campos
99 54160.002843/2011-06 05/BA Palmeira da Água Boa São Sebastião do Passé
100 54160.002844/2011-42 05/BA Vila Juazeiro Ibirapuã
101 54160.002845/2011-97 05/BA Lagoa do Zeca Canarana
102 54160.003162/2011-57 05/BA Rio dos Macacos Simões Filho
103 54160.003304/2011-86 05/BA Porto do Campo Camamu

MINAS GERAIS

1 54170.008821/0203-12 06/MG Brejo dos Crioulos São João da Ponte, Varzelândia e

Verdelândia
2 54170.008897/2003-48 06/MG Família dos Amaros Paracatu
3 54170.000059/2004-15 06/MG São Domingos Paracatu
4 54170.002490/2004-98 06/MG Pontinha Paraopeba
5 54170.002491/2004-32 06/MG Mata do Tição Jaboticatubas
6 54170.002492/2004-87 06/MG Porto Corís, Praia (título da FCP) Leme do Prado, Matias Cardoso
7 54170.002698/2004-15 06/MG Família Teodoro Capinópolis
8 54170.002927/2004-74 06/MG Santa Cruz Ouro Verde de Minas
9 54170.002931/2004-51 06/MG Colônia do Paiol Bias Fortes

10 54170.000533/2005-81 06/MG Gurutuba Pai Pedro, Jaíba, Janaúba, Monte

Azul, Gameleira, Porteirinha e Catuti
11 54170.003688/2005-70 06/MG Machadinho Paracatu
12 54170.003689/2005-14 06/MG Lapinha Matias Cardoso
13 54170.003737/2005-74 06/MG Pontal Paracatu
14 54170.003739/2005-63 06/MG Cercado Paracatu
15 54170.003740/2005-98 06/MG Luizes Belo Horizonte
16 54170.003741/2005-32 06/MG Boa Morte Belo Vale
17 54170.003742/2005-87 06/MG Bainha Vazante
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18 54170.003743/2005-21 06/MG Muzambinho Muzambinho
19 54170.003744/2005-76 06/MG Arturos Contagem
20 54170.003745/2005-11 06/MG Mumbuca Jequitinhonha
21 54170.003746/2005-65 06/MG Buieié Viçosa
22 54170.003747/2005-18 06/MG Buriti do Meio São Francisco
23 54170.007016/2005-33 06/MG Santiago Minas Novas
24 54170.007017/2005-88 06/MG Cabeceiras, Cabeludo Minas Novas, Vazante
25 54170.007018/2005-22 06/MG Capão da Taquara Minas Novas
26 54170.007019/2005-77 06/MG Bom Jardim da Prata São Francisco
27 54170.007020/2005-00 06/MG Bagres Vazante
28 54170.007021/2005-46 06/MG São Pedro do Alagadiço Minas Novas
29 54170.007022/2005-91 06/MG Trovoadas Minas Novas
30 54170.007024/2005-80 06/MG Quilombo Minas Novas
31 54170.008052/2005-14 06/MG Limeira São João da Ponte e Varzelândia
32 54170.008053/2005-69 06/MG Sete Ladeiras São João da Ponte
33 54170.008054/2005-11 06/MG Terra Dura São João da Ponte
34 54170.008055/2005-58 06/MG Boa Vistinha São João da Ponte, Varzelândia
35 54170.008056/2005-01 06/MG Santana da Caatinga João Pinheiro
36 54170.008057/2005-47 06/MG Córrego Palmeirinha Carlos Chagas
37 54170.008058/2005-91 06/MG Praia Matias Cardoso
38 54170.008059/2005-36 06/MG Cabeludo Vazante
39 54170.008060/2005-61 06/MG Negra Rural de Quilombo Ouro Verde de Minas
40 54170.008061/2005-13 06/MG Estiva Amaro da Serra
41 54170.000094/2006-98 06/MG São Félix Chapada Gaúcha
42 54170.001373/2006-79 06/MG Mangueiras Belo Horizonte
43 54170.001374/2006-13 06/MG Macuco Minas Novas
44 54170.001375/2006-68 06/MG Fazenda Sertãozinho Capinópolis
45 54170.001376/2006-11 06/MG Júlia Mulata Luislândia
46 54170.001400/2006-11 06/MG Água Preta Ouro Verde de Minas
47 54170.001467/2006-48 06/MG Marques Carlos Chagas
48 54170.001884/2006-91 06/MG Barro Preto e Indaiá Antônio Dias
49 54170.001905/2006-78 06/MG Barreirinho Joaíma
50 54170.003874/2006-90 06/MG Justa II Manga
51 54170.003875/2006-34 06/MG Justa I Manga
52 54170.003876/2006-89 06/MG Ilha da Ingazeira Manga
53 54170.003877/2006-23 06/MG Ferreiras Pescador
54 54170.003878/2006-78 06/MG Gravatá Chapada do Norte
55 54170.003879/2006-12 06/MG Poções Francisco Sá
56 54170.003881/2006-91 06/MG Doutor Campolina Jequitibá
57 54170.003882/2006-36 06/MG Rural de Barreirinho Joaíma
58 54170.003883/2006-81 06/MG Brejo Grande Indaiabira
59 54170.003884/2006-25 06/MG Vila Primavera Manga
60 54170.003885/2006-70 06/MG Pedra Preta Manga
61 54170.003886/2006-14 06/MG Puris e Calindó Manga
62 54170.003887/2006-69 06/MG Brejo de São Caetano Manga
63 54170.003888/2006-11 06/MG Malhadinha Manga
64 54170.003889/2006-58 06/MG Espinho Manga
65 54170.006328/2006-19 06/MG Gerais Velho Ubaí
66 54170.006329/2006-55 06/MG São Pedro de Cima Divino
67 54170.006330/2006-80 06/MG Moça Santa Chapada do Norte
68 54170.006794/0206-96 06/MG Almas Virgem da Lapa
69 54170.000091/2007-35 06/MG Canangue Rio Piraçicaba
70 54170.006140/2007-43 06/MG Água Preta de Cima Ouro Verde de Minas
71 54170.006152/2007-78 06/MG Vereda Viana São João da Ponte
72 54170.006153/2007-12 06/MG Agua Limpa de Cima Berilo
73 54170.006154/2007-67 06/MG Quilombolas Berilo
74 54170.006155/2007-10 06/MG Vila Santo Isidoro Berilo
75 54170.006156/2007-56 06/MG Caitetu do Meio Berilo
76 54170.006157/2007-09 06/MG Moco dos Pretos Berilo
77 54170.006158/2007-45 06/MG Alto Catitu e Muniz Berilo
78 54170.006159/2007-90 06/MG Bernados Raul Soares
79 54170.006160/2007-14 06/MG Chacrinha dos Pretos Belo Vale
80 54170.006161/2007-69 06/MG Curral Novo Virgem da Lapa
81 54170.006162/2007-11 06/MG Santo Antonio do Morro Grande Ressaquinha
82 54170.006163/2007-58 06/MG São Félix Cantagalo
83 54170.006164/2007-01 06/MG Retiro dos Bois Januária
84 54170.006165/2007-47 06/MG Paraguai Felisburgo
85 54170.006166/2007-91 06/MG Manzo Ngunzo Kaiango Belo Horizonte
86 54170.006203/2007-61 06/MG Bebedouro Manga
87 54170.006204/2007-14 06/MG Açude Jaboticatubas
88 54170.006205/2007-51 06/MG Agua Limpa de Baixo Berilo
89 54170.000108/2008-35 06/MG Buraquinhos Chapada Gaucha
90 54170.001986/2008-78 06/MG Contendas Mercês
91 54170.002458/2008-36 06/MG Cachoeirinha Antônio Carlos
92 54170.002473/2008-84 06/MG Bairro de Fátima Ponte Nova
93 54170.002474/2008-29 06/MG Moreiras Rio Espera
94 54170.00247520/08-73 06/MG Paiol Cristália
95 54170.002476/2008-18 06/MG Genipapo Pintos Itinga
96 54170.002518/2008-11 06/MG Familia Teodoro de Oliveira Serra do Salitre
97 54170.002519/2008-65 06/MG Córrego Carneiro Ouro Verde de Minas
98 54170.003744/2008-19 06/MG Inocêncio Pereira de Oliveira Paracatu
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99 54170.000067/2009-68 06/MG Bom Jardim Visconde do Rio Branco
100 54170.000068/2009-11 06/MG Alto Jequitibá Virgem da Lapa
101 54170.000069/2009-57 06/MG Arraial dos Crioulos Araçuaí
102 54170.000070/2009-81 06/MG Baú Araçuaí
103 54170.000071/2009-26 06/MG Buraco do Paiol Rio Espera
104 54170.000072/2009-71 06/MG Brutiá Serranópolis de Minas
105 54170.000073/2009-15 06/MG Campos Serranópolis de Minas
106 54170.000074/2009-60 06/MG Capoeirinha Minas Novas
107 54170.000075/2009-12 06/MG Carrapatos da Tabatinga Bom Despacho
108 54170.000076/2009-59 06/MG Pega Virgem da Lapa
109 54170.000077/2009-01 06/MG Saco Barreiro Pompéu
110 54170.000078/2009-48 06/MG Santo Antônio de Pinheiros Altos Piranga
111 54170.000670/2009-40 06/MG Peixe Bravo Riacho dos Machados
112 54170.000671/2009-94 06/MG Marobá dos Teixeiras Almenara
113 54170.002151/2009-16 06/MG Mendonça Ferros
114 54170.002152/2009-61 06/MG Santo Antônio do Guiné Piranga
115 54170.005061/2009-87 06/MG Bem Viver Vila Nova dos Poções Janaúba
116 54170.005060/2009-32 06/MG Botafogo Tabuleiro
117 54170.005061/2009-87 06/MG Lagoa Grande Jenipapo de Minas
118 54170.005062/2009-21 06/MG São Sebastião da Boa Vista Santos Dumont
119 54170.005063/2009-76 06/MG Namastê Ubá
120 54170.00727220/09-54 06/MG Pimentel Pedro leopoldo
121 54170.007273/2009-07 06/MG Barro Vermelho Chapada Gaúcha
122 54170.002547/2010-05 06/MG Cachoira dos Forros Passa Tempo
123 54170.002548/2010-41 06/MG Veloso Pitangui
124 54170.002545/2010-16 06/MG Curralinho Minas Novas
125 54170.002549/2010-96 06/MG Suassui e Pitangueiras Coluna
126 54170.002546/2010-52 06/MG Furtuoso e Varjão Coluna
127 54170.003934/2010-51 06/MG Córrego Mestre Sabinópolis
128 54170.006583/2010-30 06/MG São Domingos Sabinópolis

RIO DE JANEIRO
1 54180.001112/2004-78 07/RJ Rasa Armação dos Buzios
2 54180.001113/2004-12 07/RJ Santana (título da FCP) Quatis
3 54180.001277/2004-40 07/RJ Gleba Aleluia-Cambucá-Batatal Campos
4 54180.001284/2004-41 07/RJ Conceição do Imbé Campos
5 54180.001482/2004-13 07/RJ Caveira Botafogo São Pedro da Aldeia
6 54180.001270/2004-28 07/RJ Preto Forro Cabo Frio
7 54180.001957/2005-44 07/RJ Pedra do Sal Rio de Janeiro
8 54180.000712/2005-18 07/RJ Sacopã Rio de Janeiro
9 54180.001592/2005-58 07/RJ São José da Serra Valença

10 54180.000945/2006-83 07/RJ Marambaia Mangaratiba
11 54180.001124/2006-64 07/RJ Machadinha Quissamã
12 54180.000972/2006-56 07/RJ Alto da Serra Rio Claro
13 54180.000971/2006-10 07/RJ Santa Rita do Bracuí Angra dos Reis
14 54180.001554/2006-86 07/RJ São Benedito São Fidélis
15 54180.001555/2006-21 07/RJ Lagoa Fea Campo dos Goytacazes
16 54180.001556/2006-75 07/RJ Sossego Campo dos Goytacazes
17 54180.000973/2006-09 07/RJ Cabral Paraty
18 54180.001502/2006-18 07/RJ Sobara Araruma
19 54180,000467/2007-92 07/RJ Barrinha São Francisco do Itabapoana
20 54180.000993/2007-52 07/RJ Cruzeirinho Natividade
21 54180.000515/2007-42 07/RJ Botafogo Cabo Frio
22 54180.000466/2007-48 07/RJ Deserto Feliz São Francisco do Itabapoana
23 54180.000490/2007-87 07/RJ Morro do Coco Campo dos Goytacazes
24 54180.000491/2007-21 07/RJ Conselheiro Josino Campo dos Goytacazes
25 54180.001170/2007-44 07/RJ Maria Conga Magé
26 54180.000345/2008-87 07/RJ Camorim Rio de Janeiro
27 54180.000680/2009-66 07/RJ Prodígio Araruama
28 54180.001416/2009-40 07/RJ São José do Pinheiro Pinheiral

SÃO PAULO
1 54190.002551/2004-89 08/SP Cafundó Salto de Pirapora
2 54190.003179/2004-96 08/SP Mandira Cananéia
3 54190.003180/2004-52 08/SP Sapatu Eldorado
4 54190.003181/2004-05 08/SP Jaó Itapeva
5 54190.003183/2004-96 08/SP Capivari Capivari
6 54190.003184/2004-31 08/SP Pedro Cubas de Cima Eldorado e Paulista
7 54190.003185/2004-05 08/SP André Lopes Eldorado
8 54190.000473/2005-69 08/SP Pilões Iporanga
9 54190.000474/2005-11 08/SP Galvão Eldorado e Iporanga

