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CONVITE
Convidamos Vossa Senhoria para participar do Seminário Remanescentes de Quilombos, que discutirá . os projetos de lei
que tramitam no Congresso Nacional visando à regulamentação do art. 68 do Ato das Disposições Transitórias da Constituíção.

.,,

-o Seminário,

cuja programação segue em anexo, ocorrerá no
Auditório do Anexo N da Câmara dos Deputados, nos dias 26
e 2 7. de setembro do corrente ano.
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Dep. ALCIDES MODESTO

Dep. NILMÁRIO MIRANDA

Presidente da Com Agric e Pol Rural

Presidente <la Com de Direitos Humanos
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Ded. '$-"ARN~Y FILHO
Pres~ce
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Obs: solicitamos confirmar a presença com
Germano Fr~ão, pelo telefone (061) 313-5277,
ou pelo fax (061) 313-5364.
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SEMINÁRIO: REMANESCENTES DEI QUILOMBOS
Data: 26 e 27 de setembro de 1995
Local: Au~itório do Anexo IV da Cêmara dos Dtputados
1

PROMOÇÃO: camara dos Deputados
,.
Comissões de:
•Agricultura e PoJítica Rural
•Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias
•Direitos Humanos
;
•Educação, Cultura e Desporto
Fundação Cultural Palmares
PROGRAMAÇÃO:
/

Dia 26/09/95:
9h .. Abertura
9h30 - Notícias e reivindicações das cornunldades remanescentes d

quilombos
;
Coordenação: Deputado Aícides Modesto - PrJ;!sídente da Comissã,.
de Agricultura e Política Rural
!
r

'

1

Expositores:
• Representantes das seguintes entidades:
- Comunidade Negra do Rio das Rãs (BA)

- Comunidade de Frechai (MA)
. • Comunidades do rio Trombetas (PA)
- Comunidade dos Kalunga (GO)
,
.. Comunidade do Vare do Ribeira (Jvaporunduv,-SP)
•. Comunidaae de MocamDo (SE)
!
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OSS: serão 20 ,minutos para cada exposição!
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11h30 - Café
11 h45 - Debates
12h30 - Almoço
14h - Relatos sobre os projetos de lei em trâmite que visam
regulamentação do art. 68
·
Coordenação; Deputado José Sarney Filho. Presídente da Comíssã
de Defesa do Consumidor. Meio Ambiente e Minorias
Expositores:
:
- Senadora Benedita da Silva
- Senador Ronaldo Cunha Lima
- Deputado Alcides Modesto
- Deputado Domingos Outra
- Deputado Álvaro Vale
OBS: 20 minutos para cada exposição
/

15h40- Café
16h ~ Debates

....................................................................
'

Dia 27 /09/95
1

9h • Painel:
Conceituações

Quilombos e

t

Remanescentes
i

de

Quilombo,:

f
1

i

Coordenação: Deputado Severiano Alves - Presidente da Comissã

de Educação, Cultura e Desportos

1

Expositores:
:
- 014. Eliane Cantarino O'Dwyer - representante da Associaçã
Brasileira de Antropologia
~
- Representante
da Associação Nacional dos
Universitários de História
· - Professor Alfredo Wagner (antropólogo)
,
.
- Professor Joel Rufino - Presidente da Fundaçâo Cultural Palmares ·
!

OBS: 20 minutos para cada exposição
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10h20 .. Café
1 Oh30 - Debates
12h-Almoço
14h - Painel: A atuação do Poder Público na defesa dos d;reitos da
· comunidades remanescentes de quilombos
"-

Coordenação: Deputada Nílrnário Miranda - Piresidente da Comissã,
de Direitos Humanos
Expositores:
:
.• Dr. Francisco Welfort - Ministro de Estado ca.Cuttura
- Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios •. Procuradoria ~eral da República
• Dr. Cimas Salustiano da Silva - Universidadei Federal do Maranhão
- Dr. ValdéUo Santos Silva - representante'. do· Movimento Negr.

Unificado

1

~

1
1
1

1

OBS: 20 minutos para cada exposição

'

15h30 -café
15h45 - Plenária
16h30 - Elaboração do documento final

17h- Café

r
1
1
1

17h15 - Apresentação do documento fina~ com a presença da
seguintes autoridades: Procurador-Geral da ~epública; Presidente d
Comissão de Educação, Cultura e Desporto; Presidente da Comi$$ê
de Agricultura e Política Rural; Presidente J da Comissão de Mei
Ambiente e Minorias; Presidente da Comissão de Direitos Humanos;
Ministro de Estado da Cultura; Ministro de ~stado da Agricultura;

Ministro de Estado da Justiça.

18h - Encerramento
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SfilvlINÁRIO REMANESCENTES DE QUILOMBOS: PRIMEIRO PAINEL
A abertura do seminário foi realizada às 10:00 bs, cabendo a
presidência da abertura. dos trabalhos ao Sr. Deputado Alcides Modesto. Compuseram a
mera os Srs, Deputados Nilmário Miranda, Presidente da Comissão de Direitos Humanos,
Sewriano Alves, Presidente da Comissão de Educação e Cultura, Samey Filho, Presidente
da Comissão de Meio Ambiente e Minorias, posteriormente substituído pelo Deputado
Domingos Outra, membro da mesma comissão, o Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa,
Procurador Federa dos Direitos do Cidadãos e representantes de comunidades remanescentes
de quilombos

Foram ouvidos, inicialmente, o Sr. Mário Nunes de Souza,
representante da Comunidade do Rio das Rãs, o Sr. Silvano Silva, da Comunidade do Rio
Trombetas, o Sr. Benedito Alves da Silva, representante da Comunidade do V ale do Ribeira
e Sr. Antonio Lima da Silva, representante da comunidade de Mocambo.
Os representantes contaram as experiências por que passam cada uma
de suas comunidades. Fizeram também reivindicações às autoridades presentes, no sentido
de viabilizar a titulação das terras das comunidades.
O representante das comunidades do rio Trombetas solicitou, ainda,
que fossem envidados esforços no sentido de se titular as terras da comunidade Boa Vista,
independentemente da tramitação de projetos de lei tendentes à regulamentação do art, 68 do
ADCT.
O representante da comunidade de Mocambo frisou o fato de haver
conflitos na área, entre a comunidade e os índios Xocó, em razão da falta de definição
fundiária na região.

Em razão da ausência justificada dos representantes da comunidade
de Frechai e da comunidade Kalunga foi franqueada a palavra aos presentes.
Representantes de comunidades de Fumas da Boa Sorte e Fumas do
Dionísio, ambas localizadas no Estado do Mato Grosso do Sul apresentaram suas
experiências no tocante à regularização fundiária das terras ocupadas pelas comunidades.
Destacaram as soluções obtidas junto às autoridades estaduais, particularmente à Defensoria
Pública do Estado, que assumiu, oficialmente, a responsabilidade pela regulsrização das

terras
O Sr. Manoel Edilson, da comunidade de Oriximiná destacou os
problemas enfrentados com mineradoras e madeireiras, além do IBAMA.
O Sr. Aparlcio Luís Xavier de Oliveira, Presidente do Conselho
Estadual dos Direitos do Negro do Mato Grosso do Sul informou a existência de trabalho
escravo nas carvoarias e usinas de álcool no Estado, e problemas de violência na fronteira,
pedindo providências na solução dessas questões.

