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PREFÁCIO  

 
Recebi com alegria o convite da professora doutora Thaisa Maira Rodrigues 

Held para prefaciar a presente obra, fruto da tese de doutorado em Direito de-

fendida no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do 
Pará, a qual tive o prazer de orientar. Trata-se de um livro necessário à academia 

e à sociedade, pois, decorridos cento e trinta anos da abolição formal da escravi-
dão e três décadas da promulgação da Constituição de 1988 que reconheceu os 

direitos territoriais dos remanescentes das comunidades de quilombos, ainda 
são poucos na área jurídica os que se debruçam sobre a dura realidade na qual 

vivem milhares de quilombolas no Brasil. Este livro reforça a pesquisa a respeito 
dos direitos humanos dos quilombolas e trata do caso das comunidades negras 

de Mata Cavalo, que até os dias atuais sofre com o descaso do poder público. 
De maneira singular, a autora busca nas raízes históricas do processo de 

escravização do negro no Brasil a compreensão da construção de uma sociedade 
com viés escravocrata cujos resquícios permanecem até os dias atuais. Os sécu-

los nos quais a escravidão era considerada não só a base fundamental da econo-
mia brasileira, mas, também, um dos alicerces jurídicos do nosso ordenamento 

legal, marcaram profundamente nossa história. Hoje, apesar de sermos uma so-
ciedade plural, o reconhecimento das identidades negras ainda não se concreti-

zou em plenitude.  
O principal legado da escravidão é o não reconhecimento efetivo por parte do Estado de seus territórios ancestrais. Aliás, o termo “remanescentes das comu-

nidades de quilombo” ainda hoje é utilizado com muito preconceito e destoante 
de seu real significado, pois o imaginário social ainda carrega as concepções da 
era colonial, mantendo cultura e identidades negras no campo da visibilidade ne-

gativa. A construção teórica trazida pela autora demonstra claramente as nuan-
ces do menosprezo das raízes ancestrais e suas consequências sociais. 

Mesmo após o fim formal da escravidão, os negros da terra continuaram, e 
continuam, à margem da sociedade tendo seus direitos violados, especialmente 

o direito à propriedade das terras tradicionalmente ocupadas. Nesse sentido, a 
autora faz uma leitura crítica a respeito do arcabouço jurídico nas searas do di-

reito internacional e brasileiro quanto ao território e demais consectários de dig-
nidade, ou seja, tudo aquilo que garante uma vida razoável, e busca compreender 
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de que maneira estes direitos não estão sendo garantidos, demonstrando nume-
ricamente que o país pouco tem feito para cumprir o que prometeu à sociedade 

e aos quilombolas. 
Um dos argumentos marcantes do livro diz respeito ao Brasil como um 

grande violador de direitos humanos à medida que não só não titula as terras 
tradicionalmente ocupadas pelos quilombolas, mas é testemunha passiva, 

quando não autor, de todo o processo de expulsão e racismo sofrido por eles.   
A autora discute de maneira enfática as violações de direitos humanos vi-

venciadas pelos quilombolas, sobretudo os de Mata Cavalo, em Nossa Senhora do 
Livramento, Estado de Mato Grosso, penetrando nos meandros do processo ad-

ministrativo de regularização fundiária, analisando ações judiciais e demais do-
cumentos, além da vivência com os quilombolas e aponta os reais entraves à ti-

tulação deste território. Destaca que o mesmo possui mais de cento e trinta e 
quatro anos de reconhecimento social e jurídico, mas que não se desvencilha das 

barreiras criadas pelos terceiros interessados. 
Por derradeiro, a autora aponta dois possíveis caminhos à efetivação da ti-

tulação de Mata Cavalo: a cartografia social, que corresponde a um instrumento 
político e democrático de reafirmação de identidade e luta por seu reconheci-

mento e/ou também a busca pela jurisdição internacional junto à Comissão Inte-
ramericana de Direitos Humanos, como um mecanismo jurídico de garantia do 

direito ao território e reparação de direitos humanos violados. 
Assim, a presente obra oferece ao leitor a possibilidade de explorar o con-

texto histórico e normativo a respeito da temática quilombola, reforça seus ar-
gumentos por meio dos robustos dados coletados por fontes oficiais além da pes-

quisa empírica que enriquece o trabalho e transfere o pesquisador à realidade 
de seu objeto de pesquisa, de modo que recomenda-se que nos debrucemos ao 

assunto com mais profundidade. Estudantes, pesquisadores e a sociedade em ge-
ral podem encontrar aqui um importante instrumento para aprofundar o debate 

sobre os quilombos ontem e hoje. 
 

Prof. Dr. Girolamo Domenico Treccani 

Mestre em Direito Agrário pela UFPA 
Doutor em Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido (NAEA-UFPA) 
Professor de Direito Agroambiental da UFPA 
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CAPÍTULO 1 
 

INTRODUÇÃO 

 

A luta pela igualdade étnica das comunidades quilombolas no Brasil perdura 
mais de três séculos. Subjugados a coisas, seu valor não passava de um animal 

não humano. Seus corpos serviam ao labor excessivo, aos açoites, às mutilações 
e à morte. Vindos aos montes do Continente Africano em embarcações onde mui-

tos morriam pelas condições desumanas1, deram seu sangue, seu suor e sua vida 
nos engenhos de cana-de-açúcar, onde o amargo de seu choro se misturava aos 

lucros do sistema de capital europeu. Não tinham alma, não tinham cultura, não 
tinham nome, tampouco dignidade, aos olhos do escravizador.  

Ainda que a diáspora tenha causado o rompimento material com as origens 
dos africanos, a ligação espiritual se manteve, pois como adverte Stuart Hall, “possuir uma identidade cultural nesse sentido e estar primordialmente em con-
tato com um núcleo imutável e atemporal, ligando ao passado o futuro e o pre-sente numa linha ininterrupta.” (HALL, 2003, p. 29). 

Por esta razão carregavam consigo uma euforia que um dia desabrochara 

pela revolta e enfim iniciou-se a resistência. Mortes de senhores, fugas, formação 
de quilombos, busca pela dignidade e identidade; aos poucos foram amedron-

tando toda uma estrutura social que começara a se preocupar com o desmonte 
da plantation e de outras fontes de comércio nas capitanias.  

Visibilidade negativa por meio da criminalização da formação de quilombos, 
caça aos negros fujões, açoites aos que se reuniam por qualquer motivo. Tudo 

passou a ser ameaça. Fim de tráfico negreiro. Para Clóvis Moura (1981, p. 37), a 
extinção efetiva e total do tráfico de africanos para o Brasil se deu com a Lei Eu-

sébio de Queiroz, em que pese em 1854, a Lei Nabuco de Araújo previa sanções 
a quem traficasse ou encobrisse o tráfico de negros. Lei Áurea como divisor de 

águas de um período de legalização da escravidão e transição para seu fim. E o 
negro continuou alvo de violações de direitos, de invisibilidade expropriatória, 

pois suporta as consequências pós abolicionistas 

                                                           
1  Conforme aduzem ROCHA et al., há registros históricos de que a cada cem negros postos à escravização 
na África, apenas quarenta e cinco conseguiam chegar ao destino final, cujo principal palco do genocídio 
africano foi o Brasil. (2015, p. 143-144). 
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A história dos quilombolas se repete em cada canto deste país, pois a causa 
é a mesma. Seja por meio de doação, pelo refúgio em áreas públicas, em convi-

vência desarmônica com grileiros, a luta pela terra constitui um elemento central 
que envolve os quilombolas. Obstáculos legislativos, imbricações procedimen-tais burocráticas, embates com “senhores contemporâneos”, mortes, destruição 
de moradias e uma série de barreiras à dignidade fazem parte do cotidiano de 

mais de duas mil comunidades quilombolas no país que sonham com o reconhe-
cimento de seus territórios e enfrentam as consequências da abolição, envoltas 

pelo racismo. O Quilombo Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento-MT se 
insere neste contexto. 

Diante deste contexto, o ponto central do presente livro se apresenta da se-
guinte forma: diante do aparato normativa de proteção à dignidade quilombola 

e da estrutura estatal para sua efetivação, quais os entraves que os quilombolas 
de Mata Cavalo enfrentam para a regularização fundiária de seu território negro 

e quais as perspectivas para mudar esta realidade?    
A fim de evitar a análise puramente narrativa do contexto histórico do ob-

jeto de pesquisa, adotei como técnica de pesquisa o uso de várias fontes, como a 
revisão bibliográfica, abordando o contexto histórico nacional, da Amazônia, do 

Estado de Mato Grosso e do município de Nossa Senhora do Livramento-MT so-
bre o processo de escravização do negro e quais as consequências para o ina-

cesso à terra aos quilombolas. A bibliografia utilizada reúne teóricos da História, Geografia, Antropologia, Direito, Sociologia, pois “[...] em muitas situações, não 
há outra maneira de conhecer os fatos passados se não com base em dados bibli-ográficos [...]” (GIL, 2002, p. 45). 

Em razão da transversalidade e da importância do objeto deste livro, a bi-
bliografia especializada foi imprescindível à análise da legislação que contorna a 

pesquisa, em busca da correta aferição dos conceitos, atores sociais e dos fatos 
aludidos.  

A análise dos dados secundários coletados em órgãos oficiais, documentos 
disponibilizados em meio eletrônico, consultados presencialmente nos acervos 

ou fornecidos em cópia, se demonstrou importante, pois sua visão crítica permi-
tiu que compreendesse a contextualização política e normativa de sua confecção, 

bem como as consequências sociais acarretadas (CELLARD, 2012, p. 299). Tam-
bém ofereceram subsídio à construção teórica apresentada e ilustrar em núme-

ros as consequências históricas abordadas no trabalho e o que a legislação aliada 
às políticas públicas conseguem de fato garantir no que diz respeito à regulari-

zação fundiária das terras de quilombo. 
Como resultado, o livro se estrutura em três partes principais.  

A primeira parte traz o cenário da colonização do Brasil pelos europeus, em 
especial pelos portugueses em busca lucro em no sistema da plantação da cana-

de-açúcar e seus derivados para exportação. Aborda o processo de escravização 
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de mão-de-obra com a experiência da subjugação dos indígenas, a exploração das 
riquezas naturais e dos conhecimentos tradicionais no extrativismo, além da des-

tribalização e dizimação dos povos em um verdadeiro choque cultural e anulação 
de identidades étnicas e violação de condições mínimas à sobrevivência.  

Como forma de manter a exploração das terras do país e expandir a produ-
ção do sistema de plantation, já implantado nas ilhas do Atlântico e utilizada a 

mão-de-obra escravizada africana, os negros passaram então a fazer parte do ce-
nário de horrores.  

Buscou-se analisar a necessidade de se construir uma ideologia de escravi-
zação, trabalhada pelos missionários da Igreja Católica, trazidos pelos portugue-

ses em um verdadeiro processo de anulação de identidades e coisificação do ho-
mem, a fim de que as almas fossem salvas pelo esforço de seus corpos. Nesse 

sentido, tanto a escravização do indígena como a do negro foi romantizada e san-
tificada em uma linguagem que reduzia estes a coisas, a propriedade, com valor 

menor que a dos animais não humanos. 
Deu-se maior destaque ao processo de escravização dos negros em nível de 

território nacional e no Estado de Mato Grosso, com as especificações da capita-
nia que se manteve por um bom período pela fase aurífera e após pela agropecu-

ária, onde a forma de resistência não se diferenciava das demais capitanias, 
tendo o movimento da quilombagem e a própria formação de quilombos uma 

significação maior, gerando incertezas e medo aos senhores. 
Trabalhou-se o processo de libertação do negro por meio da revolta e a for-

mação de quilombos como a principal e mais forte forma de resistência ao regime 
escravista como forma de ressignificação de sua identidade étnica, tendo como 

ponto de partida o território. E é nesse sentido que o negro encontra mais obstá-
culos, pois mesmo após a proibição da escravidão se depara com diversas bar-

reiras ao reconhecimento do direito ao território por parte do Estado, cuja invi-
sibilidade expropriatória se perpetua. 

No segundo momento, este livro aborda o território quilombola como es-
paço de significados, de fortalecimento identitário e como forma de resistência 

às violações aos seus direitos, partindo da concepção ressemantizada de qui-
lombo, compreendendo este enquanto caracterização histórica e cultural na re-

lação com os antepassados e com o meio ambiente, entre outras peculiaridades 
que tornam as comunidades quilombolas sujeitos coletivos de direitos. E de que 

forma o direito ao território quilombola e a identidade étnica estão amparados 
em contexto internacional, nacional e no Estado de Mato Grosso.  

Nesse sentido, foram abordados os principais tratados internacionais de di-
reitos humanos em âmbito global e interamericano, em atenção não somente à 

expressa garantia ao território, mas também em diversos direitos inerentes à 
dignidade quilombola e como o sistema de peticionamento e monitoramento tem 

atuado em casos brasileiros envolvendo violações ao direito ao território negro. 
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De igual modo, o rol normativo nacional a partir da Constituição Federal de 1988, 
que pela primeira vez tratou das terras quilombolas após muita luta dos movi-

mentos negros e muita resistência da sociedade dominante.  
A legislação que regula o dispositivo constitucional, assim como outras nor-

mas que integram a constelação de direitos reconhecidos, são sinal de que o país 
possui um mínimo garantidor da igualdade formal, material e de reconheci-

mento, o que ensejou a refletir sobre as formas de implementação efetiva da jus-
tiça social e analisar o porquê da demora nos processos de regularização de ter-

ras quilombolas.  
Como não bastassem os séculos de opressão e violação de direitos, os qui-

lombolas lutam nos dias atuais contra a invisibilidade ao tempo em que convi-
vem com a insegurança jurídica e social de mudanças repentinas de governo e 

ameaças vindas das três esferas de poder. 
Por derradeiro, foram analisadas as comunidades quilombolas que vivem 

no território Mata Cavalo, buscando entender como se deu sua formação, as cir-
cunstâncias que levaram à doação de parte da Sesmaria Boa Vida aos negros, 

quais ameaças os negros enfrentam desde a doação do território até os dias atu-
ais, quem são os atores deste cenário de luta secular pela terra e quais os reais 

motivos da morosidade do processo administrativo de regularização fundiária. 
Como resposta, aponto duas perspectivas contra-hegemônicas no território ne-

gro, tais como a utilização do mapeamento social e a denúncia de violações de 
direitos humanos dos quilombolas no Sistema Interamericano de Direitos Huma-

nos, como medidas possíveis para fortalecer a luta pelo acesso à terra. 
Ciente da importância que a pesquisa tem para o Estado de Mato Grosso que 

até o momento não possui nenhum território quilombola titulado, sobretudo à 
luta pela terra pelos quilombolas de Mata Cavalo, que foram os primeiros a re-

querer a garantia do direito humano ao território, também reconheço que a pes-
quisa empregada tem o condão de contribuir para a reflexão dos entraves ao 

acesso efetivo à terra, ansiando pela continuidade das discussões dentro e fora 
da academia.  
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CAPÍTULO 2  

 
O PROCESSO DE ESCRAVIZAÇÃO  

NO BRASIL E O QUILOMBO COMO SÍMBOLO  
DA RESISTÊNCIA NEGRA 

 
2.1 A construção ideológica da escravidão no período colonial2 

 
A escravidão, desigualdade mais radical entre os seres humanos, em uma 

análise comum, é compreendida como a perda da liberdade, dos direitos sobre si. “Em muitas sociedades, o escravo é também aquele que perde o parentesco, a 
sua própria identidade. Não raro, o Escravo é também aquele que é levado a so-frer uma espécie de ‘morte social’”. (BARROS, 2013, p. 195).  