10 54190.000475/0205-58 08/SP São Pedro Gleba Eldorado e Iporanga
11 54190.000476/2005-01 08/SP Ivaporunduva Eldorado e Paulista
12 54190.000477/2005-47 08/SP Caçandoca Ubatuba
13 54190.001267/2005-76 08/SP Brotas Itatiba
14 54190.001044/2005-17 08/SP Poço Grande Iporanga
15 54190.001212/2005-88 08/SP Fazenda Caixa Ubatuba
16 54190.001218/2005-33 08/SP Cambury Ubatuba
17 54190.001281/2005-70 08/SP Porto Velho Iporanga
18 54190.001485/2005-19 08/SP Cangume Itaoca
19 54190.001541/2005-15 08/SP Morro Seco Iguape
20 54190.001655/2005-97 08/SP Bombas Iporanga
21 54190.001694/2005-54 08/SP Maria Rosa Iporanga
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22 54190.001696/2005-43 08/SP Pedro Cubas Eldorado
23 54190.001697/2005-98 08/SP Nhungara Eldorado e Iporanga
24 54190.001698/2005-32 08/SP Praia Grande Iporanga
25 54190.003820/2005-13 08/SP Varadouro Cananéia
26 54190.003821/2005-50 08/SP Santa Maria Cananéia
27 54190.003822/2005-02 08/SP Taquari Cananéia
28 54190.003823/2005-43 08/SP Reginaldo Barra do Turvo
29 54190.003824/2005-93 08/SP Porto Cubatão Cananéia
30 54190.000360/2006-44 08/SP Boa Esperança Eldorado
31 54190.001641/2006-14 08/SP Cassanga Ubatuba
32 54190.002985/2006-41 08/SP José Joaquim Camargo Salto do Pirapora
33 54190.002991/2006-06 08/SP Carmo São Roque
34 54190.004013/0206-91 08/SP Fazenda Pilar Pilar do Sul
35 54190.004014/2006-35 08/SP Caxambu Sarapuí
36 54190.004092/2006-30 08/SP Terra Seca Barra do Turvo
37 54190.004093/2006-54 08/SP Ribeirão Grande Barra do Turvo
38 54190.004094/2006-29 08/SP Cedro Barra do Turvo
39 54190.004095/2006-73 08/SP Pedra Preta Barra do Turvo
40 54190.004096/2006-18 08/SP Paraíso Barra do Turvo
41 54190.001189/2007-71 08/SP Piraporinha Salto de Pirapora
42 54190.001645/2007-83 08/SP Abobral Eldorado
43 54190.001719/2007-81 08/SP Fazendinha dos Pretos Salto de Pirapora
44 54190.000475/2008-09 08/SP Piririca Iporanga
45 54190.002771/2008-36 08/SP Poça Jacupiranga e Eldorado
46 54190.003295/2008-71 08/SP União dos Morros Ubatuba
47 54190.003805/2008-18 08/SP Porcinos Agudos
48 54190.006064/2010-33 08/SP Peropava Registro
49 54190.001984/2011-46 08/SP Biguazinho Miracatu

PARANÁ
1 54200.001727/2005-08 09/PR Invernada Paiol de Telha Reserva do Iguaçu
2 54200.003339/2006-34 09/PR Serra do Apon Castro
3 54200.003340/2006-69 09/PR Mamans Cerro Azul
4 54200.003341/2006-11 09/PR Limitão Castro
5 54200.003342/2006-58 09/PR Água Morna Curiúva
6 54200.003343/2006-01 09/PR Guajuvira Curiúva
7 54200.003344/2006-47 09/PR João Sura Adrianópolis
8 54200.001158/2007-54 09/PR Varzeão Doutor Ulysses
9 54200.002055/2007-10 09/PR Castorina Maria da Conceição Palmas

10 54200.002387/2007-96 09/PR Adelaide Maria Trindade Batista Palmas
11 54200.003049/2007-71 09/PR Areia Branca Bocaiúva do Sul
12 54200.000465/2008-07 09/PR Tobias Ferreira Palmas
13 54200.001075/0208-46 09/PR Manuel Ciriaco dos Santos Guaíra
14 54200.001462/2008-82 09/PR São João Adrianópolis
15 54000.001626/0208-71 09/PR Santa Cruz Ponta Grossa
16 54200.001687/2008-39 09/PR Córrego do Franco Adrianópolis
17 54200.001238/2009-71 09/PR Comunidade de Estreitinho Adrianópolis
18 54200.003041/2009-77 09/PR Feixo Lapa
19 54200.003043/2009-66 09/PR Vila Esperança Lapa
20 54200.003239/2009-51 09/PR Palmital dos Pretos Campo Largo
21 54200.003240/2009-85 09/PR Córrego das Moças Adrianópolis
22 54200.003241/2009-20 09/PR Três Canais Adrianópolis
23 54200.003242/2009-74 09/PR Despraiado Candói
24 54200.003243/2009-19 09/PR Porto Velho Adrianópolis
25 54200.003244/2009-63 09/PR Praia do Peixe Adrianópolis
26 54200.003245/2009-16 09/PR Rio Verde Guaraqueçaba
27 54200.003246/2009-52 09/PR Batuva Guaraqueçaba
28 54200.003248/2009-41 09/PR Apepú São Miguel do IGuaçú
29 54200.003249/2009-96 09/PR Sutil Ponta Grossa
30 54200.003250/2009-11 09/PR São Roque Ivaí
31 54200.003251/2009-65 09/PR Rio do Meio Ivaí
32 54200.003252/2009-18 09/PR Cavernoso 01 Candói
33 54200.003253/2009-54 09/PR Vila São Tomé Candói
34 54200.003254/2009-07 09/PR Campinas dos Morenos Turvo
35 54200.003255/2009-43 09/PR Sete Barras Adrianópolis
36 54200.003256/2009-98 09/PR Restinga Lapa

SANTA CATARINA
1 54210.000354/2004-40 10/SC Invernada dos Negros Campos Novos
2 54210.000262/2005-41 10/SC São Roque Praia Grande
3 54210.000565/2006-44 10/SC Campo dos Polí Monte Carlo
4 54210.001046/2006-01 10/SC Valongo Porto Belo
5 54210.000278/2007-15 10/SC Morro do Fortunato Garopaba
6 54210.000279/2007-60 10/SC Santa Cruz Paulo Lopes
7 54210.000277/2007-71 10/SC Mutirão e Costeira Seara
8 54210.000896/2007-65 10/SC Itapocu Araquari
9 54210.000897/2007-18 10/SC Tapera São Francisco do Sul

10 54210.000898/2007-54 10/SC Areais Pequenas Araquari
11 54210.001323/2007-59 10/SC Familia Thomaz Treze de Maio
12 54210.000866/2008-30 10/SC Aldeia Garopaba
13 54210.001030/2008-52 10/SC Morro do Boi Balneário Camboriu
14 54210.000818/2009-22 10/SC Família de Lúdia da Silva Santo Amaro da Imperatriz
15 54210.001021/2010-86 10/SC Tabuleiro Santo Amaro da Imperatriz
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RIO GRANDE DO SUL
1 54220.000822/2004-67 11/RS Limoeiro Palmares do Sul
2 54220.001201/2004-09 11/RS Morro Alto Maquiné/Osório
3 54220.001202/2004-45 11/RS Casca Mostardas
4 54220.001830/2004-21 11/RS Manoel Barbosa Gravataí
5 54220.002501/2004-05 11/RS Butiá Butiá
6 54220.022094/2004-28 11/RS Família Silva Porto Alegre
7 54220.000082/2005-40 11/RS Anastácia Viamão
8 54220.000183/2005-11 11/RS Quilombo dos Alpes Porto Alegre
9 54220.000257/2005-19 11/RS São Miguel Restinha Seca

10 54220.000258/2005-63 11/RS Rincão dos Martimianos Restinga Seca
11 54220.000397/2005-97 11/RS Palmas Bagé
12 54220.000398/2005-31 11/RS Rincão dos Negros Rio Pardo
13 54220.000399/2005-86 11/RS Redenção do Manoel do Rego Canguçu
14 54220.000401/2005-97 11/RS Luiz Guaranha e Areal da Baroneza Porto Alegre
15 54220.001305/2005-96 11/RS Arvinha Sertão
16 54220.001784/2005-41 11/RS Assentados dos Mormaça Sertão
17 54220.002341/2005-77 11/RS Cantão das Lombas Viamão
18 54220.002770/2005-86 11/RS Chácara Barreto (das Rosas) Canoas
19 54220.001228/2006-55 11/RS Recanto dos Evangélicos e Arnesto Pena Santa Maria
20 54220.001249/2006-71 11/RS Cambará Cachoeira do Sul
21 54220.001413/2006-40 11/RS Síto Novo e Linha FAO Arroio do Tigre
22 54220.001414/2006-94 11/RS Júlio Borges Salto do Jacuí
23 54220.001415/2006-39 11/RS Novo Horizonte e Rincão dos Caixões Jacuizinho
24 54220.002280/2006-29 11/RS Paredão Taquara
25 54220.002359/2006-50 11/RS Peixoto e Botinhas Viamão
26 54220.000258/2007-25 11/RS Família Fidelix Porto Alegre
27 54220.000042/2007-60 11/RS Fazenda Cachoeira Piratini
28 54220.000011/2007-17 11/RS Ferreira Fialho Viamão
29 54220.000317/2007-65 11/RS Quadra Encruzilhada do Sul
30 54220.001738/2007-11 11/RS Picada das Vassouras Caçapava do Sul
31 54220.002093/2007-26 11/RS Macaco Branco Portão
32 54220.002304/2007-21 11/RS Beco dos Colodianos Mostardas
33 54220.001451/2007-83 11/RS Olho D´Água e Vó Marinha Tavares
34 54220.002305/2007-75 11/RS Teixeiras Mostardas
35 54220.000442/2008-56 11/RS Vovó Isabel Nova Palma
36 54220.002779/2008-06 11/RS Iguatemi Canguçu
37 54220.002777/2008-17 11/RS Fávila Canguçu
38 54220.002780/2008-22 11/RS Passo do Lourenço Canguçu
39 54220.002778/2008-53 11/RS Potreiro Grande Canguçu
40 54220.000733/2009-25 11/RS Capororocas Tavares
41 54220.002560/2009-80 11/RS Tamanduá Aceguá
42 54220.002561/2009-24 11/RS Vila da Lata Aceguá
43 54220.002562/2009-79 11/RS Quilombo do Candiota Candiota
44 54220.002563/2009-13 11/RS Estância da Figueira Canguçu
45 54220.002564/2009-68 11/RS Cerro das Velhas Canguçu
46 54220.002565/2009-11 11/RS Maçambique Canguçu
47 54220.002566/2009-57 11/RS Serrinha do Cristal Cristal
48 54220.002567/2009-00 11/RS Vó Ernestina Morro Redondo
49 54220.002568/2009-46 11/RS Várzea dos Baianos Pedras Altas
50 54220.002569/2009-91 11/RS Solidão Pedras Altas
51 54220.002570/2009-15 11/RS Bolsa do Candiota Pedras Altas
52 54220.002571/2009-60 11/RS Algodão Pelotas
53 54220.002572/2009-12 11/RS Vó Elvira Pelotas
54 54220.002573/2009-59 11/RS Alto do Caixão Pelotas
55 54220.002574/2009-01 11/RS Rincão do Quilombo Piratini
56 54220.002575/2009-48 11/RS Tio Do Santana da Boa Vista
57 54220.002576/2009-92 11/RS Picada São Lourenço do Sul
58 54220.002577/2009-37 11/RS Rincão das Almas São Lourenço do Sul
59 54220.002578/2009-81 11/RS Monjolo São Lourenço do Sul
60 54220.002579/2009-26 11/RS Torrão São Lourenço do Sul
61 54220.002580/2009-51 11/RS Coxilha Negra São Lourenço do Sul
62 54220.002581/2009-03 11/RS Mutuca Turuçu
63 54220.002582/2009-40 11/RS Vila Progresso Arroio do Padre
64 54220.002583/2009-94 11/RS Madeira Jaguarão
65 54220.002584/2009-39 11/RS Lichiguana Cerrito
66 54220.003376/2009-57 11/RS Cerro da Vigília Canguçu
67 54220.003377/2009-00 11/RS Rincão do Couro Piratini
68 54220.003378/2009-46 11/RS Vila Nova São José do Norte
69 54220.003379/2009-91 11/RS Faxina Piratini
70 54220.002694/2010-34 11/RS Comunidade Armada Canguçú
71 54220.002976/2010-31 11/RS Comunidade São Roque Arroio do Meio
72 54220.000246/2011-87 11/RS Anastácia Machado Tavares
73 54220.000745/2011-74 11/RS São Manoel Piratini
74 54220.001296/2011-81 11/RS Passo do Araçá Catuípe
75 54220.001402/2011-27 11/RS Costa da Lagoa Capivari do Sul