,-------------
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A Dra. Ismênia Martins, presidente da Associação Nacional dos
Professores Universitários de História indagou aos representantes de comunidades como
estaria sendo procedida a titulação das terras, se individualmente ou coletivamente.
As respostas foram variadas, ficando a discussão da questão para o
painel da tarde
Foram ouvidos o Dr. Álvaro Augusto Ribeíro Costa, Procurador
Federal dos Direitos do Cidadão e a Dra Ela Wiecko Volkmer de Castilho, Sub-Procuradora
Geral da República.
.
Dr. Álvaro destacou a importância da realização do seminário na

defesa de uma sociedade pluralista.
A Dra, Ela Castilho destacou sua experiência na defesa dos direitos da
comunidade do Rio das Rãs,
Foi informado que o representante da comunidade Kalunga havia
chegado à cidade e estaria se encaminhando para o seminário.
Dado o adiantado da hora, entretanto, a exposição do representante

Kalunga ficou adiada para o inicio dos trabalhos do painel da tarde.
Foram encerrados os trabalhos às 12:30 hs.
-------------------------
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Sfil\.1INÁR10 RElVIA.NESCENTESDE QUJLO:MBOS: SEGUNDO PAINEL

A sessão foi aberta às 14:00 h, pelo Deputado Alcides Modesto, na
ausência justificada do Deputado Samey Filho.
Foi convidado a usar da palavra o Sr. Manoel Moreira, representante
da comunidade Kalunga. O Sr . Manoel relatou a situação na área, que se encontra invadida.
Relatou também o problema entre a comunidade e FURNAS Centrais Elétricas que está
construindo uma UHE na região.
Entregue a presidência dos trabalhos ao Deputado Samey Filho, este
passou a palavra ao Senador Cunha Lima, relator do Projeto de Lei nº 129/95 de autoria da
Senadora Benedita da Silva. O Senador leu o relatório do projeto, no qua1 vota pela
aprovação do mesmo. Frisou, no entanto, que acatara as propostas que surgirem do
seminário.

Foi concedida a palavra à Senadora Benedita da Silva, que expôs a
sua trajetória na militância do movimento negro e na Assembléia Nacional Constituinte,
destacando sua luta na aprovação do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias.
A Senadora afirmou que o projeto é uma iniciativa no sentido de dar
efetividade ao dispositivo constitucional e não deve ser combatido, mas complementado.
Afirmou, ainda, que o projeto tem respaldo de entidades da sociedade civil e de
parlamentares.

Após foi dada a palavra ao Deputado Alcides Modesto, autor do
projeto de lei nº 627/95.
O Deputado informou que o projeto baseou-se em experiências
concretas, devendo ser entendido como uma contribuição para a solução do problema
relativo à titulação das terras dos remanescentes de quilombos.
Destacou que o projeto preocupa-se com a problemática relativa ao
meio ambiente, na proteção das áreas ocupadas pelas comunidades.
Após, foi concedida a palavra ao Deputado Domingos Dutra, co-autor
do projeto de lei nº 627 /95.
O Deputado lembrou que ambos os projetos de lei são oportunos, já

que sete anos se passaram desde a promulgação da Constituição Federal e nenhum titulo de
terra foi concedido em favor dos remanescentes de quilombos.
Concordando com a Senadora Benedita da Silva, afumou que não se
deve excluir, mas contribuir para o aperfeiçoamento dos projetos.

.:·
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O Deputado destacou cinco pontos que entendia importantes para o

debate:
l)
2)
3)
4)

qual o prejuízo que poderia advir de uma lei regulamentadora da norma constitucional;

os limites do art, 68 do ADCT;

formas jurídicas de titulação;
a quem caberia coordenar os procedimentos de titulação;
5) conceituações relativas aos remanescentes de quilombos.
Encerrada essa fase, passou-se à fase de debates.

O primeiro a usar da palavra foi o Sr. Valdélio Santos Silva, fazendo,
inicialmente uma proposta de encaminhamento no sentido de que os projetos fossem
debatidos separadamente. A proposta não foi acatada pela mesa.
Continuando, o Sr. V aldélio formulou criticas aos dois projetos de lei.
Relativamente ao projeto nº 129/95, destacou que o projeto não
contempla a titulação para as comunidades por prender-se a um conceito biológico, No
entendimento do Sr. Valdélio, o conceito a ser tratado seria o de grupo étnico.

Em relação ao projeto nº 627/95, criticou a definição das terras de
quilombos como patrimônio cultural brasileiro. Segundo seu entendimento, essa definição
seria equivocada.
Criticou a separação entre as terras ocupadas pelos remanescentes e as
necessárias à conservação de seus usos costumes e tradições.
Criticou também a associação
entendendo que esse conceito deve ser ampliado.

de quilombo a escravos fugidos,

Em seguida, usou da palavra o Sr. Flávio, do Grupo Soweto,
reafumando as críticas formuladas pelo Sr. Valdélio aos dois projetos de lei, e
acrescentando, no tocante ao projeto nº 627\95 que, no entendimento da entidade que
representa, o art. 68 é auto-aplicável, expressando sua preocupação relativamente ao
contraditório previsto no projeto.
Segundo o entendimento do Sr. Flávio, o órgão público que deverá.
conduzir o processo de regularização fundiária deveria ser o INCRA e não a Fundação
Palmares e Ministério da Cultura.
Foi concedida a palavra ao Dr. Afredo Wagner, que formulou
sugestões no tocante à definição dos beneficiários da norma constitucional. Sugeriu que a
norma poderia abranger outras comunidades.

1
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Seguiram-se diversas criticas aos dois projetos de lei, no mesmo
sentido das formuladas .iniciahnente pelos Srs. Valdélio e Alfredo Wagner.
Palavra franqueada a um aluno de pós-graduação em S.Paulo, este
formulou criticas ao projeto 627, no sentido de não conceber titulação individual como
adequada aos remanescentes de quilombos.

Foi dada a palavra ao Sr. Germano Frazão, que prestou
esclarecimentos gerais acerca da elaboração do projeto 627 í95, bem como teceu comentários
de ordem técnica à sua composição, de forma a esclarecer a interpretação adequada a ser
dada ao projeto. Esclareceu, fundamentalmente, que o projeto parte de uma interpretação
sistemática da Constituição, que estabelece como objetivo da Republica a promoção do bem
de todos sem distinção e a busca de uma sociedade democrática e pluralista.
Nesse sentido, esclareceu que o art. 216 da Constituição Federal deve
ser entendido segundo o conceito de cultura expresso pela antropologia.
A seguir exerceu a palavra o representante da Sociedade .Maranhense
de Defesa dos Direitos Humanos. Sr. Luís Antonio Pedrosa que esboçou propostas de
emendas ao projeto 627, que versavam principalmente sobre a abrangência das terras
devolutas e sobre a legitimidade do Ministério Público Federal para a proposição da ações
de desapropriação.
Usaram da palavra ainda a representante da CPT /Ba, Irmã Mirian, e o
José Olímpio, que teceram
comentários e sugestões sobre os projetos.

assessor técnico da Fundação Palmares, o antropólogo

Após, os propositores dos projetos tiveram a palavra para prestar
esclarecimentos, primeiramente o Deputado Alcides Modesto. Este esclareceu que o projeto
627 não tem a pretensão de definitivo, prestando esclarecimentos acerca de interpretação
equivocadas de alguns dispositivos do projeto, lembrando que não se pode fazer a leitura de
dispositivos isoladamente, mas deve-se procurar compreender o conjunto e o espirito do
projeto.
Usou da palavra o Deputado Domingos Dutra, reafumando que a
Constituição Fedeml impôs limites à regulamentação do art. 68, não obstante seu
entendimento pessoa de que a norma deveria ser mais ampla.
Encerram-se
presidência da Mesa, tendo o Sr. Presidente,
contato com o relator do projeto nº 627/95,
exemplo do que fez o Senador Cunha L~

os trabalhos, após confiada a palavra à
Deputa.do Samey Filho se comprometido a fazer
de modo a obter de S. Ex-1. o compromisso de, a
acatar as propostas advindas do seminário.