A concepção de escravo transcende a perda de liberdade e direitos; torna o escravizado propriedade de quem o detém. Nesse sentido, “[...] o escravo é pro-
priedade individual, e tudo aquilo que ele produz pertence àquele que o possui formalmente. A ausência de liberdade estende-se aqui ao direito de dispor mini-mamente do próprio trabalho, eliminando-o [...]” (BARROS, 2013, p. 210). 

No período denominado como escravismo moderno podemos perceber a 

subjugação de povos indígenas e negros em período que inicia no século XVI e 
tem seu fim no século XIX. Este longo período de duração do trabalho forçado se 

sustentou por ideais de organização do sistema econômico e político. 
Do ponto de vista marxista, a palavra ideologia reflete o sistema de ideias 

que compõem a consciência moral legitimadora da opressão por parte da classe 
dominante, de um lado e também os interesses da classe dominada. Interessa 

compreender a concepção de ideologia da escravidão enquanto forma domi-
nante nas relações sociais, pois “[...] as ideias serão tomadas como anteriores a 

práxis, como superiores e exteriores a ela, como um poder espiritual autônomo que comanda a ação material dos homens.” (CHAUÍ, 2008, p. 62). A dominação 

de classe empregava a dominação cultural por meio da ideologia que, conforme 

                                                           
2   Esclareça-se que as compreensões e reflexões são feitas a partir das leituras referenciadas, correndo o 
risco de incorrer no anacronismo, uma vez que não se viveu o período analisado.  
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Bourdieu, são “[...] produto colectivo e colectivamente apropriado, servem inte-
resses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo.” (BOURDIEU, 1989, p. 10). 

Esse conjunto de ideias justifica e antecede as ações opressoras; o pensa-

mento justifica a ação de forma a aproximar-se da ilusão, uma cortina de fumaça 
sobre as verdadeiras intenções da classe dominante.  

Nesse viés, a relação da escravidão em uma sociedade se traduz num modelo 
político e econômico de sociedade pela coerção do trabalho, utilizado para justi-

ficar determinadas situações e evitar contradições por parte do oprimido. Afirma Alfredo Bosi, que a ideologia “é sempre ocultamento, com doses maiores ou me-
nores de má fé, de interesses de classes inteiras que formulam retoricamente como universais os seus intuitos particularistas.” (BOSI, 2009, p. 248).  

A ocultação da intencionalidade das ações e consequências é fundamental 
para que se estabeleça uma ordem capaz de manter uma estrutura social e eco-

nômica que sustentou a política da escravidão. Nesse sentido, o discurso escra-
vista tem roupagem de acordo com o período em que se insere, como a própria 

perda de uma guerra ou então sua condição étnica e social em uma sociedade de 
classes, ocorrendo desde os tempos mais remotos e sofrendo adequações. 

Assim se deu o escravismo dos povos da África praticado pelos europeus, 
notadamente pelos portugueses, sob justificativa de salvamento dos negros, ide-

ologia impregnada nos discursos reais, conforme acentua Girolamo Treccani: “[...] uma das justificativas adotadas inicialmente para a volta da escravidão era 

de que esta seria uma maneira de ‘resgatar’ os prisioneiros de guerra, livrando-os de “morte certa” nas mãos de seus inimigos.”  (2006, p. 23-24).  

Cabe uma observação a respeito da mão de obra disponível à expansão eu-
ropeia, pois a escravização não era o único meio de força de trabalho, podendo 

ser utilizado o trabalho livre contratado, seja por condenados europeus, jovens 
e até mesmo os indígenas caçados nas matas. Os africanos, entretanto, respon-

diam eficazmente à demanda de mão de obra em um verdadeiro mercado mun-
dial. (MENARD; SCWARTZ, 2002, p. 5-6). É certo também que o labor escravo 

rendia lucros demasiadamente maiores em comparação ao trabalho contratado, 
sendo aquele o objetivo da expansão europeia. A expressão “África” como um local destituído de diversidades culturais, tão 
utilizada pela historiografia, faz parte da anulação da identidade étnica daqueles 

povos e como adverte Stuart Hall, é preciso compreender preliminarmente que “[...] o termo ‘África’ é, em todo caso, uma construção moderna, que se refere a 
uma variedade de povos, tribos, culturas e línguas cujo principal ponto de origem 
comum situava-se no tráfico de escravos.” (HALL, 2003, p. 31). 

 Entretanto, seguindo as apropriações, utilizaremos por vezes os termos “povos da África”, “negros da África”, “negros da Guiné” ou até mesmo “africa-nos”, uma vez que não buscamos nesta pesquisa trabalhar todas as etnias que 
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contribuíram para a formação da sociedade na era colonial, não desprestigiando, 
no entanto, sua importância, além de que estes termos são utilizados pela bibli-

ografia especializada sobre o tema. 
Os negros foram o combustível para a expansão europeia no período colo-

nial, pois sua força de trabalho escravizada deu sustentação à colonização. (BAR-
ROS, 2013, p. 220). Mas para que se construísse tamanha estrutura social de clas-

ses, onde os escravizados deveriam manter-se somente como força de trabalho 
sem que houvesse rejeições a tal atribuição, tampouco revolta, foi necessário que 

se construísse uma ideologia de conformação que transcendesse a ideia de do-
minação puramente entre humanos, introduzindo uma referência a uma força 

superior que os comandasse. 
Desse modo, toda a ideologia escravista foi lançada e fortificada com os por-

tugueses para que se efetivasse a subjugação do negro e se construísse uma so-
ciedade de classes desigual. O negro era a força motriz do negócio exportador 

europeu, fato que perdurou por mais de três séculos nas mais diversas fases da 
economia colonial. 

Partindo do pressuposto de que ninguém aceitaria sua própria subjugação, 
esta é caracterizada pela anulação de identidade e da própria humanidade dos 

negros da África, pelo temor aos castigos e demais formas de escravização do 
corpo e da alma, além das intempéries e impossibilidades de retorno ao Conti-

nente Africano3. Entretanto, havia a necessidade de um reforço religioso a com-
plementar a ideologia da escravidão, como a propagada pela Igreja Católica. 

 
2.1.1 A Igreja Católica como coadjuvante no processo de escravização e 

a inflexão ideológica de Antônio Vieira 
 

A ideologia escravista sustentou a economia na era colonial no século XVI, 
cuja atividade pujante era a produção do açúcar (FURTADO, 2005, p. 49). Moveu 

a marcha colonizadora nas Américas sob o manto do cristianismo, especifica-
mente do catolicismo e subjugou os não católicos como justificativa para a con-

dição de escravos, fazendo do temor a Deus uma causa justa. Conforme Fogel e 
Engerman (1981, p. 25, tradução nossa):  

 
A Igreja Católica não só racionalizou a propriedade estrangeira de escravos, 
mas ela mesma era um dos proprietários mais importantes. Mesmo antes de 
os jesuítas começassem a incentivar a importação de africanos para o Novo 
Mundo, a Igreja promoveu ativamente a escravidão. Em 1375, o Papa Gregório 

                                                           
3   Conta-se que em Benin existiu uma árvore conhecida como “árvore do esquecimento”, situada às 
margens do porto onde embarcariam os negros leiloados para serem escravizados fora de seu Continente. 
Os homens eram obrigados a dar nove voltas e as mulheres sete voltas ao redor dessa árvore para se 
esquecerem de sua origem, de sua identidade, como retratado por Renato Barbieri no documentário 
“Atlântico Negro – Na Rota dos Orixás”, em 1998. Disponível em: < 
https://www.youtube.com/watch?v=5h55TyNcGiY>. Acesso em: 05 jun. 2017. 
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XI, vendo na subjugação o justo castigo para aqueles que resistiram ao papado, 
ordenou escravizar e excomungou os florentinos onde quer que eles fossem 
capturados. Em 1488 o Papa Inocêncio VIII aceitou o dom de uma centena de 
escravos mouros de Fernando de Espanha e depois os distribuiu entre 
diversos cardeais e nobres.4 

 
Percebe-se a intrínseca relação entre o papado e a escravidão negra, tendo 

a Igreja Católica uma boa parte das propriedades escravas e participando da im-
portação dos africanos para sua escravização. 

A ideologia escravista patrocinada pela Igreja permitia a imposição de cas-
tigos a quem não aceitava o catolicismo. A bula papal Dum Diversas, de 1542 for-

malizou referida construção ao autorizar Portugal a escravizar os negros e quem 
se considerasse pagãos, os chamados inimigos de Cristo. (CANDIDO, 2013, p. 

251).  
Se por um lado a escravidão negra era defendida, noutro a escravidão indí-

gena havia sido rechaçada formalmente, em que pese haver brechas que permi-
tiam a subjugação dos indígenas, como se constam das denúncias oferecidas pe-

las ordens religiosas, como as bulas Veritas ipsa e Sublimis Deus com o reconhe-
cimento da condição de humanos dos aborígenes e a proibição de sua escraviza-

ção. (TRECCANI, 2006, p. 24).  
O discurso ideológico destoante no que diz respeito à escravização dos ne-

gros e indígenas é tratado por Ronaldo Vainfas por viragem ideológica, que se 
deu na metade do século XVII por diversos missionários da Igreja Católica, tais 

como Antônio Vieira, João Antônio Andreoni, Jorge Benci e Manuel Ribeiro da 
Rocha. (VAINFAS, 1986, p. 87-91).  

Destacam-se os discursos do padre Antônio Vieira, os quais chamavam de 
carniçaria de interesse a escravização dos indígenas. (BOSI, 2009, p. 248). Vieira “[...] veio para o Brasil ainda menino e estudou com os jesuítas. Ingressou em 
1623 na Companhia de Jesus, passando a lecionar Humanidades e Retórica na Bahia e em Pernambuco [...]”. (VAINFAS, 1986, p. 87). 

Nos dizeres de Vainfas, o missionário sentia um amor pelos índios e preocu-

pava-se com sua salvação no foro espiritual, sobretudo no desterro maranhense. 
Para Ronaldo Vainfas, Vieira era conhecido pelos indígenas como Paiaçú, que sig-

nifica Pai Grande, cuja alcunha se deu pelo enfrentamento dos colonos na luta 
antiescravagista. (VAINFAS, 2011, p. 199).  

                                                           
4    La Iglesia católica no solamente racionalizó la posesión ajena de esclavos, sino que ella misma fue uno 

de los más importantes proprietarios. Aun antes de que los jesuitas comenzaran a estimular la importación 

de africanos al Nuevo Mundo, la Iglesia promovió activamente la esclavitud. Em 1375, el papa Gregorio 
XI, viendo en el sojuzgamiento el justo castigo para aquellos que se resistieran al papado, ordenó la es-

clavización de los florentinos excomulgados allá donde se les capturara. Em 1488 el papa Inocencio VIII 

aceptó el regalo de cien esclavos moros de Fernando de España y luego los distribuyó entre varios carde-
nales y nobles. 
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O período denominado maranhense, entre 1653 e 1661 traduz a participa-
ção ativa do jesuíta em denúncias de violências contra os indígenas, gerando re-

volta dos portugueses, como se vê em tantos outros sermões propagados por An-
tônio Vieira, além de documentos e cartas a D. João IV com o intento da redução 

do número de violências do cativeiro injusto. (BOSI, 2009, p. 248). Inquietações 
relativas aos reais sentimentos e intenções de Vieira surgem à medida da contra-

dição em seus discursos. 
A construção ideológica da escravidão e sua proibição quanto à subjugação 

indígena, no entanto, não se limitava às bulas papais, mas em recomendações, a 
exemplo do Regimento do Governador Tomé de Souza, dispondo sobre a punição 

a quem escravizasse indígenas, além da carta régia de D. Sebastião, em 1556, vi-
sando cessar a escravidão indígena. (TRECCANI, 2006, p. 27).  

A análise dos discursos de Vieira demonstra um antagonismo entre a escra-
vidão indígena e a escravidão negra. Nesse sentido, é preciso compreender o real sentido da conduta do padre com os indígenas, pois “para o intérprete de hoje, o 
problema fundamental é conhecer o alcance e os limites do discurso missionário, 

tendo-se, porém, sempre em conta as disparidades de conduta para com os ín-dios vigentes entre as diversas ordens religiosas.” (BOSI, 2009, p. 248).  

No tocante à contradição, outros sermões do padre Antônio Vieira propaga-
vam a defesa do escravismo negro, na tentativa de convencimento dos africanos 

de que sua condição era necessária para que suas almas fossem libertas e final-
mente levadas ao paraíso celestial. (FERREIRA Jr; BITTAR, 2003, p. 1). A ideolo-

gia do escravismo propagada por Vieira objetivava o convencimento dos etíopes, 
assim chamados os negros, como se vê do excerto do Décimo Quarto Sermão do 

Rosário: 
 

[...] Oh! Se a gente preta, tirada das brenhas da sua Etiópia, e passada ao Brasil, 
conhecera bem quanto deve a Deus e a sua Santíssima Mãe por este que pode 
parecer desterro, cativeiro e desgraça, e não é senão milagre, e grande mila-
gre? 
Dizei-me: vossos pais, que nasceram nas trevas da gentilidade, e nela vivem e 
acabam a vida sem luma da fé nem conhecimento de Deus, aonde vão depois 
da morte? Todos, como credes e confessais, vão ao Inferno, e lá estão ardendo 
e arderão por toda a eternidade. E que, perecendo todos eles, e sendo sepul-
tados no inferno como Coré, vós, que sois seus filhos, vos salveis, e vades ao 
céu? Vede se é grande milagre da providência e misericórdia divina [...] (BOSI, 
2011, p. 170). 