MARANHÃO
1 54230.003774/2004-40 12/MA Aliança e Santa Joana Cururupu
2 54230.003775/2004-94 12/MA Jiquiri e São Raimundo Santa Rita
3 54230.003776/2004-39 12/MA Santa Maria dos Pinheiros Itapecuru-Mirim
4 54230.003791/2004-87 12/MA Saco das Almas Brejo
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5 54230.003793/2004-76 12/MA Bacuri dos Pires Cantanhede
6 54230.003794/2004-11 12/MA Monge Belo Itapecuru-Mirim
7 54230.003796/2004-18 12/MA Santa Joana Codó
8 54230.004772/2004-78 12/MA Santana dos Pretos Pinheiro
9 54230.004773/2004-12 12/MA Beleza Central do Maranhão

10 54230.004774/2004-67 12/MA São José do Posto Turiaçu
11 54230.004775/2004-10 12/MA Cutia Turiaçu
12 54230.004776/2004-56 12/MA Nova Esperança, Cutia e S José Turiaçu
13 54230.004777/2004-09 12/MA Santa Rita Turiaçu
14 54230.004778/2004-45 12/MA Ipiranga da Carmina Itapecuru-Mirim
15 54230.004779/2004-90 12/MA Matões dos Moreira Codó
16 54230.004780/2004-14 12/MA Boqueirão dos Vieiras Codó
17 54230.004781/2004-69 12/MA Monte Alegre e Olho D'Água dos Grilos São Luiz Gonzaga
18 54230.004783/2004-58 12/MA Santa Rita dos Matões Codó
19 54230.004784/2004-01 12/MA Filipa Itapecuru-Mirim
20 54230.004785/2004-47 12/MA Jamary dos Pretos Turiaçu
21 54230.004786/2004-91 12/MA Bolonha Cajari
22 54230.004852/2004-23 12/MA Alto Bonito Penalva
23 54230.004922/2004-43 12/MA Vila Nova de Ana Dias Viana
24 54230.005013/2004-22 12/MA Finca Pé Presidente Vargas
25 54230.005014/2004-77 12/MA Maxixe Mirinzal
26 54230.005015/2004-11 12/MA Pitoró dos Pretos Peritoró
27 54230.005016/2004-66 12/MA Preguiça Matinha
28 54230.005017/2004-19 12/MA Olhos D'Água e 13 de Maio Olinda Nova
29 54230.005018/2004-55 12/MA Outeiro Turiaçu
30 54230.001414/2005-94 12/MA Boa Vista Rosário
31 54230.001415/2005-39 12/MA Curral Grande Cururupu
32 54230.001494/2005-88 12/MA Mata de São Benedito Itapecuru-Mirim
33 54230.001495/2005-22 12/MA Mocambo Itapecuru-Mirim
34 54230.001497/2005-11 12/MA Piqui e Santa Maria dos Pretos Itapecuru-Mirim
35 54230.001872/2005-00 12/MA Rampa, Alto Alegre e Piqui VargemGrande
36 54230.002046/2005-00 12/MA Laranjeira e Boa Vista Aldeias Altas
37 54230.003412/2005-39 12/MA São Zacarias II São João do Soter
38 54230.003413/2005-84 12/MA Soledade Caxias
39 54230.003414/2005-29 12/MA Canta Galo Itapecuru-Mirim
40 54230.003415/2005-73 12/MA Campo Grande Turiaçu
41 54230.003668/2005-47 12/MA Bom Sucesso Mata Roma
42 54230.003909/2005-58 12/MA Santa Rosa dos Pretos Itapecuru-Mirim
43 54230.003910/2005-82 12/MA Santa Cruz Buriti
44 54230.003911/2005-27 12/MA Gapó Penalva
45 54230.004959/2005-52 12/MA Bom Jesus dos Pretos Lima Campos
46 54230.004960/2005-87 12/MA Árvore Verde Brejo
47 54230.005587/2005-81 12/MA Camaputiua Cajari
48 54230.005588/2005-26 12/MA Recurso e Nossa Senhora da Conceição Santa Rita
49 54230.006011/2005-33 12/MA Centro dos Viola Santa Rita
50 54230.007149/2005-58 12/MA Cariongo Santa Rita
51 54230.007475/2005-65 12/MA Santo Antônio dos Pretos Grajaú
52 54230.007479/2005-43 12/MA Catucá Bacabal
53 54230.007480/2005-78 12/MA Piratininga Bacabal
54 54230.008174/2005-59 12/MA Guaraciaba Bacabal
55 54230.008175/2005-01 12/MA Campo Redondo Bacabal
56 54230.000217/2006-39 12/MA Peixes Colinas
57 54230.000416/2006-28 12/MA Santo Antonio Primeira Cruz
58 54230.000931/2006-27 12/MA Vista Alegre Itapecuru-Mirim
59 54230.000932/2006-71 12/MA Oiteiro Pinheiro
60 54230.000933/2006-16 12/MA Juçaral Central do Maranhão
61 54230.000934/2006-61 12/MA Paraíso Mirinzal
62 54230.000935/2006-13 12/MA Currupira Mirinzal
63 54230.000936/2006-50 12/MA Aranha Mirinzal
64 54230.000938/2006-49 12/MA Maiabi Mirinzal
65 54230.000939/2006-93 12/MA Santiago Mirinzal
66 54230.000940/2006-18 12/MA Graças de Deus Mirinzal
67 54230.000941/2006-62 12/MA Santana dos Prazeres Mirinzal
68 54230.000942/2006-15 12/MA Rio do Curral Mirinzal
69 54230.000944/2006-04 12/MA Pedreiras Santa Rita
70 54230.001141/2006-69 12/MA Cipoal dos Pretos Codó
71 54230.001142/2006-11 12/MA Mocorongo Codó
72 54230.001187/2006-88 12/MA Jacarezinho São João do Sóter
73 54230.001522/2006-48 12/MA Mimoco Caxias
74 54230.001526/2006-26 12/MA São Francisco Malaquias Vargem Grande
75 54230.002394/2006-50 12/MA Guarimandiua Guimarães
76 54230.002395/2006-02 12/MA Damásio Guimarães
77 54230.002398/2006-38 12/MA Mucambo Viana
78 54230.002399/2006-82 12/MA Santo Antônio Serrano do Maranhão
79 54230.002400/2006-79 12/MA Monte Cristo Penalva
80 54230.002401/2006-13 12/MA Comunidades Quilombolas de Alcântara Alcântara
81 54230.002551/2006-27 12/MA Amapá dos Catarino Nina Rodrigues
82 54230.003127/2006-08 12/MA São José Fogoso Santa Rita
83 54230.003128/2006-44 12/MA Mata Boi Monção
84 54230.004071/2006-09 12/MA Barriguda e Anajá Pirapemas
85 54230.004072/2006-45 12/MA Santarém e Santana São Luiz Gonzaga
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86 54230.004078/2006-12 12/MA lha das Pedras Santa Rita
87 54230.004079/2006-67 12/MA Sossego Peritoró
88 54230.004080/2006-91 12/MA Tibiri Penalva
89 54230.004081/2006-36 12/MA Todos os Santos Codó
90 54230.004082/2006-81 12/MA Sumaúma Itapecuru-Mirim
91 54230.004083/2006-25 12/MA São José Alto Alegre
92 54230.004084/2006-70 12/MA Marmorana e Boa Hora II Alto Alegre
93 54230.005332/2006-52 12/MA Estiva dos Cotós Presidente Vargas
94 54230.005337/2006-22 12/MA Rafael Turiaçu
95 54230.005338/2006-77 12/MA Carangueijo Matinha
96 54230.005339/2006-11 12/MA Lagoa do Caminho Pinheiro
97 54230.005340/2006-46 12/MA Comunidades Quilombolas de Turiaçu Turiaçu
98 54230.005349/2006-57 12/MA São Miguel Rosário
99 54230.006071/2006-35 12/MA Belo Monte Vargem Grande
100 54230.006072/2006-80 12/MA São Benedito dos Eclias Peritoró
101 54230.006073/2006-24 12/MA Bom Jesus Codó
102 54230.006074/2006-79 12/MA Lacral e Espirito Santo Pinheiro
103 54230.000371/2007-91 12/MA Mata Virgem Codó
104 54230.000411/2007-03 12/MA São Francisco Coroatá
105 54230.000412/2007-40 12/MA Santa Helena Itapecuru-Mirim
106 54230.000413/2007-94 12/MA Mata III Itapecuru-Mirim
107 54230.000414/2007-39 12/MA Acre Cururupu
108 54230.000415/2007-83 12/MA Benfica Itapecuru-Mirim
109 54230.000416/2007-28 12/MA Santo Antônio Primeira Cruz
110 54230.000417/2007-72 12/MA Tijuca Peri-Mirim
111 54230.000424/2007-74 12/MA Boa Vista Rosário
112 54230.000426/2007-63 12/MA Santo Antônio dos Pretos Primeira Cruz
113 54230.000428/2007-52 12/MA Mata Virgem Codó
114 54230.000431/2007-76 12/MA Santana e São Patrício Itapecuru-Mirim
115 54230.000432/2007-11 12/MA São Raimundo Nonato Bacabeira
116 54230.000433/2007-20 12/MA Outeiro dos Nogueiras Itapecuru-Mirim
117 54230.000437/2007-43 12/MA Jussatuba São José de Ribamar
118 54230.000442/2007-56 12/MA Mandacaru dos Pretos Matões
119 54230.000577/2007-11 12/MA Jaguarana Colinas
120 54230.000604/2007-56 12/MA Bem Fica e Olho D´Água dos Pimentas Pinheiro
121 54230.000635/2007-15 12/MA Rio dos Peixes Pinheiro
122 54230.000640/2007-10 12/MA Pacovan Pinheiro
123 54230.000642/2007-17 12/MA Queimada de São João Pinheiro
124 54230.000643/2007-53 12/MA Pirinã Pinheiro
125 54230.000646/2007-97 12/MA Sudário Pinheiro
126 54230.000647/2007-31 12/MA Pericumã Pinheiro

127 54230.000648/2007-86 12/MA Santa Rosa Pinheiro
128 54230.000669/2007-00 12/MA Belo Monte Pinheiro
129 54230.000813/2007-08 12/MA Santa Maria Cajari
130 54230.001440/2007-84 12/MA Javi Itapecuru-Mirim
131 54230.001441/2007-29 12/MA Buragir Itapecuru-Mirim
132 54230.001442/2007-73 12/MA Outeiro Monção
133 54230.001867/2007-82 12/MA Ariquipá Bequimão
134 54230.001872/2007-95 12/MA Vila Nova Ilha do Cajual Alcantara
135 54230.001903/2007-16 12/MA Santa Maria Icatu
136 54230.001991/2007-48 12/MA Flechal Cajari
137 54230.002021/2007-60 12/MA Santa Bárbara dos Mafras Turiaçu
138 54230.002813/2007-34 12/MA Brasilina Itapecuru-Mirim
139 54230.002866/2007-55 12/MA Santa Luzia Santa Rita
140 54230.002867/2007-08 12/MA Santa Maria dos Pinheiros Itapecuru-Mirim
141 54230.002868/2007-44 12/MA Estrela Pinheiro
142 54230.002869/2007-99 12/MA Boa Vista Pinheiro
143 54230.002888/2007-15 12/MA São Miguel Rosário
144 54230.003328/2007-88 12/MA Juçaral Rosário
145 54230.003521/2007-19 12/MA São Jõao dos Campos Pedro do Rosário
146 54230.003522/2007-63 12/MA Zé Maria Cajari
147 54230.003524/2007-52 12/MA Flores Cajari
148 54230.003615/2007-98 12/MA Data Arraial Brejo
149 54230.003616/2007-32 12/MA Castelo Monção
150 54230.003618/2007-21 12/MA Maria Madalena Rosário
151 54230.003804/2007-60 12/MA São Bartolomeu Rosário
152 54230.004674/2007-83 12/MA Papagaio Icatu
153 54230.005031/2007-57 12/MA Alto Bonito Brejo
154 54230.005184/2007-02 12/MA Sapucaial Presidente Vargas
155 54230.000550/2008-18 12/MA Bitiua Bacuri
156 54230.000631/2008-18 12/MA Cruzeiro Palmeirândia
157 54230.001438/2008-96 12/MA Preguiça Velha Matinha
158 54230.001447/2008-87 12/MA Enseada Grande Matinha
159 54230.001448/2008-21 12/MA São Pedro São Luiz Gonzaga
160 54230.001488/2008-73 12/MA Recanto dos Poetas Paço do Lumiar
161 54230.002020/2008-04 12/MA Santa Izabel Matinha
162 54230.002021/2008-41 12/MA Alto da Pedra Matinha
163 54230.002022/2008-95 12/MA Itapera Matinha
164 54230.002023/2008-30 12/MA Tanque de Valença Matinha
165 54230.002024/2008-84 12/MA João Luís Matinha
166 54230.002025/2008-29 12/MA Os Paulos Matinha
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167 54230.002026/2008-73 12/MA Palestina Matinha
168 54230.002028/2008-62 12/MA Carangueijo Matinha
169 54230.002029/2008-15 12/MA Preguiça Nova Matinha
170 54230.002030/2008-31 12/MA Bom Jesus Matinha
171 54230.002031/2008-86 12/MA Santa Rita Matinha
172 54230.002032/2008-21 12/MA Curral de Vara Matinha
173 54230.004154/2008-51 12/MA Jacareí dos Pretos Icatu
174 54230.001189/2009-10 12/MA São Domingos São Luíz Gonzaga
175 54230.001191/2009-99 12/MA Potozinho São Luíz Gonzaga
176 54230.001192/2009-33 12/MA Francisco Gonçalves Lisboa São Luíz Gonzaga
177 54230.001193/2009-88 12/MA Pedrinhas São Luíz Gonzaga
178 54230.001796/2009-80 12/MA Conduru, Conceição, Bana Fogo, São Benedito Santa Rita
179 54230.001797/2009-66 12/MA São Pedro São Luíz Gonzaga
180 54230.002429/2009-01 12/MA São Francisco Matinha
181 54230.004000/2009-41 12/MA Joaquim Maria Miranda do Norte
182 54230.004049/2009-01 12/MA Lagoa Grande Presidente Vargas
183 54230.004050/2009-28 12/MA Charco São Vicente Férrer
184 54230.004250/2009-81 12/MA Ponta Serrano do Maranhão
185 54230.004251/2009-25 12/MA Cedro Serrano do Maranhão
186 54230.004245/2009-78 12/MA Santa Rosa São Luís Gonzaga
187 54230.004246/2009-12 12/MA Santa Filomena Serrano do Maranhão
188 54230.004247/2009-67 12/MA Frechal dos Campos Serrano do Maranhão
189 54230.004248/2009-10 12/MA Boa Esperança dos Campos Serrano do Maranhão
190 54230.004249/2009-56 12/MA Santarém São Luís Gonzaga
191 54230.004252/2009-70 12/MA Morada Nova do Deusdeth São Luís Gonzaga
192 54230.004253/2009-14 12/MA Boa Vista dos Freitas São Luís Gonzaga
193 54230.004254/2009-69 12/MA São Benedito São Luíz Gonzaga
194 54230.004255/2009-11 12/MA Acre Curupuru Curupuru