REGULAMENTAÇÃO DO ART.

68: CONTRIBUIÇÃO AO DEBATE

INTRODUÇÃO
Este texto é uma contribuição ao debate acerca da regulamentação do Art.
68 do ADCT da Constituição Federal que se vem travando, atualmente, no
Congresso Nacional, em função da recente apresentação de dois projetos de lei,
visando a regulamentação do procedimento de titulação da propriedade
imobiliária às comunidades remanescentes de quilombos.
Tratam-se dos Projetos de Lei 129/95, de autoria da Senadora Benedita da
Silva (PT-RJ), e 627/95, de autoria dos Deputados Alcides Modesto (PT-BA),
Domingos Dutra (PT-MA), Nilmário Miranda (PT-MG) e Sarney Filho (PFL-MA),
apresentados, respectivamente, em abril e junho de 1995.
O presente documento procura analisar o conteúdo destes projetos,
indicando pontos que, ao nosso ver, deverão merecer a atenção dos deputados e
senadores na busca do aperfeiçoamento das referidas proposições legislativas.

A AUTO.. APLICABILIDADE E A URGÊNCIA DA
APLICAÇÃO DO ART.

68

Inicialmente, ressaltamos que o debate acerca desta matéria deve estar
pautado por um entendimento fundamental: a auto-aplicabilidade do art. 68 do
ADCT da Constituição Federal.
Assim, sustentamos que o art. 68 não carece de regulamentação para a
sua aplicação. A regulamentação proposta pelos projetos de lei vem no sentido
de contribuir com o aperfeiçoamento e o detalhamento do processo
administrativo de regularização desta categoria de terras, mas, não, tornar
efetiva a determinação constitucional.
Este entendimento está consubstanciado, por exemplo, na Ação Ordinária
contra a União Federal, impetrada pelo Ministério Público Federal, em 20 de
novembro de 1993. Nesta ação, apresentada à Justiça Federal, o MPF requer
que a União seja condenada a adotar as medidas tendentes à delimitação e
demarcação da área ocupada pela Comunidade Remanescente de Quilombo Rio
das Rãs, no Estado da Bahia.
10
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Outro ponto importante a ser considerado neste debate, que se rrucrc no
Senado Federal e na Câmara dos Deputados, é o da urgência da aplicação do
art. 68.
Diversos conflitos envolvendo a disputa pelas terras das comunidades
remanescentes de quilombos vêm sendo registrados, colocando em risco a vida e
os direitos destas populações. Integrantes de comunidades, como Frexal
(Maranhão), Rio das Rãs (Bahia) e Mocambo (Sergipe), vêm sendo vítimas de
ameaças de morte e impossibilitados de ter livre acesso às suas terras por
latifundiários e grileiros.
No Estado do Pará, no Município de Oriximiná, conflitos envolvendo terras
de comunidades remanescentes de quilombos, transformadas em áreas de
proteção ambiental, resultaram no assassinato de um integrante da Comunidade
Boa Vista por funcionário do IBAMA, em outubro de 1994. Nesta mesma região,
lideranças da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do
Município de Oriximiná vêm sendo vítimas de ameaças de morte e sendo
processadas judicialmente por empresa madeireira que pretende explorar suas
terras.
O Poder Público precisa intervir com urgência para solucionar tais disputas,
implementando medidas para agilizar o processo de regularização das terras das
comunidades remanescentes de quilombos. A titulação destas áreas não pode
aguardar pela longa tramitação dos projetos de lei. É preciso agilizar a
conclusão dos processos administrativos já em curso, bem como o início de novos
levantamentos.
Assim sendo, requeremos dos deputados e senadores o seu apoio e
engajamento na luta que vem sendo travada pelas próprias comunidades
remanescentes de quilombos visando a titulação de suas terras.
Neste sentido, lembramos, por exemplo, o caso da Comunidade
Remanescente de Quilombo Boa Vista, localizada no Município de Oriximiná,
Estado do Pará. Os levantamentos necessários à regularização fundiária foram
concluídos em 1994 e o processo encontra-se no INCRA, em Brasília, desde abril
de 1995.
As terras ·ocupadas por esta comunidade encontram-se em área devoluta
da União. A sua titulação, em nome da Associação da Comunidade
Remanescente de Quilombo Boa Vista, depende, portanto, exclusivamente da
vontade política do governo federal.
Esperamos contar com o apoio dos parlamentares para a concretização da
primeira titulação coletiva em nome de uma comunidade remanescente de
quilombo - decisão que pode criar um precedente importante e, ainda, ajudar o

3

estabelecimento de parâmetros para a regulamentação do art. 68 do ADCT da
Constituição Federal.

0

PROJETO DE LEI

129/95

Na análise do Projeto de Lei 129/95, ressalta-se a necessidade do seu
aprofundamento e detalhamento, uma vez que se trata de uma proposiç:ao
demasiadamente genérica tendo em vista a densidade da matéria.

(1) No que tange à definição de remanescente de quilombo apresentada,
observamos que esta não deveria referir-se aos indivíduos remanescentes de
quilombos, mas à comunidade em seu conjunto, ou seja, àquela que será a
detentora do título de propriedade.
Neste sentido, lembramos que o pertencimento a uma comunidade
remanescente de quilombo não se dá apenas pelo critério da descendência. A
identidade do indivíduo enquanto membro do grupo pode dar-se por outras vias,
como a do casamento.
Ainda quanto à definição do conceito de comunidade remanescente de
quilombo, lembramos que este corresponde ao de grupo étnico. Ressaltamos que,
assim sendo, a auto-identificação constitui o elemento definidor essencial desta
classificação.
Neste sentido, sugerimos que o projeto de lei reconheça a conceituação
explicitada acima, que se baseia em pressupostos antropológicos, ressaltando a
importância da auto-definição.

(2) Com relação ao procedimento para a regularização fundiária proposto
no Projeto 129/95, observamos que o mesmo desconhece os diversos casos de
terras ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos incidentes em
áreas de propriedade particular.
O projeto refere-se, exclusivamente, ao processo de discriminação e
demarcação administrativa (a ser conduzido em conformidade com a Lei nº
6.383, de 7/12/76) que está circunscrito às terras devolutas da União, podendo
ser aplicado também às terras devolutas dos Estados.
Assim, o projeto precisa ser aperfeiçoado no sentido da proposição de
procedimento a ser adotado em caso de terras de comunidades remanescentes de
quilombos circunscritas em áreas particulares.

~
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(3) No que tange aos beneficiários da titulação, observamos a importância
do projeto de lei indicar a titulação coletiva, em nome de associação da
comunidade remanescente de quilombo, com pessoa jurídica devidamente
constituída.
(4) O projeto ressente também da ausência de menção aos critérios para
a delimitação das terras a serem demarcadas. Neste sentido, é preciso indicar a
necessidade de se respeitar o modo de vida próprio do grupo no processo de
delimitação da área a ser titulada, de forma que sejam contempladas todas às
terras necessárias à sua reprodução física e sócio-cultural.