 
O milagre de ser escravo, segundo a retórica do jesuíta servia de consolo aos 

subjugados, uma vez que, professando sua fé desta maneira, teriam de forçosa-
mente laborar, na esperança que do inferno se livrariam. Entretanto, o inferno 

era a própria alienação impregnada no discurso ideológico que movia a econo-
mia colonial do açúcar, com a escravização do corpo e da mente, a imposição de 
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religião e comparações do sofrimento dos negros com o próprio sofrimento de 
Jesus Cristo no ritual de crucificação. As condições de trabalho, alimentação, mo-

radia, tratamento e violências eram justificadas por uma razão maior, ou seja, a 
comparação do trabalho forçado nos engenhos de açúcar com o calvário de Jesus, 

como transcreve Alfredo Bosi parte do mesmo Sermão: 
 

Em um engenho sois imitadores de Christo crucificado, (...) porque padecido 
em um modo muito similhante o que o mesmo Senhor padeceu na sua cruz, e 
em toda a sua paixão. A sua cruz foi composta de dois madeiros, e a vossa em 
um engenho é de três. (...) A paixão de Christo parte foi de noite sem dormir, 
parte foi de dia sem descansar, e taes são as vossas noites e os vossos dias. 
Christo despido, e vós despidos: Christo sem comer, e vós famintos: Christo 
em tudo maltratado, e vós maltratados em tudo. Os ferros, as prisões, os açoi-
tes, as chagas, os nomes affrontosos, de tudo isso se compõe a vossa imitação, 
que se fôr acompanhada de paciencia tambem tera merecimento de martyrio. 
(BOSI, 2011, p. 170). 

 

O discurso escravista do negro não estava contido apenas no Décimo Quarto 
Sermão do Rosário, mas em outros sermões, como o Vigésimo e Vigésimo Sétimo 

Sermões do Rosário (FERREIRA Jr; BITTAR, 2003, p. 1). Os jesuítas instituciona-lizaram a ideologia católica e os “interesses econômicos professados pela Com-

panhia de Jesus ao longo dos 210 anos (1549-1759) em que perdurou a sua he-gemonia educacional no período colonial.” (FERREIRA Jr.; BITTAR, 2003, p. 1).  
A criação de centros educativos no Brasil era de ordem primária, secundária 

e superior (RUCKSTADTER, 2012, p. 52.). A base material de sustentação da mis-

são evangelizadora dos jesuítas, notadamente dos colégios mantidos pela Or-
dem, foi a unidade produtora típica do Brasil dos séculos XVI e XVII: a fazenda de 

agropecuária sustentada pelo braço escravo. (FERREIRA Jr; BITTAR, 2003, p. 1). 
Por que os indígenas não poderiam ser escravizados e os negros sim? Havia 

uma aparente justificativa para a contradição do discurso de Antônio Vieira, cuja 
retórica se baseou na criação dos negros e suas almas, pertencentes a Deus e não 

a eles próprios. Havia também o mito da danação, ou Maldição de Cam5, com a 
condenação de todos os africanos e seus descendentes à escravidão. 

O corpo, nesse sentido, devia servir para que se alcançasse a salvação da 
própria alma, cujos corpos tratavam-se de meras “peças”, que serviam ao traba-
lho e ao sacrifício nas atividades escravagistas, pois este seria o caminho ao céus. 

                                                           
5    Bênçao e maldição – Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram estes: Sem, Cam e Jafé; e Cam é o 
antepassado de Canaã. Estes três foram os filhos de Noé, e a partir deles foi povoada a terra inteira. Noé, 
que era lavrador, plantou a primeira vinha. Bebeu o vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Cam, 
o antepassado de Canaã, viu seu pai nu e saiu para contar a seus dois irmãos. Sem e Jafe, porém, tomaram 
o manto, puseram-se sobre seus próprios ombros e, andando de costas, cobriram a nudez do pai; como 
estavam de costas, não viram a nudez do pai. Quando Noé acordou da embriaguez, ficou sabendo o que seu 
filho mais jovem tinha feito. E disse: “Maldito seja Canaã. Que ele seja o últimos dos escravos para seus 
irmãos”. E continuou: “Seja bendito Javé, o Deus de Sem, e que Canaã seja escravo de Sem. Que Deus faça 
Jafé prosperar, que ele more nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu escravo”. (Cf. PAULA, 2011). 
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(BOSI, 2009, p. 261-262).  As peças de que Vieira referia-se eram os africanos em 
condições de desalmados, uma vez que a salvação de suas almas só ocorreria com 

o sacrifício possibilitado pelo trabalho forçado.  Ambrósio Fernandes Brandão, 
português senhor de engenho, via o escravo como coisa e o associa a “animais e demais insumos da plantação.” (MELLO E SOUZA, 1986, p. 201). Mas não so-
mente Ambrósio os via como animais não humanos; havia uma aderência ao dis-

curso desumanizador do negro em prol do enriquecimento dos colonizadores e 
do funcionamento da máquina escravagista. 

Havia uma oscilação entre os significados no que diz respeito ao escravo, 
pois, ao mesmo tempo em que eram peças, coisas, no sentido de objetos, eram necessários ao labor e à pujança da economia colonial. Para Ronaldo Vainfas, “o 
ser escravo oscilava, assim, entre a ideia de coisa e a de trabalho indispensáveis 

ao êxito da colonização-oscilação confirmada na semântica do discurso, na im-
precisão de fronteiras entre as duas ideias.” (VAINFAS, 1986, p. 84). 

A Filosofia por meio de seus pensadores e propagadores contribuiu para a 
propagação da ideologia escravista. Santo Tomás de Aquino, na obra Suma de Teologia, abordando a escravidão como comum àquele que foi vencido: “Cada 
qual é escravo de quem venceu6. (MARTORELL et al., 2001, p. 590, tradução 

nossa). 
A relação de vencedor e vencido é trabalhada por John Locke em Segundo 

Tratado sobre o Estado Civil, publicado no final do século XVII, especificamente 
no Capítulo IV, tratou da escravidão como um acordo entre vencedor e vencido, 

na ideia de disposição de seu corpo, com a morte ou com o trabalho forçado, 
como uma pena imposta no contrato: 

 
Mas quando ele considera que a pena imposta pela escravidão ultrapassa o 
valor de sua vida, tem o direito de resistir à vontade de seu senhor e provocar 
para si a morte que ele deseja. Esta é a perfeita condição da escravidão, que 
nada mais é que o estado de guerra continuado entre um conquistador legí-
timo e seu prisioneiro. Desde que façam um pacto entre eles, se concordam 
que um deles exercerá um poder limitado, que o outro obedecerá, o estado de 
guerra e a escravidão deixam de existir enquanto este pacto durar. Pois, como 
foi dito, ninguém pode concordar em conceder a outro um poder que não tem 
sobre si mesmo, ou seja, o poder de dispor de sua própria vida. (LOCKE, 1994, 
p. 96) 

 
A escravidão se traduz no estado de guerra, relação entre opressor e opri-

mido, parte mais forte e mais fraca, escravizador e escravo com a roupagem de 
acordo, uma situação em que a parte mais fraca parece ceder ao poder da parte 

vencedora. Para Locke, o estado de guerra tem prazo de duração definido pelas 
partes. Ao analisar a disposição da própria vida do subjugado, o filósofo fala da 

                                                           
6 Cada cual es esclavo de quien venció. 
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falta de poder do próprio corpo, o que garante o direito de apropriação pelo con-
quistador. 

Denota-se que a escravidão negra era tratada por Vieira e demais jesuítas 
como legal, sendo os negros legalmente introduzidos no Brasil, apesar da cons-ciência que revelava da injustiça dessa “diabólica mercancia”. Daí, o caráter in-
congruente de suas peças de vibrante acusação que terminam em fórmulas com-

pensatórias pelas quais o cativeiro teria por finalidade a salvação das almas dos 
africanos escapos à idolatria e ao império dos maometanos. (BOSI, 2009, p. 267.). 

A ideologia impregnada nos discursos da era colonial sobre o escravismo 
não condizia com uma situação transitória a escravidão dos negros, de escolha, 

mas uma condição existencial.  
A desigualdade, nesse viés, confere ao escravo negro sua condição de dife-

rente dos homens brancos e livres, por sua existência serviçal, sina inquestioná-
vel da qual somente Deus possibilitaria a salvação da alma por meio da subjuga-

ção de seus corpos, pelo suor e pelo trabalho braçal dos africanos, a fim de que o 
comércio rentável do açúcar prosperasse, enquanto os negros vivenciavam o 

doce inferno nos engenhos e plantações da cana-de-açúcar no período escravista.  
A captura e escravização dos africanos os reduzia a uma mercadoria, nego-ciada pelos subjugadores, em um “[...] processo violento de desculturação e des-

personalização [...] rompendo-se bruscamente o seu universo cultural de refe-

rência sem que se compusesse um quadro novo, pois as regras vigentes passa-vam a ser as do traficante.” (VAINFAS, 1986, p. 34). Esse processo de anulação 

do negro enquanto ser humano, de destruição de sua história e sua identidade 
tinha uma finalidade central: reduzi-lo a mero serviçal cujo corpo era insumo de 

labor. 
O inferno vivenciado pelos negros escravizados viabilizou a economia colo-

nial em expansão, sem o quais o triunfo, tão almejado pelos portugueses, não te-
ria ocorrido às custas de mortes e violências contra os africanos. “Deste modo, os 
impasses ideológicos se reduziram a uma única questão: escravizar africanos ou 
nativos, único dilema presente no discurso, contradição possível de ser captada na consciência social [...].” (VAINFAS, 1986, p. 84). 

Essa situação é tratada por Ronaldo Vainfas como uma “inflexão ideológica”, 
onde por um lado a escravidão indígena era questionada, mas a negra era legiti-
mada e defendida. Resta claro que as representações sobre o africano foram mar-

cadas pela despersonalização, pelo uso do corpo, pela falta de alma, num pro-
cesso de coisificação do ser humano, nele não se atribuindo sentimentos e rela-

ções sociais, muito menos as que pudessem fugir do controle de seus senhores e 
subverter a ordem escravista em espaços de luta e resistência. 

A ideologia da escravidão do negro continha três pilares de sustentação, 
sendo o primeiro a conversão do africano em negro escravo, havendo aqui a ní-

tida diferença entre o africano escravizado e o negro escravo, ou seja, nascido 
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para servir coercitivamente; o segundo refere-se à segregação entre os espaços 
de brancos e negros, representando assim, a prática da separação de classes ét-nicas e sociais e em terceiro, conforme Vainfas, a “[...] disjunção étnica que se 
operava à base de concessões que viabilizam a socialização do africano na comu-

nidade negra (mundo dos escravos), subordinada à comunidade branca (mundo dos senhores).” (1986, p. 42). Sendo assim, a própria identidade era reformulada 

com base em concessões do homem escravizador.  
O discurso ideológico da escravidão arquitetado pela Coroa Portuguesa e 

pela Igreja Católica mantinha o sistema social, para tanto, foi preciso aniquilar a 
identidade dos indígenas e negros, transformando-os em mercadoria, em peças 

do sertão, desalmados, apenas como insumo para a produção da cana-de-açúcar, 
tabaco e outros, a fim de abastecer a lógica de capital portuguesa, não se olvi-

dando de considerar a própria escravidão como um negócio lucrativo. Essa cons-
trução social de classes de negros escravizados e senhores brancos é ilustrada 

pela clássica imagem da família patriarcal cristão na figura do senhor e de seu 
escravo que perdurou durante três séculos e marcou definitivamente a lógica de 

mercado e pensamentos ideológicos contidos nos discursos, ainda que indireta-
mente e sem intencionalidade. 

 
2.2  A subjugação dos nativos 
                     

O processo de escravização no Brasil no período colonial significou a expan-
são do desenvolvimento da sociedade na época das grandes descobertas, onde 

os portugueses despontavam nas tecnologias disponíveis em expedições maríti-
mas.  

A chegada dos europeus em território brasileiro foi marcada pelo descobri-
mento e contato de populações indígenas bastante homogêneas em questões cul-

turais e linguísticas, na divisão de dois grandes blocos, formada pelos tapuias e 
os tupis-guaranis. (FAUSTO, 1995, p. 37). A população nativa caracterizava-se 

pela cultura nômade ou agricultura de subsistência, diferentemente do sistema 
de economia do colonizador português, que pretendia abastecer o mercado eu-

ropeu. Dessa forma, “[...] a alternativa imediata para solucionar o fator trabalho 
consistiu na destribalização e escravização [...] à medida que se expandia a ocu-pação territorial.” (VAINFAS, 1986, p. 28). 

O início da colonização do Brasil pelos portugueses teve como base a mão-

de-obra forçada indígena sem a qual não se sustentaria a lógica de capital na ex-
tração das riquezas naturais, além da implantação do sistema de mercado com 

base na agricultura para exportação ao mercado europeu. A captura dos indíge-
nas passou a ser uma arma crucial e especializada, que “[...] põe em evidência a 
importância da mão-de-obra nativa na etapa inicial de instalação da colônia. No 
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processo de acumulação de riqueza quase sempre o esforço inicial é relativa-mente o maior.” (FURTADO, 2005, p. 50). 

Os contatos entre portugueses e indígenas ao longo da costa do país se de-
ram, em um primeiro momento, em virtude da busca do corte e exportação do 

pau-brasil. Rapidamente as árvores foram se esgotando na costa, necessitando 
os portugueses de auxílio dos indígenas que habitavam o local, sendo a derru-

bada das árvores atividade corriqueira masculina. Disponibilizavam madeira em 
troca de objetos de baixo ou nenhum valor. (SCHWARTZ, 1988, p. 44).  