195 54230.004256/2009-58 12/MA
Centro dos Cruz, Bela Vista, Mutambal, Centro

São Luís Gonzaga
do Jaime e Bate Mão

196 54230.004257/2009-01 12/MA Mata Burro e Santo Antônio dos Vieiras São Luís Gonzaga
197 54230.004272/2009-14 12/MA Brasília Serrano do Maranhão
198 54230.004773/2009-27 12/MA Boa Hora do Puluca Presidente Vargas
199 54230.005391/2009-11 12/MA Engenho do Lago Porto Rico do Maranhão
200 54230.005393/2009-18 12/MA Barro Vermelho Chapadinha
201 54230.005394/2009-54 12/MA Boa Hora Presidente Vargas
202 54230.005829/2009-61 12/MA Estivas dos Mafras Mirinzal
203 54230.006875/2009-87 12/MA Rio Grande Bequimão
204 54230.006876/2009-21 12/MA São José do Lugar Central do Maranhão
205 54230.006877/2009-76 12/MA Penteado Vargem Grande
206 54230.006878/2009-11 12/MA Monte Cristo Central do Maranhão
207 54230.006880/2009-90 12/MA Rio do Pau Alcântara
208 54230.007505/2009-67 12/MA São Roque Vagem Grande
209 54230.007548/2009-42 12/MA Ramal do Quindiua Bequimão
210 54230.007552/2009-19 12/MA Deserto Vagem Grande
211 54230.007554/2009-08 12/MA Fleixeira Anajatuba
212 54230.000065/2010-51 12/MA Mocajituba I Alcântara
213 54230.000066/2010-03 12/MA Santa Rosa São Vicente Férrer
214 54230.000068/2010-94 12/MA Tubarão Alcântara
215 54230.000069/2010-39 12/MA Contendas Itapecuru Mirim
216 54230.000070/2010-63 12/MA Jacaré Alcântara
217 54230.000071/2010-16 12/MA São José Guimarães
218 54230.000297/2010-17 12/MA Fazenda Velha e Monte Cristo São Luíz Gonzaga
219 54230.000810/2010-61 12/MA Vila Fé em Deus Santa Rita
220 54230.001057/2010-21 12/MA Miranda do Rosário Rosário
221 54230.001307/2010-23 12/MA Santo Antôno dos Pretos Codó
222 54230.002310/2010-64 12/MA Moreira Itapecuru Mirim
223 54230.003396/2010-42 12/MA São Benedito Barros Peritotó
224 54230.007042/2010-77 12/MA Boca da Mata Icatu
225 54230.008261/2010-73 12/MA Pução Presidente Vargas
226 54230.008262/2010-18 12/MA São José do Brito Tiruaçu
227 54230.009564/2010-11 12/MA Depósito Brejo
228 54230.010617/2010-39 12/MA Cambirimba Colinas
229 54230.010993/2010-23 12/MA Retiro Anajuba
230 54230.011263/2010-40 12/MA Jutay Monção
231 54230.011319/2010-66 12/MA Retiro Icatu
232 54230.011908/2010-44 12/MA Paissandu Rosário
233 54230.012663/2010-72 12/MA Santa Bárbara Vargem Grande
234 54230.012664/2010-17 12/MA Lago do Coco Matões do Norte
235 54230.012468/2010-42 12/MA Janaubeira Santa Helena
236 54230.012469/2010-97 12/MA Bandeira Brejo
237 54230.012479/2010-22 12/MA Pindoval de Fama Turilandia
238 54230.000344/2011-03 12/MA Povoado Quebra Foice Presidente Juscelino
239 54230.001269/2011-90 12/MA Funil Brejo
240 54230.001902/2011-40 12/MA Monte LindoII Itapecuru Mirim
241 54230.001903/2011-94 12/MA Jacaré Itapecuru Mirim
242 54230.001928/2011-98 12/MA Monte Cristo e Matuzinho Codó
243 54230.001929/2011-32 12/MA Cana Brava Santa Quitéria
244 54230.001930/2011-67 12/MA Caruaras Santa Quitéria
245 54230.002271/2011-86 12/MA Santo Antônio Cedral
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246 54230.002296/2011-80 12/MA Santa Bárbara São Vicente de Férrer
247 54230.002483/2011-63 12/MA Santa Luzia Guimarães
248 54230.002484/2011-16 12/MA Vista Alegre Serrano do Maranhão
249 54230.002485/2011-52 12/MA Capoeira do Galo Turiaçu
250 54230.002620/2011-60 12/MA Maranhão Novo Cedral
251 54230.002748/2011-23 12/MA Cacaueiro Icatu
252 54230.003154/2011-30 12/MA Canta Galo I São Vicente de Férrer
253 54230.000344/2011-03 12/MA Povoado Quebra Foice Presidente Juscelino
254 54230001269/2011-90 12/MA Funil Brejo
255 54230.001902/2011-40 12/MA Monte LindoII Itapecuru Mirim
256 54230.001903/2011-94 12/MA Jacaré Itapecuru Mirim
257 54230.001928/2011-98 12/MA Monte Cristo e Matuzinho Codó
258 54230.001929/2011-32 12/MA Cana Brava Santa Quitéria
259 54230.001930/2011-67 12/MA Caruaras Santa Quitéria
260 54230.002271/2011-86 12/MA Santo Antônio Cedral
261 54230.002296/2011-80 12/MA Santa Bárbara São Vicente de Férrer
262 54230.002483/2011-63 12/MA Santa Luzia Guimarães
263 54230.002484/2011-16 12/MA Vista Alegre Serrano Do Maranhão
264 54230.002485/2011-52 12/MA Capoeira do Galo Turiaçu
265 54230.002620/2011-60 12/MA Maranhão Novo Cedral
266 54230.002748/2011-23 12/MA Cacaueiro Icatu
267 54230.003154/2011-30 12/MA Canta Galo I São Vicente de Férrer
268 54230.003933/2011-35 12/MA Boa Vista Brejo
269 54230.003935/2011-24 12/MA São Raimundo Santa Helena
270 54230.003936/2011-79 12/MA Boa Vista Central Do Maranhão
271 54230.003937/2011-13 12/MA Bom Princípio Brejo
272 54230.003938/2011-68 12/MA Vera Cruz Serrano Do Maranhão
273 54230.003939/2011-11 12/MA Bacabal Serrano Do Maranhão
274 54230.003940/2011-37 12/MA Pericaua Cedral
275 54230.003941/2011-81 12/MA Rumo Cururupu
276 54230.003942/2011-26 12/MA Pau Pombo Santa Helena
277 54230.003943/2011-71 12/MA Santa Rosa Serrano Do Maranhão
278 54230.003590/2011-17 12/MA Caminho Novo Penalva
279 54230.003781/2011-71 12/MA Chapadinha 01 Santa Helena
280 54230.004054/2011-21 12/MA Ponta Serrano Do Maranhão
281 54230.004126/2011-30 12/MA Aldeia velha Pirapemas
282 54230.004133/2011-31 12/MA São Caetano Matinha
283 54230.004225/2001-11 12/MA Nazaré Serrano Do Maranhão
284 54230.004501/2011-41 12/MA Curva da Mangueira Olinda Nova do Maranhão
285 54230.005145/2011-83 12/MA Engole Cedral
286 54230.005176/2011-34 12/MA Mafra Bequimão
287 54230.005177/2011-89 12/MA Pericumã Perimirim
288 54230.005191/2011-82 12/MA Mato Alagado I Itapecuru Mirim
289 54230.005317/2011-19 12/MA Munim Mirim Axixá
290 54230.005650/2011-28 12/MA Porto de Cabeceira Guimarães
291 54230.005651/2011-72 12/MA Macajubal Guimarães
292 54230.005740/2011-19 12/MA Vivo Santa Helena
293 54230.005743/2011-52 12/MA Conceição Bequimão
294 54230.005745/2011-41 12/MA Canavial Cedral
295 54230.005746/2011-96 12/MA Pericumã Bequimão
296 54230.005747/2011-31 12/MA São Roque Santa Helena
297 54230.005748/2011-85 12/MA Onça Snata Inês

298 54230.005749/2011-20 12/MA Iteno Serrano Do Maranhão
299 54230.005750/2011-54 12/MA Boi de Carro Santa Helena
300 54230.005754/2011-32 12/MA ENseada dos Nogueiras Palmeirândia
301 54230.005756/2011-21 12/MA Santa Tereza Mirinzal
302 54230.005757/2011-76 12/MA Açude Serrano Do Maranhão
303 54230.005758/2011-11 12/MA Bom que Doi Santa Helena
304 54230.005760/2011-90 12/MA Mondêgo Mirinzal
305 54230.005793/2011-30 12/MA Santa Rita Bequimão
306 54230.005794/2011-84 12/MA Sumauma Porto Rico do Maranhão
307 54230.005795/2011-29 12/MA Rio de Peixe Serrano Do Maranhão
308 54230.006125/2011-20 12/MA Armindio Santa Helena
309 54230.006712/2011-19 12/MA Mariano dos Campos Serrano Do Maranhão
310 54230.007270/2011-28 12/MA Boqueirão Icatu
311 54230.007875/2011-19 12/MA Canto do Lago Paulino neves
312 54230.008009/2011-45 12/MA Juraraitá Bequimão
313 54230.008082/2011-17 12/MA Turimirim Turilândia

MATO GROSSO
1 54240.001538/2004-70 13/MT Mata Cavalo (Título da FCP) Nossa Sra. do Livramento
2 54240.005230/2005-84 13/MT Manga Vila Bela da S.Trindade
3 54240.002141/2005-86 13/MT Lagoinha de Baixo Chapada dos Guimarães
4 54240.005177/2005-11 13/MT Lagoinha de Cima Chapada dos Guimarães
5 54240.005178/2005-66 13/MT Itambé Chapada dos Guimarães
6 54240.005231/2005-29 13/MT Campina Verde Nossa Sra. do Livramento
7 54240.005232/2005-73 13/MT Barreiro Nossa Sra. do Livramento
8 54240.005233/2005-18 13/MT Aguassú Cuiabá
9 54240.005234/2005-62 13/MT Capão Verde Poconé