(5) Finalmente, manifestamos nosso estranhamento com a determinação de
que os interessados no reconhecimento do direito de propriedade devam
apresentar "histórico da ocupação e elementos comprobatórios de posse para
legitimar a sua titulação definitiva".
Consideramos que a produção destes, e dos demais levantamentos que se
façam necessários à regularização fundiária, deve ser de responsabilidade da
União e, não, dos remanescentes de quilombos, que, nem sempre, têm condições
para empreender estudos como estes.
Ressaltamos, porém, que deve ser facultado às comunidades remanescentes
de quilombos o direito à apresentação de estudos elaborados por peritos por eles
indicados.
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PROJETO DE LEI

627/95

A análise do Projeto de Lei 627/95 suscita preocupação, pois, ao nosso
ver, a proposta acaba por restringir o direito dos remanescentes de quilombos às
suas terras, como procuraremos explicitar a seguir.

( 1) O projeto de lei introduz uma nova conceituação das terras ocupadas
pelos remanescentes de quilombos, definindo-as enquanto patrimônio cultural
brasileiro. Segundo nosso ponto de vista, tal definição não está presente no art.
68 do ADCT da Constituição Federal, dispositivo que o projeto pretende
regulamentar.
Esta conceituação acaba por distorcer a natureza do direito em questão,
uma vez que vincula o direito dos remanescentes de quilombos às suas terras ao
fato destas constituirem patrimônio cultural brasileiro. Desta forma, o que se
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propõe, não é a garantia do direito de um grupo étnico, mas, prioritáriamente, a
proteção de um patrimônio cultural do País.
Trata-se de uma distorção do preceito constitucional na medida em que o
art. 68 pretendeu garantir o direito de um segmento específico da nação
Brasileira. Reconheceu a Constituição, a necessidade de se proteger as terras dos
remanescentes de quilombos, garantindo a este grupo sua base de sustentação
física e cultural.
Embora se reconheça a importância da cultura afro-brasileira e,
particularmente, das comunidades remanescentes de quilombos, na história e na
cultura de nosso País, não é possível condicionar os direitos dos remanescentes de
quilombos à sua contribuição para a constituição do patrimônio cultural
brasileiro.
O alvo da proteção, estabelecida pelo art. 68, são os remanescentes de
quilombos e, não, os bens do patrimônio cultural brasileiro.
(2) Outro ponto que suscita grande preocupação é o fato do projeto de lei
desmembrar as terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos em duas
categorias, facultando o direito à titulação à apenas uma delas.
Esta divisão, além de significar o cerceamento do direito dos remanescentes
de quilombos às suas terras, não encontra respaldo no texto constitucional. O art.
68 determina a titulação sem estabelecer qualquer tipo de distinção entre as
terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos.
O Projeto de Lei 627 /95 distingue duas categorias de terras ocupadas
pelos remanescentes:
"as terras ocupadas pelos remanescentes dos antigos quilombos indispensáveis à
sua reprodução física e sócio-cultural e portadoras de referência à sua identidade
segundo seus usos, costumes e tradições", e
"áreas detentoras de recursos ambientais necessários à conservação dos usos,
costumes e tradições dos remanescentes de comunidades quilombos".
Em primeiro lugar, é preciso observar que esta distinção é, na verdade,
falaciosa, uma vez que as terras ocupadas e indispensáveis à reprodução física e
sócio-cultural destes grupos incluem, necessariamente, as áreas detentoras de
recursos ambientais necessários à sua subsistência e conservação de usos e
costumes.
O mais grave, porém, é que o projeto institui tal distinção, limitando o
direito de propriedade dos remanescentes de quilombos à primeira categoria de
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terras. Assim, determina o projeto (Título 1, art. 3º e Título li, art. 6º) que somente
a primeira categoria será objeto de titulação.
A segunda categoria de terras será objeto de identificação e delimitação,
mas não será titulada em nome dos remanescentes de quilombos.
Destacamos que a possibilidade de usufruto de tais áreas será limitada
também, como especifica o art. 17 do Título li, do Capítulo li:
"é permitida a utilização pelos remanescentes de quilombos dos recursos naturais
nas áreas de que trata o inc. li do arl. 1 g desta lei, desde que se tratem de área
pública e a utilização não comprometa ou não seja lesiva ao meio ambiente. "

Ora, se o próprio projeto afirma que tais áreas são necessárias à
conservação dos usos, costumes e tradições destes grupos étnicos, como é
possível restringir o seu acesso à elas? Quando tais áreas não forem públicas,
como ficará o direito dos remanescentes de quilombos ao seu usufruto?
(3) Com relação à definição de remanescente de quilombo, valem, neste

caso, as observações já colocadas na análise do Projeto de Lei 129/95.
(A) Outro ponto que gera grande apreensão é a introdução, pelo projeto de

, . no processo a d m1mstrahvoe
. .
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·f· - d as areas
,
1 er,. do contra dºdono
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serem tituladas.
O projeto de lei abre o processo de reconhecimento, identificação e
delimitação à participação de "detentores de títulos legítimos de propriedade
incidentes sobre a área objeto de estudo, mediante indicação de assistente" (inc.
li, parágrafo Aº, Capítulo 1, Título li).
Esta proposição é extremamente grave e pode, se efetivada, comprometer
todo o processo de delimitação destas terras. Aos que se sentirem prejudicados
pela titulação, cabe, no momento adequado, a via judicial.
Causa-nos imensa estranheza que, neste momento em que a Sociedade
Brasileira se mobiliza contra a introdução do contraditório no processo
administrativo de demarcação das terras indígenas, justamente pelo perigo que
tal medida representa, se levante esta possibilidade no caso da titulação das
terras dos remanescentes de quilombos.
(5) Com relação ao órgão público que deverá conduzir o processo de

regularização fundiária, questionamos a proposição do Ministério da
Cultura/Fundação Cultural Palmares.
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Quer nos parecer que esta matéria envolve prioritariamente questões de
competência do INCRA, órgão fundiário federal.
Não encontramos justificativa para que o Ministério da Cultura assuma a
tarefa de regularização fundiária, na qual não possui tradição e equipe técnica
qualificada.
Caso a participação do MINC/FCP faz-se realmente necessária, sugerimos
que e~ta se concretize mediante convênio com o INCRA.

São Paulo, setembro de 1995
SOWETO-Organização Negra,
União de Negros pela lgualdade/UNEGRO,
Comissão Pró-lndio de São Paulo/CPI-SP

PRONUNCIAMENTO NO SEMINÁRIO: ATUAÇÃO DO PODER
PÚBLICO NA DEFESA DAS COMUNIDADES
REMANESCENTES DE QUILOMBOS(PROMOVIDO
PELA
CÂMARA DOS DEPUTADOS)