A ocupação efetiva do território se deu nos idos de 1530, quando o sistema 
de plantation abastecia o mercado europeu, na produção de algodão, tabaco e 

sobretudo no plantio de cana-de-açúcar. Vale a observação feita por Eduardo Ga-
leano a respeito do sistema de plantações e sua relação com o mercado europeu 

às custas do escravismo: 
 

A plantação nascida da demanda de açúcar no ultramar era uma empresa mo-
vida pela ânsia de lucro de seu proprietário e posta ao serviço do mercado que 
a Europa ia articulando internacionalmente. Por sua estrutura interna, entre-
tanto, levando em conta que em boa parte se bastava a si mesma, alguns de 
seus traços predominantes eram feudais. Utilizava, por outro lado, mão-de-
obra escrava. Três idades históricas distintas – mercantilismo, feudalismo, es-
cravidão – combinavam-se assim numa só idade econômica e social, porém 
era o mercado internacional que estava no centro da constelação de poder, 
integrado desde cedo pelo sistema de plantações. (GALEANO, 1987, p. 72). 

 

A fim de possibilitar e fortalecer este mercado, foi enviada uma carta a Mar-
tim Afonso de Souza em 20 de novembro de 1530, quando se autorizou ao expe-

dicionário conceder sesmarias a quem tivesse condições de aproveitar a terra, 
adaptando-se à colônia a lei medieval portuguesa das sesmarias datadas do rei-

nado de Fernando I (1367-1383).  A implantação de capitanias hereditárias no 
litoral brasileiro ocorreu por volta de 1534 e 1536, constituindo o regime base 

da economia colonial, cujos colonos mais dotados de condições financeiras obti-
nham área territorial e dimensões proporcionais. (VAINFAS, 1986, p. 29). 

Observe-se que apesar de o descobrimento do Brasil e o estabelecimento de 
capitanias hereditárias terem como pano de fundo os interesses econômicos vol-

tados à comercialização do pau-brasil, não se sabendo a data exata da introdução 
da cana-de-açúcar em território brasileiro.  

Há, no entanto, registro em 1516 de que a Casa da Índia ordenava a vinda de 
técnico de produção de açúcar, incluindo a construção de engenhos. 

(SCHWARTZ, 1988, p. 31). 
Segundo Stuart, 

 
Foi nas décadas de 1530 e 1540 que a produção estabeleceu-se em bases só-
lidas no Brasil. A expedição de Martim Afonso de Sousa, enviada ao país em 
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1532 para livrar a costa dos navios franceses e também com fins colonizado-
res, trouxe mudas de cana. Entre os colonos havia um perito em manufatura 
do açúcar, bem como vários portugueses, italianos e flamengos com experiên-
cia na atividade açucareira da ilha da Madeira. (SCHWARTZ, 1988, p. 31). 

 

O sistema da plantation de cana-de-açúcar foi implantado em todas as capi-
tanias, destinadas ao capitães-donatários a partir de 1533. Algumas capitanias 

obtiveram sucesso, devido ao sucesso no plantio, assim como o relacionamento 
amistoso entre os nativos de determinados locais, diferentemente de outras re-

giões onde houve revoltas dos indígenas, em situações de guerra, onde a “[...] 
hostilidade dos índios e outras dificuldades acabaram por resultar na queima de 

engenhos e no desenvolvimento esporádico e descontínuo da indústria açuca-reira.” (SCHWARTZ, 1988, p. 32). Verifica-se a situação de escravismo dos indí-

genas nestas atividades. 
Conforme Ronaldo Vainfas, as rebeliões dos povos nativos ocorreram, pois 

tinham conhecimento da região e “[...] articulavam fugas das plantações ou mo-
viam ataques às povoações coloniais. Noutros casos, dava-se a migração de al-

deias inteiras rumo ao interior em busca de áreas ainda não ocupadas pelos por-tugueses.” (1986, p. 30).  Fator não menos importante do fracasso da escraviza-

ção indígena foi a ocorrência de surtos epidêmicos e a consequências da destri-
balização, culminando no estanque da reprodução dos nativos, com a diminuição 

significativa e déficit na mão de obra. (VAINFAS, p. 30). 
Em meados do século XVI, a região nordeste destacou-se na produção açu-careira. Pernambuco “revelou-se a mais bem sucedida de todas as capitanias.” 

(SCHWARTZ, 1988, p. 33), seguida da capitania da Bahia. A formação de um en-

genho foi tratada em uma das cartas enviadas por Duarte Coelho a Portugal como 
motivo para a solicitação de importação de africanos para serem subjugados. 

A sesmaria era concedida proporcionalmente aos possuidores de negros no que diz respeito à quantidade, ou seja, quanto maior o número de ditos “escra-vos”7, maior era a área da sesmaria. 
O regime de sesmaria, instituído nos idos de 1530 tem forte ligação com o 

trabalho escravo, uma vez que “[...] para requerer sesmaria era preciso ter escra-
vos e para realizar investimentos em escravos era indispensável dispor de ga-

rantias de apropriação de terra para a realização de excedentes produzidos pelo trabalho escravo.” (BANDEIRA et. al., 1993, p. 60). 

Observe-se que o regime de sesmarias era apenas um dos sistemas de utili-zação da terra à era colonial, uma vez que “a correspondência de Duarte Coelho 
                                                           
7  Apesar de a bibliografia e documentos consultados na presente pesquisa utilizarem o termo “escravo”, 
preferimos não utilizá-lo, à exceção das citações e referências a documentos, uma vez que o termo 
pressupõe uma condição própria da existência dos negros e indígenas significativa no discurso ideológico 
colonial da escravização, que não se pretende perpetuar neste trabalho. Nesse sentido, utilizaremos a 
expressão “escravizado”, que significa a real situação de subjugação vivida pelos negros e indígenas. 
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e outros documentos contemporâneos também evidenciam a existência de siste-
mas de arrendamento, parceria e outras formas de associação entre os engenhos 

e os lavradores que se limitavam a plantar cana, sem transformá-la, eles pró-prios, em açúcar.” (BANDEIRA et al., 1993, p. 36). As variadas formas de socieda-

des demonstraram que o ritmo da economia àquela época era veloz na produção 
e exportação do produto final, tornando-se um negócio lucrativo às capitanias, 

beneficiando até mesmo quem não tinha condições de construir engenhos. Nos períodos compreendidos entre 1500 e 1535 “o escambo foi o principal 
meio utilizado pelos portugueses para obter dos índios o pau-brasil e, em menor grau, a farinha de mandioca.” (SCHWARTZ, 1988, p. 44). 

Após 1535 o escambo deixou de responder aos anseios dos colonizadores, 
uma vez que, com a implantação do sistema de donatarias8, a mão de obra se fez 
necessária para as atividades de povoamento, produção comercial e de defesa. 

 A escravização dos indígenas permitiu que os portugueses obtivessem à disposição mão de obra barata, “capturada localmente ou comprada aos caçado-res de escravos [...].” (MILLER, 1997, p.26). No entanto, em razão de questões 
culturais e de não resistência às doenças dos não indígenas, seus braços já não 
sustentavam mais a economia pujante do açúcar, atividade principal dos euro-
peus, que expandiam seus negócios em solo brasileiro.  

As características culturais dos povos indígenas eram diferentes dos euro-
peus, sobretudo no que diz respeito à forma de subsistência; enquanto os portu-
gueses visavam o lucro com o aproveitamento máximo do tempo, da força de tra-
balho e da matéria-prima, os indígenas dedicavam parte do tempo para o des-
canso e convivência; enquanto os colonizadores objetivavam o lucro e a comer-
cialização dos excedentes, os indígenas satisfaziam-se com a divisão comunal de 
alimentos, causando inquietações nos portugueses.  

Entretanto, a mão de obra indígena oferecia vantagem lucrativa, ainda que pequena, aos portugueses, pois eram “[...] adquiridos por uma pequena fração 
dos custos da mão-de-obra africana. Igualmente importante é o fato de que po-
diam ser trocados por mercadoria, ou simplesmente capturados, em vez de exi-
girem um dispêndio em moeda (ou notas), como o exigiam os africanos vendidos pelos comerciantes europeus.” (MILLER, 1997, p.26) 

A respeito da visão eurocêntrica de mundo pelos portugueses com relação 
aos indígenas, acentua Schwartz: 

 
O que aos olhos dos europeus parecia prodigalidade, falta de interesse em lu-
cros e desocupação com os excedentes irritava-os, e mais de uma vez tais ati-
tudes foram apresentadas como prova da irracionalidade do índio e, portanto, de sua falta de “humanidade”. Escreveu o governador Diogo de Meneses, em 1610: “Estes índios, senhor, é gente mui bárbara a que em si não têm governo 
nenhum nem por si podem governar e são nisto tão faltos em tudo que nem 

                                                           
8  Sistema que permitiu a concessão de direitos de propriedade aos fidalgos portugueses a fim de 
desenvolver territórios por meio de colonos. (Ver SCHWARTZ, 1988, p. 44). 
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no que lhe toca a seu sustento guardam para amanhã o que lhe sobeja hoje.” 
(SCHWARTZ, p. 42). 

 
A falta de compreensão das diferenças culturais dos indígenas configurou a 

noção de que os indígenas não eram seres humanos como os não índios. Além do 
rechaço da não disposição dos indígenas em comercializar excedentes, o caniba-
lismo também não era aceito pelos portugueses, pretexto para a escravização dos 
aborígenes, sobretudo os aimorés, que ofereciam maior resistência à escraviza-
ção e praticavam o canibalismo por apreciar a carne humana. (SCHWARTZ, p. 
43).  

Em 20 de março de 1570, a Coroa portuguesa institui a Lei sobre a Liberdade 
dos Gentios, que determinava que a partir daquela data não se praticaria escra-
vismo contra os aborígenes, com algumas exceções, tais como os tomados em 
guerra justa9, os que praticavam o canibalismo. A escravização do indígena tam-
bém se deu por salvamento daqueles que estavam fadados a serem mortos por 
seus rivais. (VARNHAGEM, 1975, p. 345). Nesse sentido, ainda havia possibilida-des de se manter o chamado “cativo” para as atividades de produção, ainda que 
não lucrasse como pretendiam os portugueses. 

Havia ainda alguns indígenas remanescentes que, mesmo após sua liber-
dade legalizada pela Coroa e com a mão de obra forçada nos negros, laboraram no mesmo sistema para os colonos, visto que “a escravidão dos aborígenes no 
Brasil durou pouco em termos legais (aproximadamente de 1500 a 1570); con-
tudo, lançou-se mão de várias formas de coerção, bem depois dessa época, para 
se obter o trabalho indígena.” (SCHWARTZ, 1988, p. 40). 

A escravização do indígena passou, portanto, por duas fases sob o ponto de 
vista da legalidade. Em um primeiro momento, era permitida a subjugação do 
gentio com respaldo em legislação, mesmo com a condenação por parte da Igreja 
Católica, ao passo que em segundo momento, a escravidão indígena tornou-se 
apenas formalmente ilegal, em que pese continuar existindo em conjunto com a 
escravização dos negros.  

Aproveitava-se o máximo a força de trabalho seja do indígena, seja do negro 
para a movimentação da economia colonial, além de que em determinadas regi-
ões, como a do Grão-Pará a utilização da mão de obra indígena era indispensável 
e especializada. Às custas de mortes, mutilações, anulações de identidades, o la-
bor escravo enriquecia a Coroa em um ritmo acelerado. 
 
2.3 A escravização dos negros  

 
A escravização dos negros é tema intrigante quanto ao seu início e quanto à 

sua dimensão, não havendo exatidão de quando tem seu começo e término, ainda 

                                                           
9  Compreende-se por guerra justa a situação dos indígenas que não aceitavam a soberania portuguesa ou 
se recusavam a catequização pelos jesuítas. (Conforme SCHWARTZ, 1988, p. 58). 
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que formalmente. Conforme aduz Girolamo Treccani, “[...] até hoje permanece a 
polêmica sobre quando começou a escravidão negra no Brasil e qual o número de negros forçados a deixar seu continente.” (TRECCANI, 2006, p. 33). 

Não há uma ruptura da escravização indígena e tão logo o início da escravi-

zação dos negros. O que a historiografia nos mostra é uma fase de transição entre 
o escravismo indígena e o negro em virtude dos problemas que os portugueses 

tiveram com a escassez de mão de obra nativa, com a lógica de mercado europeu 
baseada na desenfreada extração de riquezas naturais e produção agrícola, além 

de outras atividades no campo e na cidade. Observa Clóvis Moura, 
 

Em São Vicente, segundo alguns historiadores, no ano de 1549, o primeiro 
stock de africanos era desembarcado. Para isso D. João III concedera autoriza-
ção a fim de que cada colono pudesse importar até 120 escravos para as suas 
plantações, fato que provocou protestos por acharem alguns ser número in-
suficiente. A data exata da entrada dos primeiros escravos negros não está, 
porém, aceita pacificamente e não nos interessa de modo direto averiguar mi-
nudências que nenhum significado essencial têm no conjunto do processo so-
cial que analisamos. Sabemos que daí em diante, em face do desenvolvimento 
da Colónia e, consequentemente, das grandes levas que chegavam no bojo dos 
navios negreiros, o número de escravos importados crescerá até pouco antes 
de 1850 quando, através da Lei Eusébio de Queirós, entrará em colapso o trá-
fico que logo depois se extinguira. (MOURA, 1981, p. 29-30). 

 
A transição da mão de obra escrava indígena para a negra foi gradual e de 

acordo com as condições econômicas dos senhores de engenho. Em um primeiro 
momento, a chegada incipiente dos negros e com o passar do tempo a economia 
capitalista agrícola era sustentada por um volumoso mercado negreiro, “através 
de uma economia política de transportes, através do baixo custo de mão-de-obra 
na África devido à violência e à miséria, através de condições tropicais de cultivo 
que estenderam a atividade dos escravos ao longo do ano inteiro [...].” (MILLER, 
1997, p. 35). 

A escravização dos negros da Guiné era vantajosa sob o ponto de vista da 
produtividade e era também um negócio lucrativo. À medida que os colonos con-
seguiam quantias de dinheiro suficientes iam comprando os negros para o labor 
juntamente com os indígenas forros ou até mesmo em situação de guerra justa.  