10 54240.005235/2005-15 13/MT Distrito de Baús Acorizal
11 54240.005236/2005-51 13/MT Laranjal Poconé
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12 54240.005237/2005-04 13/MT Cágado Poconé
13 54240.005238/2005-41 13/MT Coxipó-Açu Cuiabá
14 54240.005239/2005-95 13/MT Santana Cáceres
15 54240005240/2005-10 13/MT Vaca Morta Barra do Brugres
16 54240.005241/2005-64 13/MT Bela Cor Vila Bela da S Trindade
17 54240.005242/2005-17 13/MT São Gonçalo Cáceres
18 54240.005243/2005-53 13/MT Ponta do Morro Cáceres
19 54240.005244/2005-06 13/MT Cansação Chapada dos Guimarães
20 54220.005245/2005-42 13/MT Jejum Poconé
21 54240.005246/2005-97 13/MT Entrada do Bananal Nossa Sra. do Livramento
22 54240.005247/2005-31 13/MT Varal Poconé
23 54240.005248/2005-86 13/MT Sete Porcos Poconé
24 54240.005249/2005-21 13/MT Aldeias Acorizal
25 54240.005250/2005-55 13/MT São Gerônimo Cuiabá
26 54240.005251/2005-08 13/MT Abolição Cuiabá
27 54240.005252/2005-44 13/MT Vermelhinho Barra do Bugres
28 54240.005253/2005-99 13/MT Aricá-Açú Chapada dos Guimarães
29 54240.005254/2005-33 13/MT Tanque do Padre Pinhal Poconé
30 54240.005255/2005-88 13/MT Chapadinha Cáceres
31 54240.005256/2005-22 13/MT Campinas 2 Poconé
32 54240.005257/2005-77 13/MT Exu Poconé
33 54240.005258/2005-11 13/MT Monjolo Poconé
34 54240.005259/2005-66 13/MT Morrinhos Poconé
35 54240.005260/2005-91 13/MT Coitinho Poconé
36 54240.005261/2005-35 13/MT Cachoeira Bom Jardim Chapada dos Guimarães
37 54240.005262/2005-80 13/MT Boqueirão Vila Bela Stima Trindade
38 54240.005263/2005-24 13/MT Baixio Barra do Bugres
39 54240.005264/2005-79 13/MT Morro Cortado Poconé
40 54240.005265/2005-13 13/MT Aranha Poconé
41 54240.005266/2005-68 13/MT São Benedito Poconé
42 54240.005267/2005-11 13/MT Curralinho Poconé
43 54240.005268/2005-57 13/MT Canto do Agostinho Poconé
44 54240.005269/2005-00 13/MT Jacaré Poconé
45 54240.005270/2005-26 13/MT Cabeceiras do Santana Nossa Sra. do Livramento
46 54240.005271/2005-71 13/MT Passagem de Carro Poconé
47 54240.005272/2005-15 13/MT Campina da Pedra Poconé
48 54240.005273/2005-60 13/MT Imbé Poconé
49 54240.005274/2005-12 13/MT Rodeio Poconé
50 54240.005275/2005-59 13/MT Céu Azul Poconé
51 54240.005276/2005-01 13/MT Chafariz/20urubamba Poconé
52 54240.005277/2005-48 13/MT Retiro Poconé
53 54240.005278/2005-92 13/MT Pantanalzinho Poconé
54 54240.005279/2005-37 13/MT Minadouro 2 Poconé
55 54240.005280/2005-61 13/MT Chumbo Poconé
56 54240.005281/2005-14 13/MT Pedra Viva Poconé
57 54240.000509/2006-56 13/MT Acorebela Vila Bela da S Trindade
58 54240.000919/2007-84 13/MT Sesmaria Bigorna/20Estiva Santo antonio de Leveger
59 54240.001639/2007-93 13/MT Capão Negro Vila Bela da S Trindade
60 54240.001640/2007-18 13/MT Vale do Alegre "Valentim e Martinho" Vila Bela da S Trindade
61 54240.002132/2007-57 13/MT Voltinha Barra do Bugres
62 54240.002144/2007-81 13/MT Vãozinho Barra do Bugres
63 54240.002145/2007-26 13/MT Tinga Barra do Bugres
64 54240.002146/2007-71 13/MT Queimada Barra do Bugres
65 54240.002147/2007-15 13/MT Morro Redondo Barra do Bugres
66 54240.002148/2007-60 13/MT Camarinha Barra do Bugres
67 54240.002149/2007-12 13/MT Buriti Fundo Barra do Bugres
68 54240.002890/2009-37 13/MT Capão do Negro Cristo Rei Várzea Grande
69 54240.000396/2011-52 13/MT Bocaina Porto Estrela

AMAZONAS
1 54270.001270/2007-61 15/AM Tambor Novo Airão

2 54270.000299/2008-15 15/AM São Pedro, Santa Fé e Santa Tereza do Barreirinha
Matupiri

MATO GROSSO DO SUL
1 54290.000401/2004-11 16/MS Furnas do Dionísio (título da FCP) Jaraguari
2 54290.000404/2004-46 16/MS Furnas da Boa Sorte (título da FCP) Corguinho
3 54290.000405/2004-91 16/MS Chacara do Buriti Campo Grande
4 54290.000372/2005-60 16/MS Colonia São Miguel Maracajú
5 54290.000373/2005-12 16/MS Negra da Picadinha e Dezidério Felipe Dourados
6 54290.001262/2005-15 16/MS Negra dos Quintinos Pedro Gomes
7 54290.001687/2005-24 16/MS Negra Família Cardoso Nioaque
8 54290.002116/2005-15 16/MS Negra Família Bispo Sonora
9 54290.002980/2006-90 16/MS Família Araújo Ribeiro Nioaque

10 54290.004222/2006-14 16/MS Família Jarcem Rio Brilhante
11 54290.003453/2007-83 16/MS São Benedito ou Tia Eva Campo Grande
12 54290.000358/2008-17 16/MS Furnas dos Baianos Aquidauana
13 54290.001605/2010-17 16/MS Família Osório Corumbá
14 54290.000948/2011-37 16/MS Família Romano Martins da Conceição Nioaque
15 54290.001353/2011-07 16/MS Família Bulhões Nioaque
16 54290.000176/2012-14 16/MS Família Maria Theodora Gonçalves de Paula Corumbá
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RONDÔNIA
1 54300.000745/2005-36 17/RO Pedras Negras São Francisco do Guarapé
2 54300.000746/2005-81 17/RO Sto Antônio do Guarapé São Francisco do Guarapé

3 54300.002174/2005-74 17/RO Jesus São Miguel do Guaporé e

Seringueiras
4 54300.001012/2008-61 17/RO Comunidade de Santa Fé Costa Marques
5 54300.001013/2008-14 17/RO Forte Principe da Beira Costa Marques
6 54300.001014/2008-51 17/RO Comunidade de Laranjeiras Pimenteiras

PARAÍBA
1 54320.001528/2004-44 18/PB Engenho Bomfim Areia
2 54320.000413/2005-13 18/PB Matão Gurinhém
3 54320.000415/2005-11 18/PB Pedra D´Agua Ingá
4 54320.000416/2005-57 18/PB Caiana dos Crioulos Alagoa Grande
5 54320.000417/2005-00 18/PB Serra do Talhado Santa Luzia
6 54320.000906/2005-53 18/PB Pitombeira Várzea
7 54320.000038/2007-73 18/PB Gurugi Conde
8 54320.000053/2007-11 18/PB Mituaçu Conde
9 54320.000145/2007-00 18/PB Iipiranga Conde

10 54320.000288/2007-11 18/PB Sítio Matias Serra Redonda
11 54320.000289/2007-58 18/PB Grilo Riachão do Bacamarte
12 54320.001203/2007-12 18/PB Contendas São Bento
13 54320.001208/2007-37 18/PB Barreiras Coremas
14 54320.001209/2007-81 18/PB Mãe D´Água Coremas
15 54320.001383/2007-24 18/PB Paratibe João Pessoa
16 54320.001205/2007-01 18/PB Serra do Talhado Urbano Santa Luzia
17 54320.001204/2007-59 18/PB Umburaninha Cajazeirinhas
18 54320.001207/2007-92 18/PB Vinhas Cajazeirinhas
19 54320.001206/2007-48 18/PB Santa Tereza Coremas
20 54320.001175/2009-97 18/PB Barra de Otis Diamante
21 54320.000824/2009-32 18/PB Comunidade Curralinho e Jatobá Catolé do Rocha
22 54320.001147/2009-70 18/PB Engenho Mundo Novo Areia
23 54320.001154/2009-71 18/PB Sítio Vaca Morta Diamante
24 54320.001414/2011-23 18/PB Domingos Ferreira Tavares
25 54320.001415/2011-78 18/PB Fonseca Manaíra
26 54320.001416/2011-12 18/PB Cruz da Menina Dona Inês
27 54320.001417/2011-67 18/PB Lagoa Rasa Catolé do Rocha

RIO GRANDE DO NORTE
1 54330.001762/2004-52 19/RN Boa Vista dos Negros Parelhas
2 54330.001908/2004-60 19/RN Acauã Poço Branco
3 54330.002161/2004-67 19/RN Capoeira Macaíba
4 54330.002162/2004-10 19/RN Jatobá Patu
5 54330.000253/2005-93 19/RN Sibaúma Tibau do Sul
6 54330.000697/2006-18 19/RN Aroeiras Pedro Avelino
7 54330.000698/2006-54 19/RN Macambira Lagoa Nova
8 54330.000171/2010-14 19/RN Sítio Grossos Bom Jesus
9 54330.000220/2010-19 19/RN Nova Descoberta Ielmo Marinho

10 54330.000221/2010-55 19/RN Sítio Pavilhão Bom Jesus
11 54330.000942/2011-46 19/RN Picadas Ipanguaçu
12 54330.000943/2011-91 19/RN Bela Vista Piató Assú
13 54330.000944/2011-35 19/RN Sítio Pega Portalegre
14 54330.000945/2011-80 19/RN Sítio Moita Verde Parnamirim
15 54330.000946/2011-24 19/RN Sítio Sobrado Portalegre
16 54330.000947/2011-79 19/RN Sítio Arrojado Portalegre
17 54330.000948/2011-13 19/RN Sítio Lajes Portalegre

ESPÍRITO SANTO
1 54340.000528/2004-99 20/ES Retiro Santa Lepoldina
2 54340.000674/2004-14 20/ES Linharinho Conceição da Barra
3 54340.000042/2005-31 20/ES São Jorge São Mateus
4 54340.000581/2005-71 20/ES São Domingos e Santana Conceição da Barra
5 54340.000582/2005-15 20/ES Serraria São Cristovão e Mata Sede São Mateus
6 54340.000583/2005-60 20/ES Monte Alegre Cachoeiro do Itapemirim
7 54340.000584/2005-12 20/ES São Pedro Ibiraçu
8 54340.001365/2011-91 20/ES Roda Dágua Conceição da Barra
9 54340.000131/2012-15 20/ES Angelim Conceição da Barra

AMAPÁ
1 54350.000346/2004-07 21/AP Cunami Calçoene
2 54350.000347/2004-43 21/AP Carvão Mazagão
3 54350.000348/2004-98 21/AP Lagoa dos Indios Macapá
4 54350.000349/2004-32 21/AP Mazagão Velho Mazagão
5 54350.000700/2004-95 21/AP Rosa Macapá
6 54350.001106/2005-01 21/AP São José do Mata Fome Macapá
7 54350.000393/2005-23 21/AP Conceição do Macacoari Macapá
8 54350.000344/2005-91 21/AP Mel da Pedreira Macapá
9 54350.001367/2005-12 21/AP Ilha Redonda Macapá

10 54350.001368/2005-67 21/AP Ambé Macapá
11 54350.000174/2006-25 21/AP São Pedro dos Bois Macapá
12 54360.000140/2007-01 21/AP São Raimundo do Pirativa Santana
13 54350.000691/2008-66 21/AP São Tomé do Aporema Tartarugalzinho
14 54350.000902/2008-61 21/AP Cinco Chagas do Matapi Santana
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15 54350.000361/2010-95 21/AP Engenho do Matapi Santana
16 54350.000408/2010-11 21/AP Kulumbú do Patualzinho Oiapoque
17 54350.000153/2011-77 21/AP Igarapé do Palha Ferreira Gomes
18 54350.001002/2011-36 21/AP Ressaca da Pedreira Macapá
19 54350.000100/2012-37 21/AP N. Senhora do Desterro dos Dois Irmãos Macapá

ALAGOAS
1 54360.000140/2007-01 22/AL Tabacaria Palmeira dos Índios
2 54360.001193/2010-36 22/AL Guaxinin Cacibinhas
3 54360.001197/2010-14 22/AL Muquém União dos Palmares
4 54360.000119/2011-83 22/AL Abobreira Teotónio Vilela

SERGIPE
1 54370.000520/2004-75 23/SE Lagoa dos Campinhos Amparo do São Francisco
2 54570000256/2005-51 23/SE Mocambo (título da FCP) Porto da Folha
3 54370.000549/2005-58 23/SE Serra da Guia Poço Redondo
4 54370.000779/2006-88 23/SE Desterro Indiaroba
5 54370.000780/2006-11 23/SE Luzienses Santa Luzia do Itanhy
6 54370.000781/2006-57 23/SE Mussuca Laranjeiras
7 54370.000780/2006-00 23/SE Forte Cumbe
8 54370.000783/2006-46 23/SE Caraíbas Canhoba
9 54370.000786/2006-80 23/SE Ladeiras Japoatã

10 54370.000787/2006-24 23/SE Patioba Japaratuba
11 54370.000784/2006-91 23/SE Catuabo Frei Paulo
12 54370.000952/2006-48 23/SE Brejo dos Negros Brejo Grande
13 54370.000320/2007-66 23/SE Maloca (Urbana) Aracaju
14 54370.000321/2007-18 23/SE Piragy Capela
15 54370.001903/2010-17 23/SE Pontal da Barra Barra dos Coqueiros
16 54370.000474/2011-33 23/SE Terra Dura e Coqueiral Capela
17 54370.000475/2011-88 23/SE Santo Antônio e Canafístula Propriá
18 54370.000474/2011-33 23/SE Terra Dura e Coqueiral Capela
19 54370.000475/2011-88 23/SE Santo Antônio e Canafístula Propriá
20 54370.001177/2011-13 23/SE Curuanhã Estância
21 54370.001178/2011-50 23/SE Bongue Ilha das Flores
22 54370.001190/2011-64 23/SE Quebra Chifre e Bela Vista Riachuelo
23 54370.001341/2011-84 23/SE Canta Galo Capela
24 54370.001342/2011-29 23/SE Alagamar Pirambu