Os problemas existem e porque existem podem ser resolvidos.
Estamos aqui porque temos certeza de que é possível encontrar
caminhos satisfatórios para diagnosticar, fazer as críticas
necessárias e buscar soluções que vão ao encontro das
aspirações dos mais interessados que são as comunidades
negras do meio rural, que desde a formação do Brasil clamam
por respeito, justiça e reconhecimento dos seus direitos. O
que aliás, é a mesma reivindicação de todo o povo negro do
Brasil do meio rural e dos centros urbanos. Fechar os olhos
diante da tragédia que nós negros enfrentamos para sobreviver
física,material, espiritual e culturalmente equivale a ter
mesma atitude que considerou, no passado, irrelevante ou
digna de pouca monta as violências sofridas por outros povos
face às atrocidades do nazi-facismo antes e durante a II
GUERRA MUNDIAL de tão triste memória.
Ou Estado e a Sociedade reconhecem o problema negro como uma
questão nacional ou jamais terão capacidade e sensibilidade
política de refletir sobre a natureza mesmo. desse dilema. O
Movimento negro e outras poucas organizações da Sociedade
Civil estão fazendo sua parte e no entanto pouco tem sido
ouvidos e compreendidos por quem é responsável atualmente
pela decisões no país. E um exemplo típico é a abordagem e
encaminhamentos com respeito às Comunidades Negras Rurais.
O
Artigo 68
dos Atos
e
Disposições Constitucionais
Transitórias foi incluído na Carta de l988 como reivindicação
das Organizações Negras no Brasil.
Porém, pelo teor
finalmente aprovado percebe-se que esse artigo deixou a
desejar justamente por ser pouco explícito.
Com isso
prestou-se durante esse tempo a interpretações diferentes
sobre sua aplicabilidade. Ao mesmo tempo percebeu-se que não
houve por parte dos legisladores qualquer preocupação no
sentido de desfazer as ambigüidades e controvérsias a partir
de instrumentos legislativos tão largamente utilizados para

outros
assuntos.
Da
parte
efetivamente
nenhuma ação que

ão
Executivo
não
expresse
interesse

se

teve

fazer
valer aquilo que fora previsto na Constituição.
O que
podemos classificar, sem qualquer precipitação, que o que na
verdade transparece para nós negros é que não existe vontade
política...por parte dos poderes constituídos em aplicar aquilo
que determina o Artigo 68 - ou seja, reconhecer os direitos
dos Quilombolas do meio rural.
Não há outra interpretação.
Os esforços que foram feitos pelas Comunidades Quilombo las,
do Maranhão, Pará, Bahia, São Paulo, Pernambuco, Goiás,
Sergipe e outros Estados, as sucessivas reuniões, contatos e
articulações empreendidos pelas organizações do Movimento
Negro, das organizações de apoio da Sociedade Civil, de
personalidades
intelectuais
no
sentido
de
alertar
as
autoridades de buscar alternativas, não foram até aqui
consideradas. O que se percebe é que os temas relacionados
com a vida da população negra são convenientemente omitidos,
tratados como assunto de interesse restrito quando são
considerados simplesmente assunto de polícia, como se fazia
desde a época da escravidão.
Para nós negros não há como
raciocinar de outra forma: A ESCRAVIDÃO OFICIAL ACABOU, MAS
CONTINUAMOS SENDO TRATADOS COMO ESCRAVOS.
em

o

Brasil real é aquele onde os direitos de fato reconhecidos
são aqueles atinentes à população branca.
Os negros
continuam sendo cidadãos de segunda categoria.

As Comunidades Negras do Meio Rural são a expressão mais
inequívoca de que esses grupos desde a escravidão resistiram
e lutaram para serem reconhecidos como parte da população do
país,
como fazem as populações indígenas. O que essas
comunidades exigem é o reconhecimento legal das suas terras;
que o Estado se responsabilize em afastar e punir os
invasores; que o Estado defina políticas
especialmente
voltadas para a preservação do meio ambiente degradados pela
ação
dos grileiros; que haja disponíveis recursos para o
incentivo à agricultura, à pesca, a criação e o trabalho
artesanal; que escolas sejam construídas e também programas
adaptados
as características
culturais
dos
grupos, que haja
programasregulares de assistência à saúde.
As iniciativas parlamentares simbolizadas nos dois projetos
que tramitam na Câmara e Senado trazem a marca &lfa 1••
-.llllllf'f r•1wa:. aií11JW••
'* da pouca consideração para com a
população negra do meio rural, as organizações do movimento

.,.

negro e as entidades da sociedade civil que apóiam a causa
referida. É inegável que há mérito em ambas as iniciativas,
porém, não se pode deixar de registrar que é incomprensível
porque
essas
iniciativas
foram
tomadas
sem
levar em
consideração que já havia em curso todo um esforço, toda uma
discussão e um conhecimento adquirido pela experiência
construídas a duras penas por um conjunto que efetivamente é
o mais interessado em solucionar o• impasse!
Por isso é que
se percebe
em '- ambos os projetos são mui t a.s as falhas e
lacunas. E se não forem convenientemente superados poderão
comprometer
irremediavelmente o que de positivo foi
intencionado pelos parlamentares propositores.
Igualmente crítica é a nossa visão quanto as iniciativas da
Fundação Cultural Palmares que vem discutindo a elaboração de
medidas legais para serem sancionadas pelo Presidente da
República na comemoração do Tricentenário de ZUMBI DOS
PALMARES.
Nós criticamos porque tais medidas não são
conhecidas pelos interessados; estão sendo feitos em paralelo
às iniciativas parlamentares, que podem tumultuar a busca de
uma alternativa comum, e, enfim, podem se constituir em peças
de oratórias demagógicas de quem não est~ identificado com a
natureza mesmo da problemáti~a negra no Brasil.
Por todas essas considerações é necessário e urgente que
ENCONTRO se comprometa e se responsabilize por buscar
soluções compatíveis com a dimensão do problema.
Nossa
tarefa deve ser pautada no pressuposto de que somos diferente,
mas que temos ao mesmo tempo motivos e razões comuns que nos
identifica e por isso mesmo podemos explorar até o limite o
que nos é comum para que possamos fazer uma síntese que
significa algo de melhor para as Comunidades Negras Rurais. é
por esse motivo que estamos trazendo algumas contribuições
para serem apreciadas e o fazemos com a elevada compreensão
de que a partir do confronto dessas contribuições é possível
chegar à essa síntese mencionada. Eis a nossas sugestões:
1. Haviam pareceres de especialistas anteriores à apresentatação dos dois projetos à Câmara e Senado que considera -

vamo Artigo 68 como auto-aplicável, pareceres esses in clusíve explicitados na realização do Seminário da Fun dação Palmares em outubro de 1994. Porém isso não foi
considerado pelos formuladores dos Projetos que estão em
.
·
u .,,...,t~·
e 1 es, os ProJetos,
existem
e e a par t' ir
tramitação. E n t ao,
deles que a discussão deve gravitar. Sob pena do processo
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ficar mais difícil de solução:
2. Nas discussões do Movimento Negro, das Organizações de Apoio a Luta
no Meio Rural e as próprias comunidades rurais negras manifestaram
observações críticas a ambos projetos que estão na Câmara e no
Senado. A sugestão, então, é que se busque discutir uma redação final