Os lucros com o tráfico negreiro eram exorbitantes. O envio dos negros ao 
Brasil reforçou a mão-de-obra na produção agrícola, assim como nos engenhos 
de cana-de-açúcar. O comércio interno de negros, cuja moeda era valiosa e as 
trocas eram normalmente no formato de escambo. As perdas de negros no trá-
fego traduziam o risco do negócio, mas não amedrontava os traficantes negreiros e colonos. Para Pessoa, “[...] as perdas de capitais investidos poderiam ser totais. 
Entretanto, apesar dos riscos, a alta lucratividade do negócio motivava o empre-endimento em escala atlântica.” (2013, p. 44). 
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Acreditava-se, enfim, que o problema da escassez de labor braçal havia ter-
minado com a chegada dos negros. Para Celso Furtado, o labor forçado africano 
tem seu papel fundamental quando a expansão da atividade comercial já estava instalada, ou seja, quando “[...] a rentabilidade do negócio está assegurada que 
entram em cena, na escala necessária, os escravos africanos: base de um sistema de produção mais eficiente e mais densamente capitalizado.” (FURTADO, 2005, 
p. 50). Esclarece Mário Maestri que 

 
Na verdade, o principal motivo da substituição do índio pelo negro foi o tráfico 
triangular. Na África os mercadores trocavam mercadorias europeias baratas 
por cativos negros. Nas Américas as peças permitiam a obtenção das valiosas 
mercadorias tropicais. A finalização do ciclo, na Europa, permitia lucros extra-
ordinários aos comerciantes. (MAESTRI, 1988, p. 35). 

 
A experiência com o negro africano na ilha da Madeira e São Tomé10 na pro-

dução do açúcar já havia impressionado os portugueses, que aos poucos foram 
se conscientizando de que seria um bom negócio importá-los para os engenhos 

do Brasil e com isto aufeririam muitos lucros, além de expandir seu negócio a 
toda a Europa, uma vez que a compra dos negros era vantajosa e poderia ser tro-

cada por mercadorias. 
A vinda dos negros para o Brasil fez com que os indígenas fossem comerci-

alizados por preços irrisórios, mas nem sempre aceitos, pois os colonos já haviam 
instituído a indústria da escravidão dos negros, ocasião em que os indígenas re-

jeitados eram oferecidos aos lavradores. (SALLES, 1971, p. 13). Exemplo dessa 
situação eram os valores de comércio de negros e indígenas de acordo com a sua produtividade, pois “o preço médio de um africano arrolado com ocupações em 
1572 era de 25-mil réis enquanto o de nativos com as mesmas habilidades atin-

gia apenas 9-mil réis.” (SCHWARTZ, 1988, p. 72). 
O tráfico de africanos da Guiné, Costa da Mina, Congo, Angola, Benguela, Mo-

çambique e Cabinda formaram uma grande massa da população escrava trazida 
para o Brasil entre os séculos XVI e XVI pelos centros importadores de Salvador 

e Rio de Janeiro e correspondiam a setenta por cento da mão de obra escrava 
neste período. Esses escravos formaram dois grupos étnicos principais: os ban-

tos, que correspondiam aos negros da Guiné, Congo, Angola e Moçambique e os 
sudaneses, relativos aos negros da África ocidental, Sudão egípcio e da costa 

norte do Golfo da Guiné. (FAUSTO, 1995, p. 51). 
Não se sabe com exatidão o número de negros importados para o Brasil para 

serem escravizados pelos portugueses. Isso se dá por uma série de fatores como 

                                                           
10   As ilhas da Madeira e São Tomé foram palco da ocupação das ilhas do Atlântico, ocorrendo entre os 
anos de 1420 e 1471, respectivamente, onde o trabalho escravo africano predominou nas plantações de 
cana-de-açúcar, cujo êxito e declínio foram rápidos, por conta dos plantios de cana no Brasil. (Ver 
FAUSTO, 1995, p. 29). 
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a falta de dados reais a respeito dos carregamentos de negros após o período 
abolicionista e a própria sonegação de impostos por parte dos colonos.  

Entretanto, há estimativas da aproximada dimensão da escravização negra 
no Brasil. Há variação de cálculos sobre o número exato de negros trazidos. “Es-

tipula-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4 milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino.” (FAUSTO, 1995, p. 

51).  
Estes números nos mostram a dimensão do comércio de negros para serem 

escravizados no Brasil, tratando-os como mercadoria cuja força de trabalho faria 
parte das atividades em todas as partes do país. Cerca de quarenta por cento dos 

negros vindos da África foi direcionado ao Brasil. (MOURA, 1992, p. 10). Para 
traduzir em números utilizamos o quadro abaixo, confeccionado por Renato 

Mendonça, a fim de ilustrar esta realidade: 
 Tabela 1 – Nu mero de escravos entrados no Brasil entre os se culos XVI e XIX (avaliaça o feita baseada em estatí sticas aduaneiras) 

 

Período Região Entradas 
anuais 

Total ânuo Total da importa-
ção 

Século XVI Todo o Brasil -- -- 30 000 

Século XVII Brasil holan-
dês 

3.000   

 Brasil portu-
guês 

5.000 8.000 800.000 

Século XVIII  Pará 

Recife 

Bahia 

Rio  

600 

5.000 

8.000 

12.000 

 

25.000 

 

2.500.000 

Século XIX  Rio 20.000 50.000 1.500.000 

Durante o trá-
fico 

-- -- -- 4.830.000 

 Fonte: MENDONÇA, 1935, p. 71. 
 

Como se vê da tabela acima, os dados não contém exatidão de informações, 
mas possibilitam a compreensão de que os negros, arrancados do Continente 

Africano pelos europeus, foram levados em grande quantidade para o território 
brasileiro para as principais regiões, sendo o Rio de Janeiro a que mais recebeu, 

ao passo que Pará a que menos recebeu, como veremos no item 1.3. 
A proporção de negros introduzidos no Brasil para serem escravizados era 

de aproximadamente metade da população em se comparando com o número de 
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homens livres, conforme Tabela 2, não obstante as fontes de pesquisa nem sem-
pre oferecerem os números exatos. 

 Tabela 2 - Participaça o de homens livres e escravos na populaça o total 
 

Ano 1789 1818 1864 
 N                        % N                        % N                        % 

Livres 1 666 000          51 1 887 900          49 8 530 000          83 

Escravos 1 582 000          49 1 930 000          51 1 715 000          17 

Total 3 428 000         

100 

3 817 000         

100 

10 245 000       

100 
 Fonte: MALHEIROS, 1944 apud REIS; SILVA, 1989, p. 15. 

 
O comércio de africanos não era rentável somente para os europeus e não 

obedecia um modelo único de negociação, havendo tributação em alguns locais, 
noutros, o comércio era livre. Os africanos também lucraram com a exportação 
de seus nativos para outros locais do mundo, tal como o Brasil. Segundo aduz 
Herbert Klein: 

 
Deve-se salientar que o tráfico era um negócio complexo englobando tanto 
pontos fixos, como fortes litorâneos ou portos, como também barcos que na-
vegavam aleatoriamente em águas costeiras. Os comerciantes africanos tam-
bém variavam consideravelmente, de intermediários mulatos até monopólios 
estatais de comércio e organizações de comércio nobres ou reais. Alguns es-
tados eram suficientemente fortes para impor pesadas tarifas ao tráfico, em 
outras regiões o comércio era livre. Mas em toda parte eram os africanos que 
controlavam o volume de escravos e determinavam os tipos a serem ofereci-
dos. E eram eles que determinavam os preços. (1989, p. 10). 

 
Os negros, assim como os indígenas, ofereciam resistência ao labor forçado 

e as péssimas condições de sobrevivência, como fugas, agressões contra os se-
nhores de engenhos, além da formação de quilombos e a mais conhecida de to-das, Guerra dos Palmares, como “um dos episódios de resistência escrava mais notáveis da história da escravidão no Novo Mundo.” (MARQUESE, 2006, p. 107). 

Com a descoberta de minas de ouro, as atividades escravistas ganharam es-
paço geográfico entre o final do século XVII e início do século XVIII, uma vez que 
parte da população foi atraída para a região das minas, inclusive imigrantes por-
tugueses, obtendo-se o número aproximado de “[...] 400 mil indivíduos durante 
todo o século XVIII [...]”, sendo a primeira grande migração maciça na história demográfica brasileira.” (MILLER, 1997, p. 114). 

Assim, as capitanias costeiras deixaram de ser as principais produtoras de 
riquezas no território nacional e os olhos se voltaram para as demais partes do 
país, sobretudo da região amazônica, com a necessidade intermitente de mão de 
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obra escrava negra pela diversificação da economia colonial, como a pecuária no 
Rio Grande do Sul, a produção de alimentos diversos em São Paulo e Rio de Ja-
neiro. O Recôncavo Baiano, por sua vez, também produziu tabaco.  (MARQUESE, 
2006, p. 119). 

A descoberta do Novo Mundo pelos europeus, especialmente pelos portu-
gueses, rumo a uma economia colonial escravagista sem limites em busca de lu-
cro os colocou em contato com os indígenas nativos, subtraindo as riquezas na-
turais ali existentes, como o pau-brasil e subtraindo também a paz daqueles que 
os portugueses denominaram de gentios11, desalmados, hostis. Subtraíram tam-
bém sua liberdade e sua identidade étnico-cultural, pois em uma visão eurocên-
trica de mundo, acreditavam que estes eram preguiçosos e vadios, simplesmente 
por não entenderem a lógica do capital, a venda dos excedentes, a exploração do 
outro. 

O açúcar extraído da cana, trazida pelos europeus em busca de terras férteis 
para o plantio, tornou-se amargo diante da situação de subjugação dos indígenas 
nas plantações e engenhos, bem como nas demais atividades que, segundo ima-
ginavam os portugueses, somente poderia ser exercida pelo nativo, pois tinha 
conhecimento da floresta, não no caráter da valorização dos conhecimentos tra-
dicionais, mas no sentido utilitário, da apropriação de tudo o que encontraram 
em solo brasileiro. 

A liberdade foi questionada – e não se compreende até o momento por quais 
razões, pois há interpretações diversas por autores distintos, considerando a be-
nevolência dos jesuítas de um lado, e noutro, os interesses dos missionários na 
escravização e no processo de colonização do Brasil, contraposições estas clara-
mente impregnadas nos discursos dos jesuítas, como Antônio Vieira.  

Liberdade dos gentios, já nos idos de 1570, mas com exceções, brechas que 
permitiam as diversas interpretações de como caracterizar os indígenas como 
capazes de serem subjugados; a escravidão indígena não termina com a manifes-
tação da Coroa, havendo um longo período de transição entre o escravismo indí-
gena e a importação dos negros da África, pois a experiência exitosa nos enge-
nhos de açúcar nas ilhas do Atlântico devia ser aplicada em terras brasileiras. 

Certos de que poderiam dominar outras regiões daquele território vasto e 
ainda desconhecido integralmente, curiosos de como seria a experiência em re-
gião tão rica em biodiversidade e lendas que lhes colocavam receio, mas cientes 
de que havia ouro e demais riquezas a serem exploradas, a busca pelo precioso 
metal fez com que outras capitanias fossem criadas e consequentemente explo-
radas, como a região de Cuiabá. Assim, a região amazônica foi palco das tentati-
vas de sucesso de lucratividade por meio da exploração das riquezas naturais e 
principalmente pelo enfrentamento com a população nativa. 

                                                           
11  Referido termo faz referência ao que se entendia como pessoas de menor condição na hierarquia entre 
os povos, assim como pagãos e infiéis. (SOARES, 2000, p.78). 



 

31 

 

Os espaços geográficos expandiram-se e o domínio dos portugueses, mesmo 
com as lutas com os nativos e demais europeus, a ocupação ocorreu. Nesse sen-
tido, percebe-se o interesse infindável pela exploração do Brasil a todo custo, por 
meio da violência, da subjugação, do domínio de corpos e almas, da anulação de 
identidades com a única finalidade: fazer crescer o mercado e os lucros com 
baixo custo e alta produtividade. 

 
2.4  O domínio português da região amazônica brasileira 

 
A exploração da Amazônia brasileira12, “paraíso perdido, eldorado, inferno verde [...]” (BECKER, 1991, p. 7), se deu inicialmente pelos espanhóis13, holande-

ses, irlandeses, franceses e ingleses, foi tomada pelos portugueses entre os sécu-

los XVII e XVIII que, em um primeiro momento, entraram em conflito pelo poder, com o domínio do “[...] delta e a maior parte da calha central do rio Amazonas e os seus principais afluentes, ao norte e ao sul [...]” (BENCHIMOL, 2009, p. 73). 
A busca pelo Eldorado atraiu a curiosidade dos portugueses na região Ama-

zônica, até então desconhecida. No entanto, a conquista da Amazônia não foi pa-
cífica, havendo resistência dos nativos locais, assim como a presença e conse-

quentemente a luta de outros europeus que ali já haviam iniciado uma estrutura 
colonizadora. Para Vicente Salles: 

 
Não foi fácil a conquista da Amazônia, como provam as narrativas das lutas 
que os portugueses tiverem de aí empreender contra tribos indígenas hostis, 
notadamente os Tupinambá, nas cercanias de Belém, os Aruae, na ilha de Ma-
rajó, e contra holandeses, ingleses, irlandeses e franceses que ao longo da 
costa e até mesmo nas margens do Amazonas haviam plantado feitorias e al-
gumas fortificações. (SALLES, 1971, p. 13). 