PIAUÍ

1 54380.001033/2004-19 24/PI Olho D'Água dos Negros Esperantina

2 54380.001034/2004-55 24/PI Curralinho Esperantina
3 54380.001037/2004-99 24/PI Vila São João e Boa Esperança Campo Largo
4 54380.001038/2004-33 24/PI Sítio Velho Assunção do Piauí
5 54380.001320/2004-11 24/PI Tapuio Queimada Nova
6 54380.001323/2004-54 24/PI Sumidouro Queimada Nova
7 54380.001638/2004-00 24/PI Campo Alegre Jacobina
8 54380.001639/2004-46 24/PI Cabaceiras Caridade
9 54380.001640/2004-71 24/PI Baixão Betânia do Piauí

10 54380.001641/2004-15 24/PI Fortaleza Patos
11 54380.001642/2004-60 24/PI Angical de Cima Acauã
12 54380.001726/2004-01 24/PI Angical Paulistana
13 54380.001732/2004-51 24/PI Caetitu Curral Novo
14 54380.001733/2004-03 24/PI Silvino Betânia do Piauí
15 54380.001734/2004-40 24/PI Chupeiro Paulistana
16 54380.001735/2004-94 24/PI Garapa Curral Novo
17 54380.001736/2004-39 24/PI Laranjo Betânia do Piauí
18 54380.001737/2004-83 24/PI Escondido Acauã
19 54380.001738/2004-28 24/PI Chapada Jacobina
20 54380.002484/2004-65 24/PI Maria Jacobina
21 54380.002485/2004-18 24/PI Pitombeira Queimada Nova
22 54380.002487/2004-07 24/PI Tanque de Cima Acauã
23 54380.000975/2005-52 24/PI Vereda dos Anacletos Esperantina
24 54330.002282/2005-02 24/PI Brejão dos Aipins Redenção do Gurguéia
25 54380.003205/2005-61 24/PI Macacos São Miguel do Tapuio
26 54380.003445/2005-66 24/PI Manga e Iús Batalha
27 54380.003446/2005-19 24/PI Estreito Batalha
28 54380.000894/2006-33 24/PI Mimbó Amarante
29 54380.002903/2006 21 24/PI Sabonete Isaías Coelho
30 54380.002904/2006-75 24/PI Morrinhos e outras Isaías Coelho
31 54380.002905/2006 10 24/PI Caraibas e outras Isaías Coelho
32 54380.002906/2006-64 24/PI Volta do Campo Grande Campinas do Piauí
33 54380.002907/2006 17 24/PI Salinas Campinas do Piauí
34 54380.002908/2006-53 24/PI Fazenda Nova e outras Isaías Coelho
35 54380.002057/2007-20 24/PI Fazenda Nova Aroeiras do Itaim
36 54380.002421/2007-51 24/PI Marinheiro Piripíri
37 54380.002422/2007-04 24/PI Sussuarana Piripiri
38 54380.002423/2007-41 24/PI Vaquejador Piripiri
39 54380.002424/2007-95 24/PI Residência Piripiri
40 54380.002751/2007-47 24/PI Mosquito Itaueira
41 54380.002752/2007-91 24/PI Boa Vista Cristino Castro
42 54380.002161/2008-03 24/PI São Victor São Raimundo Nonato
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43 54380.003236/2008-65 24/PI Tranqueira Valença
44 54380.003249/2008-34 24/PI Saco da Várzea São José do Piauí
45 54380.001643/2009-19 24/PI Riacho dos Negros São João do Piauí
46 54380.001644/2009-63 24/PI Poço Salgado João Costa
47 54380.000192/2011-17 24/PI Contente Paulistana
48 54380.000777/2011-37 24/PI Arthur Passos Jerumenha
49 54380.001127/2011-17 24/PI Chapada do Encanto Caridade
50 54380.001130/2011-22 24/PI São Martins Paulistana

TOCANTINS
1 54400.000797/2004-01 26/TO Barra do Aroeira Santa Tereza
2 54400.000877/2005-30 26/TO São Joaquim Porto Alegre do Tocantins
3 54400.001104/2005-71 26/TO Kalunga do Mimoso Arraias e Paranã
4 54400.001267/2005-53 26/TO Fazenda Lageado Dianópolis
5 54400.001268/2005-06 26/TO Povoado do Prata São Félix do Tocantins
6 54400.001297/2006-41 26/TO Morro do São João Santa Rosa do Tocantins
7 54400.001298/2006-95 26/TO Cocalinho Santa Fé do Araguaia
8 54400.001299/2006-30 26/TO Projeto da Bavieira Aragominas
9 54400.001300/2006-26 26/TO Redenção Natividade

10 54400.001301/2006-71 26/TO Mumbuca Mateiros
11 54400.001302/2006-15 26/TO Laginha Porto Alegre do Tocantins
12 54400.001304/2006-12 26/TO Lagoa da Pedra Arraias
13 54400.001306/2006-01 26/TO São José Chapada da Natividade
14 54400.001307/2006-48 26/TO Malhadinha Brejinho de Nazaré
15 54400.001308/2006-92 26/TO Chapada de Natividade Chapada da Natividade
16 54400.001309/2006-37 26/TO Córrego Fundo Brejinho de Nazaré
17 54400.003291/2007-99 26/TO Grotão Filadélfia
18 54400.000320/2008-41 26/TO Água Branca Conceição do Tocantins
19 54400.000326/2008-19 26/TO Matão Conceição do Tocantins
20 54400.002287/2009-74 26/TO Mata Grande Monte do Carmo
21 54400.002836/200910 26/TO Santa Maria das Mangueiras Dois Irmãos
22 54400.002837/2009-56 26/TO Carrapato Formiga e Ambrózio Mateiros
23 54400.000823/2010-31 26/TO Dona Juscelina Muricilândia
24 54400.000824/2010-86 26/TO Rio Das Almas Jaú do Tocantins
25 54400.000825/2010-21 26/TO Curralinho do Pontal Brejinho de Nazaré
26 54400.000369/2011-08 26/TO Manoel João Nazaré
27 54400.001357/2011-92 26/TO Pé do Morro Aragominas
28 54400.001430/2011-26 26/TO Ilha de São Vicente Araguatins
29 54400.001431/2011-71 26/TO Baião Almas

DISTRITO FEDERAL E ENTORNO

1 54700.000189/2004-12 28/DFE Kalungas (título da FCP)
Cavalcante, Monte Alegre e Teresinha

do Goiás
2 54700.000956/2006-47 28/DFE Família Magalhães Nova Roma
3 54700.001261/2006-82 28/DFE Mesquita Cidade Ocidental
4 54700.002573/2007-94 28/DFE Baco-Pari Posse
5 54700.000691/2008-49 28/DFE Comunidade do Forte São João D’Aliança-GO.

MÉDIO SÃO FRANCISCO
1 54141.000746/2003-99 29/MSF Negros do Gilu Itacuruba
2 54141.001339/2004-80 29/MSF Conceição das Crioulas (título da FCP) Salgueiro
3 54141.002241/2005-21 29/MSF Contendas Salgueiro
4 54141000032/2006-23 29/MSF Feijão Mirandiba
5 54141.002407/2006-90 29/MSF Santana III Salgueiro
6 54141.000091/2007-82 29/MSF Taratás e Eldorado Abaré-BA
7 54141.001273/2007-71 29/MSF Cruz do Riacho Cabrobó
8 54141.001272/2007-26 29/MSF Bela Vista Cabrobó
9 54141.001271/2007-81 29/MSF Jatobá Cabrobó

10 54141.001216/2008-72 29/MSF Serrote Santa Maria da Boa Vista
11 54141.001215/2008-28 29/MSF Curupira Santa Maria da Boa Vista
12 54141.001217/2008-17 29/MSF Inhanhum Santa Maria da Boa Vista
13 54141.000357/2009-59 29/MSF Juazeiro Grande Mirandiba
14 54141.000358/2009-01 29/MSF Queimada Mirandiba
15 54141.000359/2009-48 29/MSF Serra do Trabalho Mirandiba
16 54141.000363/2009-14 29/MSF Araçá Mirandiba
17 54141.000372/2009-05 29/MSF Pedra Branca Mirandiba
18 54141.000373/2009-41 29/MSF Massapê Canaubeira

19 54141.000431/2010-71 29MSF
Umburana,Vitorino,Remanso,Caatiguinha e

Orocó
Mata de São Jose

20 54141.000435/2010-59 29MSF Nova Jatobá Curacá - BA
21 54141.001861/2010-18 29MSF Tirirca Carnaubeira da Penha - PE
22 54141.000249/2011-09 29MSF Negros do Pajeú Floresta do Navio - PE
23 54141.000287/2011-53 29MSF Filhos do Pajeú Floresta do Navio - PE

SANTARÉM
1 54105.002167/2003-17 30/STM Arapemã Santarém
2 54105.002168/2003-61 30/STM Murumurutuba Santarém
3 54105.002169/2003-14 30/STM Saracura Santarém
4 54105.002170/2003-31 30/STM Murumuru Santarém
5 54105.002171/2003-85 30/STM Bom Jardim Santarém



119

6 54105.002172/2003-20 30/STM Tiningu Santarém
7 54105.000030/2004-21 30/STM Patauá do Umirizal Óbidos

8 54100.002185/2004-20 30/STM
Jamari, Curuçá, Juquirizinho, Juquiri Grande,

OriximináPalhal e Erepecu/20Último Quilombo
9 54100.002186/2004-74 30/STM Moura Oriximiná

10 54100.002189/2004-16 30/STM
Alto Trombetas (Mãe Cué, Sagrado Coração de

OriximináJesus, Tapagem, Paraná do Abuí e Abuí)
11 54100.000755/2005-28 30/STM Ariramba Óbidos
12 54501.009417/2006-10 30/STM Pérola do Maicá Santarém

13 54501.016339/2006-18 30/STM
Muratubinha. Mondongo e Igarapé-açú dos

ÓbidosLopes

14 54501.016340/2006-34 30/STM Nossa Senhora das Graças (Paraná de Baixo) Óbidos

15 54501.016341/2006-89 30/STM Arapucu Óbidos
16 54501.016342/2006-23 30/STM Paruana Óbidos

Maria Valentina (Comunidades Nova Vista de
17 54501.007690/2007-91 30/STM Ituqui, São Raimundo do Ituqui e São José do Santarém

Ituqui)
18 54501.002950/2009-01 30/STM Peafú Monte Alegre
19 54501.002951/2009-48 30/STM Passagem Monte Alegre
20 54501.003496/2011-12 30/STM União São João Prainha
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ANEXO 2 – Quadro-resumo do andamento dos processos de titulação

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
DIRETORIA DE ORDENAMENTO DA ESTRUTURA FIUNDIÁRIA
COORDENAÇÃO GERAL DE REGULARIZAÇÃO DE TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS - DFQ

ANDAMENTO DOS PROCESSOS - QUADRO GERAL

SR Nº Nº Processo Comunidade Município Área/ha Nº de Famílias Edital RTID no Portaria no DOU Decreto no Título

DOU DOU

01/PA 1 54100.000111/2005-30 Cacau e Ovo Colares Ilha 3.552,8209 44 24/11/05 02/01/08 16/12/10

2 54100.000849/2005-05 Narcisa Capitão Poço 618,9320 7 08 e 09/10/12 372 em 15/07/14

Sto. Antonio, Ipanema, Igarapé

3 54100.001570/2005-31 Dona e Campo Verde Concórdia do Pará 5.981,3412 180 30/11/06 e 08/12/06 03/12/08 Não precisa 25/08/10

(ARQUINEC)

4 54100.002190/2004-32 São Judas Tadeu (ARQUIOB) Bujaru 2.003,6961 86 06 e 07/12/06

21/07/09   retif.