de Projeto de Lei que leve em consideração e tome com referência
ambos os Projetos. Nossa preocupação deve ser no sentido de encontrar
um denominador comum que esteja calcado nas contribuições dos
parlamentares, das comunidades, das organizações de apoio, na
Procuradoria da República, nos Órgãos de Assessoria, nos Profissionais
Especializados, enfim, todos os potencialmente interessados. Tendo
como princípio que os beneficiários maiores são as Comunidades Negras
Rurais;
3. Que neste ENCONTRO sejam apresentadas todas as contribuições aos
dois Projetos com vistas a elaboração de uma redação única para ser
tramitado simultaneamente nas duas Casas Legislativas, sendo a
iniciativa amplamente acordado pelos propositores e relatores dos
mencionados Projetos;
4. Que seja constituído um Grupo de Trabalho neste ENCONTRO formado
pelos Parlamentares ou suas Assessorias credenciadas, representantes
das Comunidades Negras Rurais, Movimento Negro, Procuradoria da
República e Organizações da Sociedade Civil para elaboração de um
Projeto Único a partir das contribuições apresentadas pelos participantes
desse ENCONTRO. Este Grupo deve ter infra-estrutura para trabalhar e
um calendário para entrega do produto final;
5. Deve-se aprovar uma articulação junto à Fundação Cultural Palmares e o
Presidente da República com vistas a esclarecer quanto às iniciativas
paralelas, possibilidade de conjugação de esforços e pronunciamento
oficial sobre uma solução definitiva do assunto.
6. Para ser apreciado por este ENCONTRO sugerimos também que alguns
princípios devem ser observados na elaboração do texto final de Projeto
de Lei que tramitará na Câmara e no Senado:
dJ. ~
f O~ e,1 cf;
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a) As Comunidades Remanescentes de Quilombos lsão populações negras
que vivem no meio rural e se auto-ident:J!e~como Comunidades
Negras, Quilombos, Mucambos, Terra de
e outras designações
correlatas; são um grupo éiee com cultura e história próprias;
f))i;.__u:..,o
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b) A reivindicação
primeira
para a defesa e sobrevivência
dos
Remanescentes de Quilombos é o reconhecimento legal das áreas,
identificadas pelos próprios moradores. onde se desenvolveu sua história;
e) As terras a serem reconhecidas. delimitadas e tituladas incluem áreas de
moradia, plantio, criação, pesca. extração, lazer e preservação ambiental;
d) Os títulos de terra a serem emitidos devem ser em nome de toda a
Comunidade ou suas representações legais, sem prejuízo de que o uso
das áreas se dê de acordo com a experiência consolidada das próprias
comunidades;
e) Que seja explicitamente estabelecido que o reconhecimento legal das
áreas dos Remanescentes de Quilombos inclui a responsabilidade da
União implementar uma política especial voltada para:
- definição de linha de crédito para o financiamento da produção agrícola,
pesqueira, extrativista e a produção artesanal, com condições especiais

de amortização;
- que sejam elaborados programas de apoio à infraestrutura, nas áreas
de eletrificação, construção de estradas vicinais, abastecimento de água,
melhoria habitacional, entre outros;
- que sejam implantados programas educacionais para jovens e adultos,
com matiriais, currículos e calendário escolar adaptados às
características culturais das comunidades; e
- que sejam estendidas para estas comunidades programas regulares de
prevenção e assistência à saúde.

Por fim, algumas palavras para reflexão. Nós NEGROS temos
esperanças. Nossa história é toda feita e marcada por uma quase congênita
esperança de que é possível acreditar que a luta pela afirmação da nossa
humanidade é mais que uma utopia, é mais que um sonho irrealizável. As
Comunidades Negras do Meio Rural que resistiram até hoje são a certeza, a
concretude, a visibilidade de que mais que um sonho elas são a própria
representação daquilo que de fato queremos, que é, no limite, ser livre,
humanamente livre. Por isso dizemos metaforicamente que ZUMBI não
morreu. Pois a causa de ZUMBI e de PALMARES tem para nós uma
expressão tão real, tão atual, como VIVA. Falar sobre Calunga, Rio das
Rãs, Frexal, Orixirniná, Mucambo, Castaínho, Mimbó, Ribeira é falar de
PALMARES e dos mesmos anseios e sentimentos que embalaram os que
resistiram dignamente até a morte. E ser digno, eticamente digno significa
despir-se de vaidades mesquinhas para pensar que existem responsáveis
no Brasil pela situação limite a que chegou o povo NEGRO. Quem tem
sentimentos humanitários não deveria dormir em paz sabendo que crianças
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e velhos morrem de fome no campo por não terem terra para plantar; que
pessoas são assassinadas por lutarem pelo direito a uma vida digna; que
para estas pessoas que estão escorraçadas no campo só existem como
opções migrarem para as cidades e viver nas favelas para serem tratadas
como "animais".
Como poderão comemorar os 300 ANOS DE ZUMBI e ao mesmo
tempo fechar os olhos que ZUMBI somos nós e o que nos interessa agora á

justamente o reconhecimento dos direitos que nos são negados?
Nós ouvimos demais, falou-se muito sobre nós NEGROS e muito
pouca coisa tem sido efetivamente feita como resposta às nossas
indagações e exigências. E tudo tem limite, e este se esgota mais
rapidamente do que se pensa.

Salvador, 25 de setembro de 1995

Valdélio Santos Silva
Militante do Movimento Negro Unificado MNU
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PROCESSO DE RECONHECIMENTO - PRO~LBü.S ENFlilmT.®S
REIVINDICAÇÕES

SOLUQÕES

VIDA PRÓPRIA DA COMUNIDADE ANTES DA GRILAGEM
As características, a tradição, os cost14.mes, sistema de trab~
lho e organização das comunidades negras no Qu.ilombo Rio das Rã.e eram sempre .lllllito próprias.
Viviam da pesca
da caça
do plantio
do cria~Ório de pequ.eno e grande porte.
O uso, a ocu.pação da terra sempre era comunitário. Ningu.ém. d,!
zia que era dono ou. proprietário
individual. Cada chefe de família•
colocava a sua roça e.m combinação com os demais. Era costwneiro o •
trabalho em mutirão. As roças eram cercadas e a solta era comum para o criatÓrio. Era grande a soiidariedade e a partilha entre as f,!
m!iias, de sorte que, qu.ando aJ.gu.ém passava por a.lgwna necessidade,
vizinhos e 011tros o socorriam.. Era costwneiro fazer troca entre mB:!!
timentos. Algwna.s fa.mÍlias possu.!am casa de farinha onde todos ti nham acesso para beneficiar
a farinha. Era grande a fartura tanto•
para suprir as necessidades de subsistência como para contribuir••
com a feira nos povoados e cidades próximas.
Em épocas de crise (enchente ou. seca) todos tinham reservas,
de cereais e de criatÓrio. Ningu.ém precisava ocu.par Prefeitu.ra ou. '
algum órgio p~blico para suprir as suas necessidades.
Eram. bonitas e celebrados com solenidade e .mu.ita festa as datas religiosas ou de significação para as famílias, as comunidades.
O samba de roda acompanhado com o tambor e flauta e outros,animava a todos. Conheciam e praticavam mu.itas formas de diversão, •
jogos, esporte em torno dos quais as com.unidades se rell.Iliam e entr~
aavaa,