 

                                                           
12  A Amazônia é compreendida por uma vasta região ocupada por florestas tropicais úmidas e estende-se 
por oito países da América do Sul, tais como Brasil, Peru, Bolívia, Guiana Francesa, Suriname, Colômbia, 
Venezuela, Equador e República da Guiana. No Brasil, sua concepção política e territorial foi inicialmente 
determinada pela Lei n°. 1806, de 06.01.1953, que instituiu a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia (SPVEA), que incorporou os Estados do Maranhão, Goiás (atualmente Tocantins) 
e Mato Grosso à denominada Amazônia Legal. Mais tarde, a Lei n. 5.173, de 27.10.1966 extinguiu a 
SPVEA e criou a Superintendência para o Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), compreende os 
Estados do Acre, Pará e Amazonas, Territórios Federais do Amapá, Roraima e Rondônia, Mato Grosso, 
Goiás e Maranhão, conforme especificações do artigo 2 da referida lei, reforçada pela Lei Complementar 
n°. 31, de 11.10.1977. A Constituição Federal de 1988, dispõe em seus artigos 13 e 14 a criação do Estado 
do Tocantins, compondo então a atual concepção da Amazônia Legal Brasileira. Nesse sentido, é 
compreendida atualmente pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 
Roraima, Tocantins e parte do Maranhão (oeste do Meridiano de 44°).   
13  O espanhol Francisco de Orellana realizou a primeira navegação no Rio Amazonas por volta dos anos 
de 1541 e 1542 na tentativa de descoberta do El Dorado, uma lenda indígena a respeito de um príncipe que 
se banhava nas águas de um lago e saía coberto de ouro. Entretanto, faleceu em sua última expedição, 
vitimado pelos índios. (REZENDE, 2006, p. 37-38). O Relato do Novo Descobrimento do Famoso Rio 
Grande das Amazonas, produzido por Frei Carvajal marca o descobrimento do Rio Amazonas e é um 
divisor de águas, pois despertou o interesse pelos europeus pela exploração de suas riquezas. (RIBEIRO, 
2005, p. 31-32). 
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Os indígenas não se encontravam pacificamente a disposição dos portugue-
ses, tal como pretendiam, tampouco os recursos naturais ali existentes em abun-

dâncias seriam extraídos sem o conhecimento e convencimento dos nativos, o 
que demandou uma estrutura colonizadora que envolveu colonos, missionários 

e autoridades, como salienta Agenor Pacheco que; 
 

O projeto de colonização portuguesa no Vale Amazônico, a partir de 1616, 
ainda que tenha se firmado, influenciando decisivas rearticulações operadas 
por índios, missionários, colonos, negros escravos e colonizadores, mostrou 
que os contatos não foram tranquilos e isentos de violências, assim como as 
vitórias não estavam à disposição apenas do colonizador. Rearranjos, elabo-
rações de constantes táticas, estratégias de vivências e enfrentamentos sutis 
ou declarados, especialmente nos espaços de fronteiras apresentadas pelos “subalternos de el Rei”, exigiram, dos presidentes de província, religiosos, co-
lonos, fazendeiros e outros poderes dominantes, mudanças constantes, do 
contrário não conseguiriam seus intentos. (PACHECO, 2016, p. 41) 

 

Vitoriosos nos conflitos com os demais europeus e com os nativos que ali 
habitavam, os portugueses fundaram o Forte do Presépio em 1616, que deu ori-

gem à cidade de Belém, marcando definitivamente a incorporação do território 
ao domínio português (SALLES, 1971, p. 3).  Liderada por Francisco Caldeira de Castelo Branco, “a fundação de Belém foi 
fortemente motivada por razões políticas diretamente relacionadas a uma preo-

cupação estratégica, o controle da vasta região Amazônica.” (REZENDE, 2006, p. 
54). Referido controle visava transcender os limites do Tratado de Tordesilhas14, 

documento firmado por Portugal e Espanha em 1494, para a divisão e exploração 
das terras do Novo Mundo. (MURADÁS, 2008, p. 42). Conforme assevera Napo-

leão Figueiredo, a conquista da Amazônia somente se deu por um conjunto de 
forças geopolíticas que atuaram neste cenário, envolvendo atores como indíge-

nas, portugueses, negros e mestiços, os quais ocuparam e constituíram os Esta-
dos de Belém, Amazonas e Mato Grosso. (FIGUEIREDO, 1976, p. 148). 

Nesse contexto, o predomínio da força de trabalho era indígena, cujos nati-
vos eram encontrados e capturados em abundância pelos portugueses para dar 

início ao projeto de colonização da região amazônica. Lembra Violeta Loureiro que a “[...] Amazônia foi no passado ‘um lugar com um bom estoque de índios’ 
para servirem de escravos, no dizer dos cronistas da época; uma fonte de lucros no período das ‘drogas do sertão’, enriquecendo a Metrópole.” (LOUREIRO, 2002, 

p. 107). 

                                                           
14  Referido documento em sua versão original pode ser acessado pelo endereço: < 
http://purl.pt/162/1/brasil/obras/tratado_tordesilhas/ficha.html>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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A expansão geográfica do domínio português na Amazônia por certo trouxe 
impactos àquela região, na imposição da cultura europeia, nos modos de produ-

ção e exploração do gentio, dos valores simbólicos tais como a construção de mo-
numentos e fortalezas e unidades militares, “algumas de grande porte como as 
Fortalezas de Macapá e Príncipe da Beira, para garantir a soberania portuguesa em disputa com espanhóis, ingleses, holandeses e franceses.” (BENCHIMOL, 
2009, p. 78). Acrescenta Vicente Salles que: 

 
Além das embarcações de maior porte, os europeus possuíam tecnologia de 
guerra incomparavelmente superior. A instituição militar, incumbida de efe-
tivar a conquista e garanti-la permanentemente, dava sempre o primeiro 
passo na imposição do modelo, - e se constituiu, pelo tempo a fora, espécie de 
guardiã das demais instituições. A ação dos missionários, por outro lado, as-
segurava o êxito da conquista arrancando-o do “paganismo” e incorporando-
o à sociedade que se tentava implantar. (SALLES, 2006, p. 239). 

 
Ao contrário da pujante exploração da lavoura canavieira na costa nordeste 

do Brasil, bem como da movimentação migratória em virtude da exploração das 
minas de ouro nas Minas Gerais, a região amazônica possuía um mercado secun-

dário, ainda muito pobre no sentido da lucratividade visada pelos portugueses 
nos primeiros séculos da era colonial, uma vez que as atividades extrativistas 

rendiam menos lucros que as açucareiras e as auríferas. Por esta razão a Amazô-
nia Colonial foi considerada como periférica em comparação com as demais ca-

pitanias que exploravam as demais regiões do país.  
 

2.4.1 Os missionários e o convencimento dos indígenas sobre sua servidão 
 

A escravização dos nativos contou em um primeiro momento, com a forte 
participação dos missionários que foram trazidos pelos portugueses, a fim de 

cristianizar os indígenas e implantar a ideia de servidão sem resistência, especi-
almente pela política de aldeamento, que garantia uma estrutura necessária à 

política de colonização, criando-se novas aldeias próximas às instalações portu-
guesas, administradas principalmente pelos jesuítas, a serviço do Rei de Portu-

gal. (ALMEIDA, 2010, p. 72). 
Objetivava a Coroa a integração dos índios à sociedade, garantindo o domí-

nio das terras e principalmente utilizando a mão-de-obra compulsória. Para os 
missionários, o cumprimento desse papel se traduzia na anulação da identidade 

étnica os indígenas e dos negros e a implantação dos cristianismo como discurso 
para discipliná-los ao cumprimento das diversas atividades impostas. Nesse sen-

tido, os jesuítas eram coadjuvantes no processo de colonização e agiam como fis-
cais da nova estrutura social imposta aos nativos.  
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Diante dos conflitos entre indígenas e colonos, sobretudo em reação à polí-
tica de aldeamento, entraram em cena as expedições de descimentos, sob a gua-

rida de uma provisão que “concedia aos moradores o direito de descer indígenas 
do sertão a sua custa e de administrá-los em aldeamentos particulares, tendo acesso exclusivo a esses trabalhadores por toda a vida.” (CHAMBOULEYRON; 
BOMBARDI, 2011, p. 606). Objetivava o deslocamento de comunidades inteiras 

de indígenas através dos rios para as proximidades das instalações portuguesas, 
primeiramente, sob promessas de vantagens e negociações com as lideranças, a 

fim de se evitar novas fugas e mortes.  
O termo descimento era utilizado pela própria igreja católica para a retirada 

dos indígenas de suas aldeias originais sem o uso de coerção física, mas psicoló-
gica, utilizando-se da persuasão para que os cativos fossem conviver mais próxi-

mos dos portugueses, a fim de desempenhar as atividades de labor principal-
mente da colheita das drogas do sertão, que dependia da utilização intensiva do 

trabalho indígena (FURTADO, 2005, p. 70). Todavia, este labor era disperso na 
floresta, o que dificultava o controle num sistema escravista de “rédeas curtas” 
com os escravizados. 

Entretanto, apesar de as leis locais darem suporte aos descimentos, não fo-

ram capazes de conter as fugas e violências. Maria Regina Celestino de Almeida 
ressalta que jesuítas e colonos e até mesmo as autoridades locais eram atores de 

um grande conflito que se instalava e desestabilizava a Coroa. Denúncias de ati-
vidades ilícitas por vezes impediam a realização dos descimentos, por ferirem a 

política de aldeamento, compreendendo interesses particulares, a exemplo de 
Martim de Sá. (ALMEIDA, 2010, p. 78). 

A relação dos missionários, especificamente os jesuítas da Companhia, com os indígenas e colonos passou a não ser harmoniosa, pois havia uma “[...] luta 
pela posse do gentio [...].” (SALLES, 1971, p. 4). Os indígenas eram capturados 
pelos portugueses para o trabalho escravo e os missionários os segregavam dos 

europeus, pois também tinham interesses para si, sob o pretexto de que o contato 
dos indígenas com o homem branco os corrompiam. (SALLES, 1971, p. 4). 

Padre Antônio Vieira teve participação importante neste período, pois dis-
cursava no sentido de que o labor escravo indígena já não era um bom negócio e 

que pelo fortalecimento da Coroa e a experiência com os negros noutras capita-
nias era exitosa, devendo também ser empregada a mão de obra escrava africana 

nesta região. Para Vicente Salles, Antônio Vieira defendia a proibição dos resga-
tes dos indígenas e a entrega das aldeias à Companhia de Jesus, além de introdu-

zir as peças da África como mão-de-obra. (1971, p. 5). 
No entanto, a política indigenista foi modificada com o intuito de assegurar 

a demarcação das fronteiras por meio da mão de obra dos nativos, dando a eles 
liberdade aos mandos dos missionários. A reforma Pombalina foi marcada pelo Diretório dos Índios, proposto para a região Amazônica em 1757 e que foi “[...] 
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estendido, no ano seguinte, para todas as regiões da América portuguesa.” (AL-
MEIDA, 2010, p. 109).  Outras leis foram criadas, como a Lei da Liberdade dos 

Índios de 6 de junho de 1755 e a Lei de Casamentos, de 4 de abril de 175515, com 
o incentivo à mestiçagem entre índios e não índios. Complementa Maria Regina 

Celestino de Almeida que: 
 

Sem dúvida, na Amazônia, o objetivo explícito da política pombalina em trans-
formar os índios em súditos agricultores chocava-se com a realidade econô-
mico-social da região, na qual os índios eram a principal força de trabalho. As 
várias medidas de Pombal, algumas específicas para a Amazônia, complemen-
tavam-se para dar conta do projeto desenvolvimentista da região. Entre elas, 
cabe citar: a criação da capitania do Rio Negro (1755), a criação da Companhia 
Geral do Comércio do Grão-Pará e Maranhão (1755), o alvará com força de lei, 
tirando dos padres o poder temporal das aldeias (1755), a elevação das al-
deias e missões à categoria de vilas e lugares com suas denominações lusita-
nizadas e o próprio Diretório (1757). (2010, p. 111). 

 
Importa ressaltar que o Diretório dos Índios, fundado em 1757 transferiu o 

poder da Igreja Católica para um poder laico, pois os aldeamentos passaram a 

ser administrados por um diretor, homem notável na localidade. Com o Diretó-
rio, “[...] a população indígena ficou entregue à livre demanda do colono leigo, 
sem o papel de intermediador realizado pelo missionário religioso que caracte-rizou toda a legislação anterior.” (FONSECA, 2011, p. 5).  

A retirada do poder dos jesuítas teve o intuito de ressignificar o domínio da 
Coroa, pois os religiosos continham forças políticas passaram a ser uma cons-

tante ameaça ao poder monárquico e deveria ser extirpadas. (ALMEIDA, 2010, p. 
112). Nesse sentido, o controle dos aldeamentos e atividades compulsórias dei-

xou de ser religioso e passou a ser leigo, reflexo das reformas Pombalinas que 
além de proibir formalmente a escravização dos indígenas, também rechaçava 

de certo modo a discriminação destes e fomentava a miscigenação de negros, in-
dígenas e brancos.  

O Diretório dos Índios e as Leis da Liberdade e Casamento não significaram 
a liberdade de fato, tampouco o fim da discriminação e violência contra os nati-

vos, mas sim os transformando em súditos do Rei de Portugal, com a atribuição 
de nomes portugueses aos indígenas, a utilização de vestes, entre outras imposi-

ções culturais e identitárias, dando roupagem de harmonia das relações entre 
colonos e escravizados, que passariam a ser civilizados sob o ponto de vista por-

tuguês. 

                                                           
15 Referidos documentos em cópia estão disponíveis em: < http://www.governodosoutros.ics.ul.pt/?menu 
=consulta&id_partes=105&id_normas=30245&accao=ver>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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Por sua vez, com a criação da empresa monopolista Companhia Geral do Co-
mércio do Grão-Pará e Maranhão, um outro cenário apontava na Amazônia, no 

direcionamento dos negros da África pelo Atlântico. 
 

2.4.2  A presença do negro na Amazônia e a  
Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão 

 
A presença do negro na Amazônia colonial ainda não era tão massiva quanto 

na costa da região nordeste do país. Entretanto, Vicente Salles esclarece que o 
negro se fazia presente desde o início da ocupação pelos portugueses desde o 

início do século XVII: 
 

Ao contrário do que afirmam certos historiadores o Grão-Pará e Maranhão co-
nheceu a escravatura negra a partir dos primeiros tempos da ocupação do ter-
ritório pelos europeus. Aonde ía o senhor lá ía também o escravo carregando 
as pesadas bagagens. Estima-se que no começo do século XVII, quando se deu 
a conquista de São Luís (1615), tomada aos franceses, e do Grão-Pará, tomado 
aos indígenas (1616), já havia no Brasil mais de 20 mil escravos negros. (SAL-
LES, 2001, p. 120). 

 
Na região norte, predominava a mão-de-obra indígena que, não obstante as 

fugas, as condições de sobrevivência os obrigavam ao mal menor, ou seja, ao al-
deamento próximo às colônias portuguesas e como já dito, as atividades extrati-

vistas eram a força motriz na colonização amazônica ocidental. 
A mão de obra indígena era requisitada para esta atividade, pois para a co-leta das “drogas” era necessário o conhecimento da floresta. Os saberes dos indí-

genas faziam com que eles também desempenhassem atividades como de pesca, 

caça e remo, fazendo com que a força de trabalho negra ficasse em segundo plano 
(SOUZA JUNIOR, 2013, p. 179), muito embora atividades em fazendas de gado e 

engenhos de cana-de-açúcar também ocorreram ainda que em menor escala. 
(CASTRO, 2008, p. 157). 