17/04/14

5 54100.000115/2005-18 Bacabal Salvaterra 516,2471 55 05 e 08/10/12 383 em 21/07/14

6 54100.002233/2005-61 Gurupá Cachoeira do Arari 10.026,1608 149 22 e 23/11/12

7 54100.002289/2005-15 Santa Luzia Salvaterra 522,7208 20 24 e 25/03/14

02 /CE

8 54130.004882/2005-49 Alta Alegre, Adjacências e Base Horizonte e Pacajus 498,3168 375 11 e 15/12/08

15/2/2012 retif. em

28/03/14

9 54130.003559/2005-58 Queimadas Crateús 8.278,3254 96 11 e 15/12/08
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10 54130.001696/2006-39 Lagoa do Ramo e Goiabeira Aquiraz 1.407,2957 137 27 e 28/11/09 398 em 25.07.14

11 54130.001694/2006-40 Timbaúba Moraújo e Coreaú 2.033,7284 142 18 e 19/11/09

Lagoa das Pedras e Encantados12 54130.000663/2007-52 Tamboril 1.959,7452 67 28 e 29/12/09 15/02/12 06/12/13

do Bom Jardim

13 54130.000412/2008-59 Três Irmãos Croatá e Ipueiras 2.946,9375 15 28 e 29/12/10 370 em 15/07/14

14 54130.000662/2007-16 Serra dos Chagas Salitre 2.338,2893 32 28 e 29/12/10

15 54130.000798/2009-80 Sítio Arruda Araripe e Salitre 334,3401 34 28 e 29/12/10 15/02/12 06/12/13

16 54130.001203/2008-22 Brutos Tamboril 1.302,4397 76 27 e 28/12/11

17 54130.002017/2009-91 Minador Novo Oriente 1.886,1199 56 03 e 04/12/12

18 54130.000523/2011-61 Sítio Veiga Quixadá 967,1200 39 24 e 25/09/13

03/PE 19 54140.002109/2005-29 Castainho (título da FCP) Garanhuns 189,7738 206 Não precisa Não precisa 23/11/09

20 54140.000472/2005-18 Timbó Garanhuns 957,0448 42 24 e 25/04/14

04/GO

Barro Alto e Santa Rita

21 54150.002539/2007-93 Tomás Cardoso 1.803,3072 40 23 e 24/03/11 25/10/13

do Novo Destino

05/BA

Caonge/Dendê/Kalembá

22 54160.001634/2005-99 Engenho/Ponte/Engenho/ Cachoeira 1.131,1736 70 25 e 30/05/05
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Praia/Cacolé/Imbira/Coimbonfo/T

ombo/ Santiago do Iguape

23 54160.003687/2004-63 Lagoa do Peixe Bom Jesus da Lapa 6.695,0000 150 17 e 20/03/06 22/10/09 30/11/09

24 54160.003688/2004-16 Fazenda Jatobá
Muquém do São

12.717,2620 69 17 e 20/03/06 14/12/07 23/11/09
21/05/07

Francisco SPU *

25 54160.003690/2004-87 Pau D’Arco e Parateca Malhada 41.780,0000 500 24, 27 e 28/07/06 19/12/07 16/12/10
08/08/06

SPU *

29 e 30/08/06
26 54160.001500/2006-59 Nova Batalhinha Bom Jesus da Lapa 7.473,0000 20 retif. 20 e 22/09/09 23/11/09

21/08/08

(30/10/06 retif. 02 e

27 54160.003689/2004-52 Riacho da Sacutiaba e Sacutiaba Wanderley 12.285,8701 44
03/04/07 anulada)

14 e
18/07/11

28 54160.000234/2006-47 Dandá Simões Filho 347,6840 31 02 e 03/4/07 08/04/10 16/12/10

02 e 03/4/07 retif
29 54160.004694/2005-63 Salamina Putumuju Maragojipe 2.061,5588 40 18 e 09/12/08 16/12/10

19/12/07

30 54160.002024/2006-93 São Francisco do Paraguaçu Cachoeira 5.126,6485 250 18 e 19/12/07

31 54160.002608/2008-21 Mangal e Barro Vermelho (título Sítio do Mato 9.041,7139 156 22 e 23/10/09 12/04/11 Não precisa
da FCP)

32 54160.001788/2005-81
Araçá, Cariacá, Pato, Pedras,

Bom Jesus da Lapa 18.904,6283 155 22 e 23/10/09Retiro

33 54160.005525/2007-11 Olhos D'Água do Basílio Seabra 4.825,8623 73 25 e 26/11/09 24/12/10 22/11/12

34 54160.001712/2008-06 Sambaíba
Macaúbas e Tanque

2.511,5849 68 25 e 26/11/09 31/12/10
22/11/12

Novo

35 54160.001708/2008-30 Mata do Sapé Macaúbas 2.643,0730 36 27 e 28/01/10 25/07/11 22/11/12

36 54160.002985/2006-06 Velame Vitória da Conquista 1.874,1700 73 09 e 10/02/10

Senhor do Bonfim,
37 54160.003083/2007-60 Tijuaçu Filadélfia e Antonio 8.472,2214 828 02 e 05/07/10 399 em 25.07.14

Gonçalves

38 54160.004667/2008-33 Agreste Seabra 2.340,5536 74 15 e 18/10/10 06/10/11 22/11/12

39 54160.005093/2005-78 Lagoa das Piranhas Bom Jesus da Lapa 9.951,7097 109 14 e 18/07/11

40 54160.004665/2008-44 Capão das Gamelas Seabra 1.315,4872 60 24 e 25/10/11



124

41 54160.002695/2009-05 Morro Redondo Seabra 5.080,7329 66 02 e 03/04/12
06/MG São João da Ponte,

24 e 26/12/07 31/12/10 retif. 30/09/1142 54170.008821/2003-12 Brejo dos Crioulos Varzelândia e 17.302,6057 387
retif 28/12/07 24/02/11 retif.05/10/11

Verdelândia

43 54170.003688/2005-70 Machadinho Paracatu 2.217,5216 318 09 e 10/03/09

44 54170.001467/2006-48 Marques
Carlos Chagas e Teófilo

250,7647 6 13 e 16/03/09 25/10/13 06/12/13Otoni

45 54170.001373/2006-79 Mangueiras Belo Horizonte 19,5425 35 16 e 17/03/09

46 54170.000059/2004-15 São Domingos Paracatu 665,8119 49 16 e 17/06/09

47 54170.008897/2003-48 Amaros Paracatu 960,5900 171 16 e 17/06/09

48 54170.003745/2005-11 Mumbuca Jequitinhonha 8.248,7398 88 05 e 06/08/09

49 54170.003740/2005-98 Luizes Belo Horizonte 2,2928 30 14 e 15/06/12

50 54170.000671/2009-94 Maroba dos Teixeira Almenara 3.075,1061 79 19 e 20/12/13

51 54170.000533/2005-81 Gurutuba
Pai Pedro, Jaiba,

45.589,2093 891 24 e 26/12/13
Gameleiras e Porteirinha

07/RJ
52 54180.001270/2004-28 Preto Fôrro Cabo Frio 90,5403 12 02/01/06 e 28/09/06 13/09/07 23/11/09

04/11/11
ITERJ

53 54180.001592/2005-58 São José da Serra Valença 476,3008 31
07/11/06 e

23/01/09 23/11/09
17 e 18/07/07

54 54180.001113/2004-12 Santana (título da FCP) Quatis 722,8845 28 20 e 21/06/07 09/06/08 16/12/10

01 e 28/02/08
55 54180.000712/05-08 Sacopã Rio de Janeiro 0,640417 13 retif. 24 e

29/11/10

56 54180.001957/2005-44 Pedra do Sal Rio de Janeiro 0,353410 25 24 e 29/11/10

57 54180.000973/2006-09 Cabral Paraty 512,8478 50 24 e 29/11/10 20/03/14

58 54180.000972/2006-56 Alto da Serra do Mar
Rio Claro e Angra dos

327,1900 20 29 e 30/12/10
Reis

59 54180.001554/2006-86 São Benedito São Fidélis 2.953,7400 60 29 e 30/12/10

60 54180.001482/2004-13 Botafogo - Caveira São Pedro da Aldeia 220,8422 163 16 e 17/11/11

08/SP 61 54190.002551/2004-89 Cafundó Salto de Pirapora 219,4462 18 13 e 16/05/05 16/06/06 23/11/09

62 54190.000477/2005-47 Caçandoca Ubatuba 890,0000 19 07 e 08/06/05 05/12/05

63 54190.001267/2005-76 Brotas Itatiba 12,4859 27 06 e 07/07/05 10/11/08 23/11/09

20/03/03
64 54190.000476/2005-01 Ivaporunduva Eldorado Paulista 2.704,4044 70 15 e 18/07/05 05/07/06 Não precisa ITESP e

20/05/10



125

65 54190.001541/2005-15
São Miguel Arcanjo do Morro

Iguape 164,6869 16 03 e 04/09/08 24/09/10 16/12/10Seco

66 54190.001218/2005-33 Cambury Ubatuba 1.007,5542 39 17 e 18/12/08

67 54190.003179/2004-28 Mandira Cananéia 1.259,3475 25 22 e 23/12/10

68 54190.000474/2005-11 Galvão Eldorado e Iporanga 2.177,1701 29 31/08/11 e 01/09/11

69 54190.000475/2005-58 São Pedro Eldorado e Iporanga 4.686,9803 39 28 e 29/03/12

70 54190.001281/2005-70 Bairro Porto Velho Itaóca e Iporanga 958,2925 24 06 e 07/11/13

09/PR
71 54200.001727/2005-08 Invernada Paiol de Telha Reserva do Iguaçu 2.959,2371 393

22 e 23/12/09 retif.
15/04/10

29 e 30/12/10
72 54200.003344/2006-47 João Surá Adrianópolis 6.422,2171 34 retif. 21 e

22/12/11

73 54200.003342/2006-58 Água Morna Curiúva 1.230,3813 16 29 e 30/12/11

10/SC
74 54210.000354/2004-40 Invernada dos Negros

Campos Novos e Abdon
7.952,9067 84 09 e 12/02/07 22/12/08 18/06/10

Batista

75 54210.000262/2005-41 São Roque
Praia Grande (SC) e

7.327,6941 32 30/11/07 e 03/12/07
Mampituba(RS)

76 54210.001323/2007-59 Família Thomaz Treze de Maio 30,8671 30 21 e 26/12/12 371 em 15/07/14

77 54220.002094/2004-28 Família Silva Porto Alegre 0,65107808 12 21 e 23/06/05 20/12/05 Não precisa 21/09/09 *

78 54220.001202/2004-45 Casca Mostardas 2.387,8596 85 20/04/06 26/10/06 23/11/09
20/10/10 e

20/11/10 *

79 54220.000258/2005-63 Rincão dos Martimianos Restinga Seca 98,6341 55 08 e 10/11/06 18/10/07 23/11/09

80 54220.000257/2005-19 São Miguel Restinha Seca 127,0543 153 08 e 10/11/06 22/10/07 23/11/09

81 54220.002770/2005-44 Chácara das Rosas Canoas 0,361944 20 11 e 12/12/07 02/04/09 Não precisa 21/09/09

82 54220.001830/2004-21 Manoel Barbosa Gravataí 152,5320 65
10 e 11/03/08 retif.

29/10/10 22/11/12
27/11/09

83 54220.001305/2005-96 Arvinha Coxilha e Sertão 388,7329 33 30/11/09 e 01/12/09

11/RS
84 54220.001415/2006-39 Rincão dos Caixões Jacuizinho 226,1684 22 29 e 30/03/10 27/12/10 22/11/12

85 54220.001249/2006-71 Cambará Cachoeira 570,3454 31 10 e 11/05/10

86 54220.000317/2007-65 Quadra Encruzilhada do Sul 101,8800 13 25 e 28.07.14
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87 54220.001228/2006-55 Arnesto Penna Santa Maria 264,2000 16 25 e 28.07.14

88 54220.001784/2005-41 Mormaça Sertão 410,1493 21 18 e 19/10/10

89 54220.001201/2004-09 Morro Alto Maquiné 4.564,4284 456 15 e 16/03/11

90 54220.000397/2005-97 Palmas Bagé 837,9840 23
27 e 30/05/11 retif.

01/06/11

91 54220.000822/2004-67 Limoeiro Palmares do Sul 718,4826 94 05 e 06/07/11

92 54220.000401/2005-17 Areal Luiz Guaranha Porto Alegre 0,446623 67 18 e 19/07/13 14/02/14

93 54230003776/2004-39 Santa Maria dos Pinheiros Itapecuru-Mirim 1.021,0956 30 02/02/05 e 31/03/05 20/10/06 16/12/10

94 54230003796/2004-18 Santa Joana Codó 1.196,8424 18 02/02/05 e 31/03/05 27/09/06 23/11/09

95 54230003774/2004-40 Aliança/Santa Joana Mirinzal 7.741,6035 221 15/02/05 e 30/03/05 27/09/06 23/11/09

96 54230.004779/2004-90 Matões dos Moreira Codó 5.297,1082 143 28/07/05 e 27/11/06 04/09/07 06/12/13

97 54230.001497/2005-11 Piqui/Santa Maria dos Pretos Itapecuru-Mirim 5.584,1620 352
22/07/05 e   03 e

05/09/07 23/11/09
04/10/06

12/MA
98 54230.001494/2005-88 Mata de São Benedito Itapecuru-Mirim 1.114,3978 35 22 e 28/07/05 25/05/07 23/11/09

99 54230.004960/2005-87 Árvore Verde Brejo 2.658,2051 116 18 e 22/08/05 25/07/07

100 54230.004778/2004-45 Ipiranga do Carmina Itapecuru-Mirim 1.422,7118 52 18 e 22/08/05 27/09/06

101 54230.004785/2004-47 Jamary dos Pretos Turiaçu 8.063,6184 168 18 e 22/08/05 23/03/07

102 54230.001526/2006-26 São Francisco Malaquias Vargem Grande 1.089,0918 28 04, 25 e 26/06/07 22/12/08 30/11/09

103 54230.003909/2005-58 Santa Rosa dos Pretos Itapecuru-Mirim 7.316,5112 326
(10/10/08 anulada)

355 em 11/07/14
14 e 15/10/08

104 54230.002401/2006-13 Alcântara Alcântara 78.105,3466 3.350 04 e 05/11/08

105 54230.005015/2004-11 Pitoró dos Pretos Peritoró e Capinzal do No 4.705,4000 140 07 e 09/06/10

106 54230.003794/2004-11 Monge Belo Anajatuba e Itapecuru Mir 7.246,6129 257 24 e 25/08/10

107 54230.004050/2009-28 Charco São Vicente Férrer 1.345,2751 137 26 e 27/10/12 20/03/14

13/MT
108 54240.001538/2004-70 Mata Cavalo (título da FCP)

Nossa Senhora do
14.690,3413 418 10 e 13/02/06

31/10/07
23/11/09

Livramento retif. 24/06/08



127

109 54240.002141/2005-86 Lagoinha de Baixo Chapada dos Guimarães 2.514,9666 50 02 e 03/04/07 10/09/08 23/11/09

110 54240.005272/2005-15 Campina de Pedra Poconé 1.779,8089 45 20 e 21/10/10

15/AM 111 54270.001270/2007-61 Tambor Novo Airão 719.880,6773 17 16 e 20/01/09

16/MS

112 54290.000404/2004-46
Furnas Boa Sorte (título da

Corguinho 1.413,0834 52 11 e 12/09/06 27/09/07 23/11/09FCP/IDATERRA)

21 e 24/12/07
08/09/11 *113 54290.000372/2005-60 Colônia São Miguel Maracaju 420,6821 28 retif. 14 e 18/12/08 23/11/09

15/07/08

114 54290.001687/2005-24 Família Cardoso Nioaque 21,4726 19
24 e 26/12/07 retif.