Tu.do mudou com a chegada dos brancos: coronéis e fazendeiros.
Quando os brancos chegaram, os negros já existiam há centenas de anos. Quem áá este depoimento é Chico de Tomé, quilombola centená rio cujo pai e avô são filhos nascidos, criados e sepultados no Qu.i
lombo. Com muita clareza Chico de Tomé 1embra quando seu. pai contava da chegada dos coronéis e se diziam "donosn dessas terras.
A ~am!lia Teixeira foi entrando aos poucoa , Apresentou.-se como "dono", ••proprietário" das terras; de in.Ício não aborrecia mu.ito.
Permitia quê os negros plantassem a sua roça. Aos poucos foi come çando a exigir algo em troca. Alegando ser "donon da terra, pouco a
pou.co começou a aborrecer os negros, querendo sufim.eter algu.mas pes-
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soas a trabalhos escravos. Mas os negros resistiam. A. partir de •'
1970 iniciaram conflitos de terra, de perseguição , de ameaças,
••
destruição de roças, casas.
A f'a.rnÍl.ia Teixeira, não conseguindo do.minar os negros, 1V8nde11
a questão ao fazendeiro Carlos Newton Vasooncelos Bonfim qae entroa
na área "jogando pesado".
A -partir de 1981; 82, 83, 84, aumentou a perseguição.
Tentativas de exterminar os negros da área, com expu.J.são, chegaram ao e~
tremo: destruição das roças, qu.intais, cercas, criação, casas. Mais
de 70 casas com seus quintais foram exterminados. Além disso os negros foram impedidos ao acesso das terras e lagos p~blicos existentes na área do Q11ilombo. Além de jagunços e pistoleiros o fazendeiro sempre contou com a força da polícia mi1itar e civil do astado •
da ]ah.ia.
Ações judiciais jlllgadas e.m favor dos negros, Carlos Bonfim•
não respeitava e não cumpria, tendo mais uma vez cobertura de políticos e do Governo do Estado, através da Polícia Estadual.
Entre os anos 1986 a 1988 houve tentativas, por parte do fa zendeiro, de acordos com proposta de desapropriação de parte da fazenda. Segundo informações do INCRA. na época, esse acordo e a pro
posta de desapropriação não tiveram concretização por falte de ca deia dominial.
Por parte das comunidades negras não havia acordo. O acordo •
era respeitar a área do Qt1ilombo, há mais de séou.los ocupado pelos•
remanescentes.
A partir de 1988 e 1989 a lt1ta intensificou.
Foi então que em l990, 91, 92, com a ajt1da do STR, da Com.is sãoleastoral. da Terra, da FUNDIFRAN, :Paróquia, Diocese, CEDITER e o~
tras entidades, começoll a despertar a consci~ncia negra,.
Com o apoio e mllito esforço de Órgãos P~blicos ~ <i, Parlamentar
Dept1tado Federal Alcides Modesto, da Proct1radoria Geral. da Rep~blica - nos procu.radores Dr. Á1 varo, Dra. Ela, e ou.tros foi iniciado o
processo de reconhecimento da Comunidade Negra, a sua origem e st1as
rvaízes,
na busca do direito constitu.cional, Art. 68 (ADCT). Não era apenas a necessidade da Terra, o motivo da resistência dos ne
gros, mas sim, a TERRA., aua CULTU~ - seu. MODO DE SER, DE VIVER, DE
PRODUZIR. Viagens e viagens a Brasília se fizeram necessário.
Em. nível local ~oi feito um. est~do por José Evangelista de
SOUZA, CM., qae escrevea a História do M~cambo do Rio das Rã.e e um
Documentário das Comunidades Negras Ru.rais - Rio das Rã.a, l3A -. Baseado nesta matéria a Flllldaçã.o Palmares emitia o prim.eiro parecer•
Técnico sobre a Comunidade Negra do Rio das Rã.s, remanescente de •
Qailombo, em 19 de novembro de 1992.
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Em 1993, aom o apoio e a força. da Procu.ra.doria Geral da ReplÍ_
blica juntamente oom a Fundação Palmares, foi desencadeado o pro cesso de est11do com pesqlli.sa.s, Antropológico - Histórico - sócio
Cu1tQraJ., feito por wna equipe de antropólogos, designados pela Un,!
verstdade Federal de Brasília, contando também com a ajuda deu.ma!
quâpe do INCHA,de Brasília.
,
Atraves desse estudo os Antropologos comprovaram a remanesc!E:
eia do Quilombo, cf. Laudo Antropológico, conclU.Ído em novembro de
;

1993.
Com base no La~do Antropológico o -1liinistério PÚblico Federal•
requer a aplicação do Artigo 68 {ADCT).
Hoje aqu.i estamos com o objetivo de requerer o funcionamento•
dessa mesma lei, que, segundo somos informados, necessita. de uma. r!,
gulamentação, cu.jo projeto está aq11i em discussão.

PROBLEMAS ENFRENTADOS

Sistematizando trazemos aqui os problemas
enfrentados:

- Grilagem de Terra
- Persegu.ição de fazendeiro, ueandc parfi isso I làl..Ícia Estadual, pi.!,
toleiros e jagunços
- Destruição de roças, qu.inta.is, fru.teiras, casas, criatqrio
- fracasso geral.
- Fome, miséria, doenças •••
Companheiros, en função da perseguição e por questão de eobreviv\
,
eia foram forçados a abandonar a area
e ainda estao sofrendo pelo-

-

mundo.

Envenenamento de águas, provocando .morte de crianças
-Pressão psicológica
- Decisões judiciais desrespeitadas com apoio de políticos e do
prio Governo do Estado
- Hu.milhaçÕes e pirraças porque so.mos negros
-.mDescaso de Autoridades na época
,
- Abandono na. a.rea

prg_

SOLUÇÕES BUSCADAS E ENCONTRADAS
Com o acompanhamento do STR de Bom Jesus da Lapa, a assessoria.
da Comissão Pastoral. da Terra, Paróquia e Diocese de Bom Jesus da '
Lapa, da FUNDIFRAN, da CEDITER e outros; com o apoio do Parlamentar
Deputado Alcides Modesto e seus assessores e o Ministério P~blico '
Federal.,
_ foi ooncluÍdo o Laudo Antropológico; como tamb~m•
foi conquista.da a garantia e liberação das Terraa PÚblicas e Lagos'
Páblicos que também estavam sob o domÍnio do fazendeiro.

4

3

Atl18.lmente está encaminhada uma Ação, através do Ministério•
Jdinistério Páblico Federal, reqaerendo a TITULAÇÃO da área.
A nível interno o Qailombo Rio das Bãs teve diversas conqaistas, relacionadas com a Organização do Q1.1il.ombo; entre essas destaca.mos a FUNDAÇÃO da ASSOCIAÇÃO AGRO-PASTORIL QUILOMBOLA RIO DAS BÃ.S,
reconhecida e registrada em cartório.
NOSSAS REIVINDICAÇÕES, HOJE
- De.marcação imediata da área do QUILOMBO, conforme La1.1do)Ant ropolÓgico;
- Liberação imediata das ter.ras q1.1e estavam sob o domínio do fazendeiro. As famílias tem necessidade de fazer o plantio de suas roças ainda nas próximas chuvae]
' Cu.ltu.ra Negra.,
- Respeito e Proteçao a

-

-

-

-

-

-

-

Tradiçao

e costu.mes das CoJD!!.

nidades Negras, seu. modo de SER - VIVER e PRODUZIR.
TÍTULO COLETIVO DA TERRA em nome da ASSOCIAÇÃO AGBO-PASTORIL QUILOMBOLA RIO DAS RÃS, representativa de todas as Comunidades per tencentes ao Q1.1ilombo Rio das Bãs;
Assentamento das fa.m.!iias, respeitando as propostas do Qu.ilombo;
Imediata limpeza na área:
• retirada
dos elementos que não fazem parte do Quilombo e q1.1e, •
por intermédio do fazendeiro ainda contin~am aborrecendo na á rea
• Retirada do gado pertencente
ao fazendeiro,
ainda existente na•
,
are a
• Retirad~ de objetos pertencentes ao fazendeiro, ainda existen tes na área
Proteção aos Remanescentes, por parte do Poder PÚblico Federal, •
para evitar que setores da sociedade, sobretudo políticos conti nu.em pert u.rlrando a organização própriQ.. do Quilombo.
Proteção ao ~eio Ambiente
• Ação imediata do IBA.lifIA na área do Q1.1ilombo para garantir e preservar o meio ambiente, sobretudo a Madeira, já em extinsão.
Direito à Política Agrícola, investimentos, custeio, créditos, ''
respeitando o eco-sistema presente na vida dos Qu.ilombolas.
Garantia de todostc>s direitos do Cidadão, respeitando a CULTURA. NE
GBA: modo próprio de SER - DE VIVER - de PRODUZIR.