Para Arthur Reis, a especialidade da mão-de-obra indígena na extração das 
drogas do sertão dispensava o labor africano, uma vez que a mão de obra africana 

não era a mais apropriada para tal atividade, pois a “bugrada local” conhecia bem 
as espécies amazônicas. (REIS, 1965, p. 147). 

O labor africano era oneroso aos colonos que, para sua importação, necessi-
tavam uma economia lucrativa, o que não era possível em razão da especificidade 

das atividades extrativistas e sua marginalização perante o sistema de planta-

tion, modelo de exportação para o mercado europeu, que prosperava em outras capitanias. Para Ronaldo Vainfas, a mão de obra negra “[...] teve pequeno impacto 
face à relativa pobreza da economia extrativista das drogas do sertão, especiarias 
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da floresta: plantas medicinais, cacau, castanhas, pimentas, madeiras tintoriais.” 
(2011, p. 193).  

Importa destacar no século XVII, especificamente em 1660 houve um surto 
de varíola, popularmente conhecida como bexiga, no Maranhão, que dizimou vá-

rios nativos, africanos e também colonos, impactando a produção, em uma ver-
dadeira crise, o mesmo ocorrendo na década de 1690 de maneira mais grave, 

espalhando-se para as capitanias do Pará, Caeté e Cametá.  
Possivelmente essa doença foi trazida pelo tráfico negreiro, em época que 

os africanos eram importados em situações de miserabilidade e fome. (CHAM-
BOULEYRON, 2006, p. 82). Tendo em vista a importação da bexiga e sua conse-

quente devastação populacional e crise na economia, além do declínio da mão de 
obra indígena, a solução apontada era o tráfico de mais africanos. 

As lavouras de tabaco e de açúcar não eram as únicas necessidades aponta-
das pelos portugueses; havia a intenção de que os africanos trabalhassem-nas lavouras de moradores, no plantio do cacau e do cravo em casca, “drogas do ser-tão” que somente encontrariam naquela região.  

Novamente a peste branca, como era conhecida a varíola, atacou a popula-
ção de modo geral. Já em 1750, a bexiga e outros surtos epidêmicos assolou o 

Pará com consequências negativas à mão de obra, bem como na economia do 
Estado, com uma baixa densidade demográfica, conforme afirma Souza Junior, “[...] isto pode ser demonstrado pelo fato de que, nos seus últimos anos, poucas 
povoações preenchiam o número mínimo de população estabelecido no seu Re-gimento, e que era de 150 índios.” (2013, p. 198). Observa-se que o Grão-Pará 
perdia forças economicamente e demograficamente em comparação com as de-

mais regiões do Estado do Brasil.  
A introdução das peças da África era prevista por duas provisões régias que 

se tem notícia: a de 16 de março de 1662 e outra de 1º de abril de 1680, deter-
minando a condução dos negros da Costa da Guiné para o Maranhão e Pará para 

trabalharem na fazenda real. (SALLES, 1971, p. 13). Nesse período, a importação 
dos negros da África para a região Amazônica era responsabilidade da Compa-

nhia de Comércio do Maranhão, extinta em 1684. Acrescenta Patrícia Sampaio 
que a Companhia de Comércio do Maranhão ficou responsável por inserir em 

vinte anos dez mil negros a serem escravizados, mas [...] os resultados tumultu-
ados da experiência levaram à sua rápida extinção sem que se alcançassem os 

objetivos que nortearam a sua constituição. (SAMPAIO, 2011, p. 86). 
A reforma imposta por Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de 

Pombal e a consequente criação da Companhia de Comércio do Grão Pará e Ma-
ranhão, com intervenção do irmão de Pombal, Francisco Xavier de Mendonça 

Furtado, então governador do Estado, possibilitou à colônia obter um reforço 
para a mão-de-obra compulsória, que se enfraquecia aos poucos pelas revoltas, 

fugas e acometimento de doenças pelos indígenas.  
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A empresa teve como objetivos “[...] o monopólio do comércio de mercado-
rias e tráfico de africanos da costa da África (Bissau, Angola, Cabo Verde e Ca-

cheu) para o Grão-Pará e Maranhão, estendendo-se mais tarde o comércio até as 
praças de Cuiabá e Vila Bela [...]”. (ASSIS, 1988, p. 39).  

Isso tornaria as atividades na Amazônia economicamente viáveis à Coroa 
Portuguesa, suprindo assim, a necessidade de mão-de-obra. No entanto, mesmo 

com as tentativas de implantação de monoculturas, a predominância caracterís-
tica da região era o extrativismo, caracterizando, assim, o fracasso do escravismo 

negro, como explica Patrícia Sampaio: 
 

Resolvida a primeira parte do problema – o fornecimento da escravaria –, a 
segunda parte dizia respeito à sua aplicação no Estado de maneira tal que per-
mitisse um aproveitamento efetivo dessa mão-de-obra. Os levantamentos re-
alizados pela Coroa indicavam que a maior parte das produções do Pará eram 
compostas por produtos extrativos, ainda que já estivessem presentes entre 
elas um bom número de produtos cultivados como o arroz, algodão, cana, café 
e cacau. Sem contar o fato de que as experiências de cultivo em larga escala na 
região, pressupondo uso mais intensivo da terra, não apresentava os resulta-
dos esperados em função das próprias características de alguns dos solos 
amazônicos. (SAMPAIO, 2011, p. 87-88). 

 
As limitações comerciais da Amazônia, especificamente da capitania do 

Pará, impossibilitaram a absorção dos negros trazidos pelo Atlântico para subsi-

diar a economia local, cabendo então o direcionamento a outras capitanias, es-
pecialmente a de Mato Grosso que, por sua vez, podiam pagar pelos braços fortes 

da África em metais preciosos e necessitavam dos braços fortes para progredi-
rem a região nas atividades auríferas. 

Além da importação dos negros da África a partir de uma rota específica, ou seja, pelo Atlântico equatorial, cuja “[...] ligação central se fazia entre o Estado do Maranhão, a Guiné e a Mina[...]” (CHAMBOULEYRON, 2006, p. 81), a economia 
também se fortificava com o comércio interno dos cativos, que rendia lucros para 

as capitanias que enviava negro a serem escravizados, especialmente na região 
centro-oeste do país, cuja atividade extrativista e minerária apontava como nova 

forma de enriquecimento e descobertas. 
O século XVIII foi marcado pelo abastecimento dos negros à capitania de 

Mato Grosso por meio da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, ex-
tinta em 1778, que possuía comércio exclusivo entre Belém e Mato Grosso no 

período compreendido entre meados deste século até seu término em razão das 
explorações auríferas no rio Guaporé, setor que pouco utilizava a mão-de-obra 

indígena. (FONSECA, 2011, p. 3-4).  
Discorremos sobre a escravização do indígena e do negro no Grão-Pará e a 

vinda destes para o território de Mato Grosso, pressupondo a importância de se 
compreender como ocorreu a quilombagem e a formação dos quilombos nestas 
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regiões. A região da Amazônia, por suas peculiaridades locais, das florestas fe-chadas tornava um local de fuga ainda mais perigoso. “Na floresta o negro 
achava-se sozinho. Às vezes conseguia chegar em alguma aldeia indígena e, por 
sorte, acabava vivendo com os silvícolas. Integrava-se, desta forma, num grupo estranho e que, com ele, só tinha um traço comum: o ódio ao branco dominador.” 
(SALLES, 2001, p. 123). 

Não obstante sua importância, não se trata aqui de discutir numericamente 
ou em riqueza de detalhes os carregamentos do tráfico negreiro à região Amazô-

nica16, mas de trabalhar as circunstâncias do envio de negros a Mato Grosso. 
 
2.5 A escravidão negra em Mato Grosso 

 
Necessária a compreensão de como ocorreu a escravização do negro em 

Mato Grosso. Como observa Edvaldo de Assis, este “só poderá ser compreendido 
através de sua inserção no contexto histórico regional a partir de uma análise 

mais globalizante a nível da Colônia que por sua vez, teve inserida na ótica do capitalismo.” (1988, p. 55).  
Em item anterior tratamos do direcionamento dos negros a serem escravi-

zados em Mato Grosso pela empresa monopolista Companhia Geral de Comércio 

do Grão-Pará e Maranhão. Aproximadamente um terço da mão de obra escrava 
do Grão-Pará foi enviada a Mato Grosso (DA SILVA, 2012, p. 16), sendo que nas 

primeiras décadas desse século, o elemento negro representava 85% da popula-
ção. (BARROS, 1989). 

Entretanto, não foi somente a Companhia Geral a responsável pelo povoa-
mento dos negros em terras mato-grossenses; fizeram parte da exploração de 

Mato Grosso os bandeirantes paulistas, atraídos pela atividade mineradora, base 
econômica da capitania, que propiciou a ocupação de terras de domínio espa-

nhol, de modo a alargar as fronteiras dos portugueses e seu domínio sobre a 
Amazônia. (BANDEIRA et al., 1993, p.59).  

A atividade predominante era a caça aos ameríndios e a extração de pedras 
e metais preciosos, especialmente o ouro, que atraia os olhares de colonos e os 

fomentava às expedições, denominadas de monções. (HOLANDA, 2000, p. 55).  
Isso porque já em 1719, foi descoberto ouro no rio Coxipó-Mirim quando 

Pascoal Moreira Cabral estava em preação dos indígenas Coxiponés em expedi-ção que “também trouxe ‘pouco mais de 100 escravos’ utilizados como carrega-
dores, cozinheiros, remadores que, após a sua chegada nas minas, também de-
senvolveram o ofício de garimpeiros, pedreiros, carpinteiros e ferreiros. Os es-

cravos eram trazidos da Capitania de São Paulo, que os recebia do Rio de Janeiro 

                                                           
16  Nesse sentido, ver BEZERRA NETO, José Maia. Cenas da escravidão: senhores e trabalhadores escravos 
em Belém (1860-1888). Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). v. 1, n. 2, p. 1-26, 
jul./dez. 2014. 
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e da Bahia.” (CHAVES, 2000, p. 29). Mais tarde, Miguel Sutil encontrava ouro nas 
minas do Cuiabá. (CANOVA, 2008, p. 76). 

As principais rotas de entrada de negros escravizados em Mato Grosso fo-
ram as monções paulistas e o envio pelo Grão-Pará através dos rios Madeira e 

Guaporé.  
A relação entre a Companhia do Grão-Pará e a Mato Grosso foi feita por meio 

do primeiro Capitão General da Capitania de Mato Grosso, criada mais tarde, em 
1748 por D. João V, administrada por D. Rolim de Moura (SALLES, 1971, p. 36), 

que teve participação na demarcação da fronteira amazônica e também na cria-
ção da Companhia.  Para Loiva Canova “[...] é nesse contexto de enfrentamento como adminis-
trador de extensa área do extremo oeste colonial e chefe da comissão portuguesa 

de limites com os territórios espanhóis que Rolim de Moura governou o Mato Grosso.” (CANOVA, 2008, p. 75).  
A Capitania foi criada para assegurar os poderes de Portugal sobre o terri-

tório que ali se reconhecia, além do fomento ao povoamento. Nesse contexto, em 

1752 foi fundada Vila Bela da Santíssima Trindade como a capital de Mato 
Grosso, em razão de sua posição geográfica estratégica com o Grão-Pará, além da 

divisa com os domínios castelhanos, buscando assegurar a segurança na fron-
teira, com a construção de fortes e benfeitorias naquele espaço. (CHAVES, 2000, 

p.27-28). 
Os sertanistas e os negros chegaram em grande fluxo em Cuiabá pelas mon-

ções fluviais, em um primeiro momento, pelo rio Tietê, por meio da Capitania de 
São Paulo. Após, por caminhos terrestres que ligavam Cuiabá a Goiás (ASSIS, 

1988, p. 13).  A mão de obra escrava negra era trazida também pela Bahia, que 
os importava e os remetia para o trabalho nas atividades de mineração. (SALLES, 

1971, p. 42). 
Houve, portanto, um grande comércio de negros da África, compreendendo 

importação direta e também a comercialização interna, com o envio de mão de 
obra nos mais distantes rincões deste país e Mato Grosso foi um dos palcos da logística escravagista. Conforme informa Assis, de 1720 a 1772, “entraram na Ca-
pitania de Mato Grosso o total de 15.380 escravos precedentes do norte e sul da colônia.” (ASSIS, p. 40). 

A Tabela 3, apresentada por Edvaldo de Assis e a seguir transcrita, detalha 

a entrada de negros escravizados em Mato Grosso no período de 1720 a 1772, e 
conforme análise, o número foi diminuindo com o passar dos anos de forma sig-

nificativa, pois no primeiro ano de análise o fluxo era superior a dez mil, ao passo 
que no último ano de análise, em 1772, havia somente 1.711, uma proporção de 

cerca dez por cento do número inicial. Entretanto, em razão dos altos impostos, 
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tais dados podem não corresponder à realidade em razão de eventuais sonega-
ções de informações pelos colonos, mas nos dá um parâmetro de compreensão 

do tráfego de escravos no Estado. 
 Tabela 3 - Fluxo de escravos em Mato Grosso: 1720-1772 

 

Anos Número de escravos 

1720-50 10.775 

1751-64 3.051 

1765-68 843 

1769-72 1.711 

Total 15.380 
  Fonte: ASSIS, 1988, p. 40. 

 

A proporção de negros direcionados a Mato Grosso é equivalente ao sucesso 
da produção aurífera. À medida que a atividade da cata de ouro e pedras precio-

sas diminuía, também ocorria com a comercialização interna de cativos, como 
demonstra o quadro acima. Mato Grosso não contava apenas com o contingente 

negro escravizado, mas também dos denominados ameríndios e brancos. Em 
1722, Arraial do Coxipó contava com uma população formada por negros e indí-

genas escravizados, aventureiros, mineiros e burocratas. (ASSIS, 1988, p. 20).  
Tamanha era a fama da abundância de ouro que além da extração de metais 

preciosos, Mato Grosso obtinha grandes lucros com os impostos provenientes 
das atividades auríferas, o que não intimidou o crescimento populacional, sendo 

que em 1727 foi criado um núcleo urbano denominado Vila Real do Senhor Bom 
Jesus do Cuiabá, a fim de que Portugal garantisse a posse do novo território, sob 

jurisdição da Capitania de São Paulo, capitaneada por César de Meneses e insta-
lasse sua base administrativa e política. 