02 e 03/04/14

115 54290.002980/2006-90 Família Araújo Ribeiro Nioaque 80,6027 22 Autorizado pela DF

28 e 31/12/07
116 54290.000401/2004-11 Furnas Dionísio (título da FCP) Jaraguari 1.018,2796 92 retif. 28 e 27/04/09 23/11/09

29/05/08

117 54290.000405/2004-91 Chácara Buriti Campo Grande 43,0080 19 04 e 07/01/08 24/03/09 23/11/09 27/04/12 *

118 54290.000373/2005-12
Desidério Felipe de Oliveira e

Dourados 3.538,6215 60 23 e 24/12/09Picadinha

17/RO

119 54300.000745/2005-36 Pedras Negras
S.Francisco do Guaporé

43.911,1000 26
(10/10/05 anulada)

e Alta Floresta D'Oeste 31/10/11 e 01/11/11

120 54300.000746/2005-81 Santo Antônio S.Francisco do Guaporé 41.600,0000 21
(10/10/05 anulada)

04 e 05/12/08

121 54300.002174/2008-74 Jesus
São Miguel do Guaporé

5.627,3058 12 24 e 26/12/07 22/01/09 Não precisa 25/08/10
e Seringueiras

18/PB 122 54320.001528/2004-44 Senhor do Bonfim Areia 122,1237 21 08 e 09/10/07 14/07/08 23/11/09

123 54320.000413/2005-13 Matão Mogeiro 214,0022 29 12 e 13/11/09 06/02/13 06/12/13

124 54320.001205/2007-01
Comunidade Urbana de Serra do

Santa Luzia 16,1427 125 03 e 04/12/09 12/04/11Talhado

125 54320.000415/2005-11 Pedra D'Água Ingá 132,4001 98 14 e 15/09/10 11/01/12 06/12/13

126 54320.000289/2007-58 Grilo Riachão do Bacamarte 138,9643 71 25 e 28/03/11 05/02/13 06/12/13

127 54320.001383/2007-24 Paratibe João Pessoa 267,4308 114 26 e 31/12/12
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19/RN 128 54330.002162/2004-10 Jatobá Patu 219,1934 18 27 e 28/12/06 02/01/08 23/11/09

129 54330.001908/2004-60 Acauã Poço Branco 540,5138 47 22 e 23/01/07 20/03/08 16/12/10

130 54330.001762/2004-52 Boa Vista dos Negros Parelhas 445,2676 36 30/04/09 e 05/05/09 17/02/11 22/11/12

131 54330.002161/2004-67 Capoeiras Macaíba 906,7744 232 23 e 24/03/10 06/08/13 06/12/13

132 54330.000698/2006-54 Macambira
Lagoa Nova, Santana do

2.589,1695 263 18 e 19/05/10
Matos e Bodó

20/ES
133 54340.000042/2005-31 São Jorge São Mateus 13.074,0230 70 24/10/06 e 27/12/06

19 e 20/12/06
134 54340.000582/2005-15 Serraria e São Cristóvão São Mateus 1.219,5550 45 retif. 03 e 06/11/09 16/12/10

04/07/08

135 54340.000528/2004-99 Retiro Santa Leopoldina 519,5160 77 24 e 25/10/07 28/08/09 23/11/09

136 54340.000583/2005-60 Monte Alegre Cachoeiro de Itapemirim 1.095,7494 102 26 e 29/09/08

137 54340.000581/2005-71 São Domingos
Conceição da Barra e

11.603,2573 144 10 e 11/12/09
São Mateus

138 54340.000584/2005-12 São Pedro Ibiraçu 314,0707 43 10 e 11/12/09 22/06/11 22/11/12

21/AP 139 54350.000346/2004-07 Cunani Calçone 36.162,5832 122 28/03/05

140 54350.000393/2005-23 Conceição do Macacoari Macapá 8.475,6311 20 16/06/05 03/01/06 Não precisa 02/01/06

141 54350000344/2005-91 Mel da Pedreira Macapá 2.629,0500 14 02/01/06
02/02/07

Não precisa 21/03/07
retif.15/03/07

142 54350.000700/2004-95 Rosa Macapá 4.984,4857 17 29 e 30/04/10

143 54350.001243/2007-07 São Raimundo da Pirativa Santana 23,4184 13 07 e 09/05/12 18/11/13

22/AL 144 54360.000140/2007-01 Tabacaria Palmeira dos Índios 410,9756 89 02 e 03/10/07 02/10/08 23/11/09

23/SE
145 54370.000520/2004-75 Lagoa dos Campinhos

Amparo de São
1.263,9493 89

08 e 09/10/07
9 e 10/12/08 23/11/09

21/12/12 e

Francisco e Telha retif. 24/10/07 05/12/13 *

146 54570000256/2005-51 Mocambo (título da FCP) Porto da Folha 2.100,5400 113 Não precisa Não precisa 23/11/09
21/12/12 e

05/12/13 *

147 54370.000549/2005-38 Serra da Guia Poço Redondo 9.013,1831 197 18 e 19/05/10
03/01/11   retif.

22/11/12
24/02/11

148 54370.000780/2006-11 Luzienses Santa Luzia do Itanhi 8.457,8741 855 14 e 15/12/10

Canhoba, Aquidaba,
Ceabra de São João,
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149 54370.000783/2006-46 Caraíba e Adjacências 3.085,3014 130 25 e 26/10/11Telha e Amparo de São
Francisco

150 54370.001903/2010-17 Pontal da Barra Barra dos Coqueiros 318,2441 153 25 e 26/10/11

151 54370.000786/2006-80 Ladeiras Japoatã 1.988,5688 272 13 e 14/12/12

152 54370.000782/2006-00 Forte Cumbé 1.460,0123 80 20 e 23/12/13

153 54370.000784/2006-91 Catuabo Frei Paulo 886,7775 151 20 e 23/12/13

154 54370.000321/2007-18 Pirangi Capela 128,1984 43 08 e 09/01/14 05/12/13 *
24/PI 20/11/08 *

155 54380.002908/2006-53 Fazenda Nova Isaías Coelho 6.429,1091 168 09 e 10/12/08 INCRA/IN
TERPI

156 54380.002903/2006 21 Sabonete Isaías Coelho 1.962,2469 47 09 e 10/12/08

25/9/07
157 54380.002906/2006-64 Volta do Campo Grande Campinas 10.898,1784 129 05 e 06/03/09 Não precisa Não precisa INCRA/INTE

RPI
20/11/06

158 54380.001033/2004-19 Olho D'agua dos Pires Esperantina 626,8390 89 Não precisa Não precisa Não precisa INCRA/INTE
RPI

20/11/06
159 54380.001038/2004-33 Sítio Velho Assunção do Piauí 847,8211 92 Não precisa Não precisa Não precisa INCRA/INTE

RPI
20/11/08

160 54380.002904/2006-75 Morrinho Isaías Coelho 2.532,8489 146 Não precisa Não precisa Não precisa INCRA/INTE
RPI

161 54380.001320/2004-11 Tapuio Queimada Nova 550,1847 30 21 e 22/12/10

São Raimundo Nonato,
Fartura, Bom Fim,

162 54380.002126/2008-03 Lagoas Várzea Branca, Dirceu 62.365,8449 1.498 30/12/10 e 07/01/11
Arco Verde e São
Lourenço

São João do Piauí,
163 54380.001643/2009-19 Riacho dos Negros Pedro Laurentino e Nova 42.109,2930 385 29 e 30/06/11

Santa Rita

26/TO 164 54400.001221/2005-34 Kalunga do Mimoso Arraias e Paraná 57.465,1870 250 20 e 21/11/06 18/10/07 16/12/10

165 54400.003291/2007-99 Grotão Filadélfia 2.096,9455 20 11 e 14/11/11 25/10/13 06/12/13

Santa Tereza do

166 54400.000797/2004-01 Barra do Aroeira
Tocantins, Lagoa do

62.315,3819 174 23 e 24/11/11Tocantins e Novo
Acordo

28/DFE 20 e 21/08/07 retif.
167 54700.000956/2006-47 Família Magalhães Nova Roma 5.492,1421 22 Em 26 e 10/06/11 22/11/12

27/07/10
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168 54700.002573/2007-94 Baco Pari Posse 3.147,4885 46 14 e 15/05/09 07/01/11 22/11/12
Cavalcante, Monte

169 54700.000189/2004-12 Kalunga (título da FCP) Alegre e Teresinha do 261.999,6987 600 Não precisa Não precisa 23/11/09
Goiás

170 54700.001261/2006-82 Mesquita Cidade Ocidental 4.292,8259 785 29 e 30/08/11

29/MSF 171 54141.002033/2006-11 Contendas
Salgueiro e Terra Nova-

2.087,3440 44 27 e 28/10/08PE

172 54141.001339/2004-80
Conceição das Crioulas (título da

Salgueiro-PE 16.865,0678 750 Não precisa Não precisa 23/11/09FCP)

173 54141.002407/2006-90 Santana III Salgueiro e Cabrobó-PE 2.309,2072 85
31/01/11 e 01/02/11

02/05/14
retif. 15 e 18/06/12

174 54141.000091/2007-82 Curral de Pedra Abaré-BA 4.515,2647 102 19 e 22/08/11

30/SANT (23 e 24/09/05
175 54105.002167/2003-13 Arapemã Santarém 3.828,9789 74 anulada) 27 e 22/07/10 Não precisa

28/10/08

(23 e 24/09/05
176 54105.002169/2003-14 Saracura Santarém 2.889,9571 92 anulada) 27 e 22/07/10 Não precisa

28/10/08

177 54105.002171/2003-85 Bom Jardim Santarém 2.654,8628 49 07 e 10/11/08 20/07/11 06/12/13

21
TOTAL 1.986.733,3400 25.111 169 Editais 89 Portarias 63 Decretos Territórios

Titulados

OBSERVAÇÕES:

1 - Há casos em que há diferença de área publicada no Edital, na Portaria, no Decreto e no Título. Nestes casos, ocorreu retificação e a área aqui lançada é a do último

2 - Em 15 e 30/03/05 foram publicados os Editais de RTID das comunidades Cajuíba, Santo Inácio/Castelo e São Maurício/Arenhemgaua, todas em Alcântara-MA.  

Estes foram anulados pela publicação do RTID do Território de Alcântara que englobou, como apenso, todos os processos abertos no município.

3 - Alguns Decretos Desapropriatórios incidem em áreas tituladas pela FCP, onde não é necessário todo o trâmite dos procedimentos pelo INCRA, mas é necessário a  

desintrusão da área a ser efetuada por esta Autarquia. Na tabela estão indicados por "Não precisa" nas colunas de Edital e de Portaria.

4 - Algumas áreas reconhecidas por meio de Portaria não necessitam ser decretadas para desapropriação, uma vez que já se encontram em terras públicas. Na tabela  

estão indicados por "Não precisa" na coluna de Decreto.

5 - Algumas áreas que estão em terras públicas estaduais e foram tituladas em parceria do Incra com o respectivo órgão estadual de terra não necessitam de todo o  



131

trâmite dos procedimentos pelo INCRA. Na tabela estão indicados por "Não precisa" nas colunas de Edital, de Portaria e de Decreto.

6 - Na coluna Título: data sem informação é título do INCRA; quando o título for de outro órgão, este será informado após a data.

* - Titulação parcial da área. INCRA, SPU ou algum órgão estadual de terra expediu título parcial com base no RTID do INCRA e o mesmo ou algum outro destes  

órgãos é responsável pela titulação do restante da área.



132

Condensado Geral - Área e Famílias

Área Total Trabalhada 1.986.733,3400

Área em Edital 1.701.936,8307

Area em Portaria 321.407,5997

Área em Decreto 530.044,2126

Total de Famílias Beneficiadas 25.111

Famílias em Edital 22.708

Famílias em Portaria 7.519

Resultado Anual

Ano RTID Portaria Decreto Ter. Títulados

2005 18 2 0 0

2006 18 8 0 4

2007 20 14 0 3

2008 17 14 0 2

2009 24 10 30 2

2010 27 10 11 4

2011 21 9 1 2

2012 12 4 11 3

2013 7 7 10 1

2014 5 11 0 0

Total 169 89 63 21
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