-

5
,._
.J,

i

NOSSAS REIVINDICAÇÕES FINAL HOJE
Entendemos qu.e as reivindicações
feitas hoje, ou melhor, ªPr.!
sentadas hoje, não apenas pelo Quilombo Rio das Rãs mas pelos dema:s
representantes,
poderão ser melhor atendidas pelo l?ODER PÔBLICO FEDERAL, a partir
da regulamentação do Art. 68 (ADOT)•
.Em vista disso o nosso pedido final

e:

lQ - que nesse seminário sejam apresentadas, discutidas e aprovadas
todas as emendas qu.e se fazem necessárias à lei de regulament_!
ção do Art. 68.
2Q - os DD.mos. relatores
integrem as emendas aprovadas e encaaí.nnea
o .mais cedo possível

o projeto

de lei ,para

sua aprovação,

ao

Congresso.
Com isso nós queremos sentir que a Celebração dos 300 anos da
morte de .ZUJmI é considerada não apenas por nós,Co.m.Wlida.des Ne
gras, mas sim, por toda Sociedade :Brasileira; que o OONGBESSO FED!
RAL possa demonstrar a sua Sensibilidade
e Responsabilidade, garan-

tindo os direitos das Comunidades Negras.
Não apenas insisti.mos na aprovação do Frojeto de Lei pa qu.e •
regulamenta o Art. 68, como requeremos, ainda neste ano, TRIO.ENTE NÁRIO DE ZUMBI, o TÍTULO DAS TERRAS DO QUILOMBO RIO DAS BÃS e OUTBCS
já reconhecidos e encaminhados para sua titulação.

Seminário Re.manescentes de Quilombos, 26 e 27 de setembro

1995

Q11ilomboRio das Rãa, Bom Jesus da Lapa, :Bahia

de

POR QUÊ?
Os avanços sociais que a presente Constituição trouxe são inegáveis, sobretudo naquilo que se refere aos direitos e garantias dos
indivíduos e dos vários segmentos que compõem a sociedade.
Estes avanços incluem, igualmente, a proteção aos grupos formadores do chamado processo civilizatório nacional, conforme a redação do parágrafo primeiro do art. 215.
São os antigos quilombos, inegavelmente, grupos que contribuíram para esse processo civilizatório e o constituinte, atento a essa
realidade, resolveu garantir as terras aos remanescentes desses grupos, de modo a assegurar a proteção a seus modos diferenciados de
fazer, criar e viver.
O art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias garante a esses grupos a
propriedade definitiva das terras que ocupam
centenariamente. A Constituição Federal impõe
a obrigação do Estado de proteger esses grupos e sua memória, já que a história deles é
uma parte significativa da história do próprio
país.
Entretanto, já se passaram sete anos desde a promulgação da atual Constituição Federal e nenhum título foi expedido em favor dos
remanescentes de quilombos.
Tal situação tem se configurado em uma
omissão imperdoável por parte do Estado.

Assim é que, na tentativa de suprir essa
lacuna, foram apresentados no Congresso Nacional projetos de lei tendentes à regulamentação do art. 68 do ADCT, estabelecendo os
parâmetros em que a atuação do Estado deve
realizar-se.
Esses projetos, dada sua intenção, devem
receber a contribuição maior dos beneficiários
da norma, daqueles que esperam, já há quase
um século, ver respeitadas suas formas de viver, dos remanescentes dos quilombos. A possibilidade de juntar em um mesmo local comunidades remanescentes, membros da comunidade científica, da sociedade civil organizada e
parlamentares, enfim, todos os que se preocupam com a defesa desses direitos, todos com
a intenção de resolver esse problema, é talvez,
uma oportunidade de realizar um momento histórico no país, de realizar, aliás, a própria história do país, na defesa de seu bem maior, seu
povo.

REMANESCENTES
DE
QUllOMBOS
PROMOÇÃO: Câmara dos Deputados
Comissões de:
- Agricultura e Política Rural
- Defesa do Consumidor, Meio
Ambiente e Minorias
- Direitos Humanos
- Educação, Cultura e Desporto
- Fundação Cultural Palmares
DATA: 26 E 27 DE SETEMBRO DE 1995
LOCAL: AUDITÓRIO DO ANEXO IV
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Dia 26-9-95
9h - Abertura
9h30min - Notícias e reivindicações das
comunidades remanescentes de quilombos
Coordenação: Deputado Alcides Modesto Presidente da Comissão de Agricultura e
Política Rural
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Expositores:
- Representante da Associação Brasileira de
Antropologia: Ora. Eliane Canfarino Oydwyer
- Representante da Associação Nacional dos
Professores Universitários de História: Ora.
lsmênia de Lima Martins
- Professor Alfredo Wagner (antropólogo)
- Professor Joel Rufino - Presidente da
Fundação Cultural Palmares

Coordenação: Deputado José Sarney Filho Presidente da Comissão de Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente e Minorias

Obs.: 20 minutos para cada exposição
1 Oh20min - Café
10h30min - Debates
12h -Almoço
14h - Painel: A atuação do Poder Público na
defesa dos direitos das comunidades

Expositores:
- Senadora Benedita da Silva
- Senador Ronaldo Cunha Lima
1
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Expositores:
- Dr. Francisco Welfort - Ministro de Estado
da Cultura
- Dr. Aurélio Virgílio Veiga Rios Procuradoria Geral da República
- Dr. Dimas Salustiano da Silva Universidade Federal do Maranhão
- Representante da Coordenação do Fórum
de Entidades Negras - ~éu.o
~5
e.! ua.

Coordenação: Deputado Severiano Alves Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto

12h30min - Almoço
14h - Relatos sobre os projetos de lei em
trâmite que visam à regulamentação do
art.68

,'.

Obs.: 20 minutos para cada exposição

9h - Painel: Quilombos e Remanescentes de
Quilombos: Conceituações

11 h30min - Café
11 h45min - Debates

,•,

remanescentes de quilombos
Coordenação: Deputado Nilmário Miranda Presidente da Comissão de Direitos Humanos

Dia 27-9-95

Obs.: serão 20 minutos para cada exposição

"~

- Deputado Alcides Modesto
- Deputado Domingos Outra
- Deputado Álvaro Vale

15h40min - Café
16h - Debates

Expositores:
• Representantes das seguintes entidades:
- Comunidade Negra do rio das Rãs (BA)
- Comunidade de Frechai (MA)
- Comunidades do rio Trombetas (PA)
- Comunidade dos Kalunga (GO)
- Comunidade do Vale do Ribeira
(lvaporuncuva-Ss)
- Comunidade de Mocambo (SE)

."
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Obs.: 20 minutos para cada exposição
15h30min - Café
15h45min - Plenária
16h30min - Elaboração do documento final
17h-Café
17h 15min - Apresentação do documento
final, com a presença das seguintes
autoridades: Procurador-Geral da República;
Presidente da Comissão de Educação,
Cultura e Desporto; Presidente da Comissão
de Agricultura e Política Rural; Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Minorias;
Presidente da Comissão de Direitos
Humanos; Ministro de Estado da Cultura;
Ministro de Estado da Agricultura; e Ministro
de Estado da Justiça.
18h - Encerramento