Se por um lado o Grão-Pará não absorvia a mão de obra negra, utilizando-se 
do escravismo indígena em razão de suas peculiaridades locais, pois como dito, 

os nativos eram especialistas da floresta, conhecedores das espécies e eram a 
mão-de-obra apropriada para as drogas do sertão, noutro a capitania de Mato 

Grosso tinha como base de sustento os braços fortes dos negros da África, mas 
não descartava a escravização dos índios, até porque as monções destinadas 

àquela região tinham como objetivo a preação dos indígenas. Afirma Sérgio Bu-arque de Holanda que “[...] em 1727 havia ali dois mil e seiscentos negros e índios 
labutando nas lavras de ouro.” (HOLANDA, 2000, p. 55). 

Note-se que a descoberta do ouro em Mato Grosso se deu por ocasião da 

exploração da região pelos sertanistas em busca de indígenas para serem escra-
vizados em outras capitanias, tendo as terras mato-grossenses mais tarde sido 

palco de extração de ouro e metais preciosos em grande escala, dando origem ao 
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povoamento por brancos, indígenas e negros, que eram direcionados à Capitania 
para o labor escravo. 

 
2.5.1 A decadência da mineração e a proibição do tráfico negreiro 

 
Com vitórias e muitos fracassos em busca do ouro e demais minérios, cida-

des como Vila Bela e Diamantino foram se esvaziando, como exemplifica Edvaldo de Assis: “em uma listagem do período é a seguinte a situação dos escravos na 
nação existentes ainda em Vila Bela: 5 escravos com 70 anos de idade, 3 com 50 anos, 1 com 35 anos, 1 escravo menor de 15 anos e 1 escrava de 40 anos.” (ASSIS, 
1988, p. 25). 

Pode-se afirmar que a produção da capitania de Mato Grosso foi enfraque-

cendo à medida que as atividades já não mais rendiam como antes. A Companhia 
de Mineração de Cuiabá foi criada para minimizar os prejuízos da colônia, cujo 

porto para taxação de tráfego não conteve o fracasso.  
O período de decadência da produção diamantífera e da mineração do ouro 

em Mato Grosso iniciou-se em 1830, pela derrota na concorrência dos preços 
com Sincorá, na Bahia, assim como pela proibição do tráfico negreiro para o Bra-

sil, pela Lei de 7 de novembro de 1831, época em que o labor livre já era difun-
dido. (ASSIS, 1988, p. 26-27).   

A Lei de 7 de novembro de 183117, conhecida como Lei Feijó foi fruto das 
pressões exercidas pelo governo britânico, que tinha intuito de extinguir o trá-

fico negreiro, cujo texto declarava livres os negros escravizados vindos de fora 
do Império, previa penas de acordo com a lei criminal vigente, multa de duzentos 

mil réis por negro apreendido, além do pagamento das despesas do retorno dos 
africanos a qualquer parte da África com a maior brevidade. 

Mesmo com os altos valores das multas contidas na lei, os traficantes de ne-
gros e o próprio Estado, como os juízes de paz, por exemplo que utilizavam arti-

fícios para que os negros livres fossem tomados por eles. Diversas ações foram 
feitas para driblar a fiscalização do tráfico negreiro, como a simulação de mortes 

de africanos por meio de falsos atestados de óbito. (CHALHOUB, 2012, p. 49). Conforme Chalhoub, “[...] apesar de proibido pela lei de 7 de novembro de 
1831, intensificou-se o tráfico de africanos escravizados para o Brasil. Mais de 
750 mil africanos entraram no país ilegalmente nas duas décadas posteriores à aprovação da lei de 1831.” (2012, p. 45). 

A não obediência à lei pelos constantes casos de corrupção causou pressão 

dos ingleses em exigir explicações do Brasil, ocasião em que a Lei Feijó ficou co-

                                                           
17 Disponível em: <http://www.camara.leg.br/Internet/InfDoc/conteudo/colecoes/Legislacao/Legimp-
14/Legimp-14_49.pdf#page=2>. Acesso em: 21 maio 2017. 
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nhecida como “lei para inglês ver”, pois a normativa não se adequava aos costu-
mes dos senhores das fazendas de café, de maneira que os pactos sociais sobre-

puseram à vontade da lei.  
Assim foram apresentados projetos de lei que pretendiam revogar a lei de 

1831 para anistiar os traficantes de negros, como o decreto de 12 de abril de 
1832, que regulamentou a referida lei, que determinava o exame dos negros para 

saber se eram ou não boçais e no caso negativo, se falariam a língua portuguesa, 
o que lhe retiraria a condição descrita no artigo 1°, a fim de dar ares de legali-

dade.  
Somente em 4 de setembro de 1850, com a Lei n. 581, conhecida como Lei 

Eusébio de Queiroz18, o cumprimento do fim da importação de negros para o Bra-
sil ocorreu. No entanto, Renato Mendonça afirma que “o último desembarque 
clandestino se deu a 13 de Outubro de 1855. Foram duzentos e nove africanos que desembarcaram em Sinhaem, no Estado de Pernambuco.” (MENDONÇA, 
1935, p. 61).  Na tentativa de apagar a “mancha” da escravidão no Brasil, Rui Barbosa pro-
mulgou o decreto de 14 de dezembro de 1890 bem como a Circular n. 29, de 13 
de maio de 1891, com ordens de queimar de todos os documentos com registros 

da escravização, restando poucos documentos, o que dificulta a pesquisa mais 
profunda a respeito de peculiaridades da escravidão no país. (RAMOS, 1979, p. 

178-179). 
Embora a proibição do tráfico negreiro ser predominante para a extinção do 

labor compulsório, este ainda não ocorreu de forma efetiva, havendo um período 
de transição entre o labor escravo e o livre. Nesse sentido, leciona Maria de Lour-

des Bandeira et al., que: 
 

A extinção do tráfico negreiro colocava historicamente à inevitabilidade da 
transição do trabalho escravo para o trabalho livre. Tornava-se necessário as-
segurar decisões que viessem a encaminhar soluções adequadas aos interes-
ses da classe dominante, no que se respeitava à oferta de trabalho barato im-
prescindível aos lucros vultuosos dos empresários do café. (BANDEIRA et al., 
1993, p. 62). 

 
A partir deste momento, as atividades auríferas deram lugar às atividades 

extrativistas de espécies nativas, como a poaia e a erva-mate, com mão de obra 
indígena e de negros forros19. A poaia já era comentada na Europa como uma 

planta medicinal, gerando crescimento de seu valor econômico e tornando-se 

                                                           
18 O texto encontra-se disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM581.htm>. 
Acesso em 8 jun. 2017. 
19  Negro forro significa escravo liberto. Nesse sentido, ver MOURA, Clóvis. Dicionário da escravidão 
negra no Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2004. 



 

44 

 

parte da economia local pós fracasso da extração de ouro. Já a erva-mate tornou-
se conhecida e também mantinha seu valor comercial. 

A atividade pecuária, necessária à satisfação das necessidades alimentares 
da população em Mato Grosso, especificamente na região de Cuiabá, continha 

mão de obra escrava e forra, entre elas, a de mulheres escravas, na criação de 
porcos e preparação das carnes salgadas, assim como as atividades nos engenhos 

de cana de açúcar em pequenas quantidades, para abastecimento do comércio 
local. Também, as culturas de subsistência eram comuns em terras concedias aos 

negros forros, donde predominavam plantações de arroz, café e algodão. (ASSIS, 
1988, p. 31-33). 

Houve períodos críticos de fome da população e os altos preços dos alimen-
tos por sua escassez tornou a produção de alimentos em Mato Grosso atividade 

compensadora e base de produção e apoio para o mercado regional, como ocor-
reu em diversos locais, como Livramento (BANDEIRA et al., 1993, p. 60). 

O fracasso da mineração tornou a região de Cuiabá menos atrativa e teve 
como consequência a criação de novos núcleos urbanos, a fim de que as ativida-

des pudessem garantir o sustento da Capitania por meio das atividades agrícolas 
e engenhos de açúcar para reorganizar a economia, pois começaram a ter reco-nhecimento no mercado. Como destaca Chaves, “[...] vilas e lugarejos situados na 
Chapada (hoje, dos Guimarães) e Serra Acima, Poconé, Nossa Senhora do Livra-

mento, povoados formados próximos às margens do Rio Cuiabá, somavam mais de 15.444 habitantes.” (CHAVES, 2000, p. 32). 

Com a decadência da mineração, a lavoura canavieira expandiu e a produção 
açucareira transferiu os trabalhadores da mineração e domésticos para as ativi-

dades de cultivo e produção nos engenhos em um cenário de grande disponibili-
dade de terras e facilidade de escoamento. Embora houvesse a utilização de mão 

de obra livre, o labor escravo era predominante, até o momento da abolição da 
escravidão, que desarticulou a indústria canavieira da região. (BANDEIRA et al., 

1993, p. 63). 
A abolição da escravidão não aniquilou a subjugação dos negros, pois estes 

continuaram sendo o suporte para a economia da Capitania. Entretanto, à me-
dida que a escravidão perdurava, a resistência dos negros era a arma contra o 

sistema ilegal, traduzida nas fugas, revoltas, suicídios, mortes e até mesmo nego-
ciações com os proprietários como o direito à terra. Estabeleciam núcleos de fuga 

em meio às matas e também se juntavam ao negros forros nas vilas.  
A resistência foi a resposta de anos de subjugação dos negros por parte dos 

colonos, que por sua vez, pereciam em prejuízos econômicos pela perda grada-
tiva da força de trabalho.  

A transição entre a mão de obra escravizada e o labor livre foi um processo 
de certa forma longo e complexo, que abrange o período pré-abolicionista e pós 

escravização, compreendendo a proibição do tráfico negreiro como o início deste 
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processo.  Embora o quilombo seja o maior símbolo de resistência e responsável 
pela transição ao labor livre, mesmo após mais de três séculos de subjugação, 

este não fora o único responsável e deve ser analisado sob os mais diversos as-
pectos políticos e econômicos, a exemplo da política imigrantista, com suas con-

tradições historiográficas. (DE LAMÔNICA; COELHO, 1993, p. 22). 
Nesse sentido, a fase anterior à abolição foi marcada por uma série de fato-

res, cuja ênfase se dará à quilombagem como mais importante movimento de re-
sistência à escravidão. 

 
2.6 Resistência negra ao açoite: o quilombo como maior símbolo de luta 

contra o regime opressor 
 

Atenção especial deve-se ao falar do negro em uma visão genérica, destoada 
das peculiaridades que cada grupo possui, embora não seja objeto do presente 

trabalho a classificação do povos de origem africana na formação dos quilombos 
e dos povoamentos do Brasil como um todo no período escravocrata. Robert Sle-

nes ressalta que  
 

Apesar do grande número e variedade étnica dos africanos trazidos para o 
Brasil, e das possibilidades de pesquisas daí abertas para pessoas interessa-das em “descobrir” a África, só atingiria através de longas e perigosas viagens 
a todas as regiões dessa parte do mundo. (SLENES, 1992, p. 48). 

 No entanto, é necessário observar que o termo “negros”, além de outras de-
nominações utilizadas, não são intencionais no sentido de anular a diversidade 

étnica, mas apenas seguir a linguagem utilizada pela historiografia para a pre-
sente pesquisa.   

O regime opressor no período que transcendeu três séculos possibilitou que 
os subjugados, especialmente os negros se rebelassem contra a forma de organi-

zação da sociedade escravocrata colonial. Clóvis Moura aponta para duas fases 
do inconformismo do negro em um processo de negação de consciência, sendo o 

primeiro a própria fuga e o segundo a socialização da revolta e organização dos 
quilombos. “[...] Era, portanto, a passagem, no nível de consciência, do negro fu-

gido para o de quilombola. [...] O quilombola era, portanto, um ser novo, contra-
posto ao escravo e que somente enquanto quilombola podia assim pensar e so-bretudo agir.” (MOURA, 2011, p. 103-106). 

Em número muito maior que os colonos, pois correspondiam boa parcela do 

povoamento das colônias, o quilombo trazia insegurança ao sistema escravista 
em razão das mais variadas formas de resistência à escravização, como mortes, 

fugas, suicídios, revoltas, insurreições e a própria formação de quilombos como 
a resistência mais organizada e forte. (GOMES, 2006, p. 8). Estes enfrentamentos 

significaram a tomada de consciência do povo escravizado sobre sua condição de 
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protagonista na busca de uma sociedade liberta da opressão, mas também a 
conscientização dos opressores quanto a fragilidade do sistema que impuseram 

durante séculos. 
O quilombo, enquanto movimento de maior amplitude e significado no pro-

cesso de libertação dos negros escravizados no período colonial possui, em seu 
sentido linguístico, significado condizente com o seus propósitos, embora a pa-lavra quilombo ter sido aportuguesada, como descreve Vainfas, “[...] vocábulo de 
origem banto (kilombo) alusivo a acampamento ou fortaleza. Quilombo ou mo-

cambo, este último termo derivado do quimbundo mukambu, foram palavras que 
os portugueses usariam para designar as povoações africanas construídas nas matas brasílicas pelos africanos em diáspora.” (VAINFAS, 1996, p. 62)  Explicita Kabengele Munanga que a palavra quilombo possui “[...] conteúdo 

enquanto instituição sócio-política e militar é resultado de uma longa história [...] 
É uma história de conflitos pelo poder, de cisão dos grupos, de migrações em busca de novos territórios e de alianças políticas entre grupos alheios.” (MU-
NANGA, 2001, p. 21). O quilombo transcende a visão simplista de que se tratou 

apenas de uma rebelião contra o regime escravista ou a liberdade para as mani-
festações culturais. 

Clóvis Moura esclarece que 
 

O quilombo aparece, assim, como aquele módulo de resistência mais repre-
sentativo (quer pela sua quantidade, quer pela sua continuidade histórica) 
que existiu. Estabelecia uma fronteira social, cultural e militar contra o sis-
tema que oprimira o escravo, e se constituía numa unidade permanente e mais 
ou menos estável na proporção em que as forças repressivas agiam menos ou 
mais ativamente contra ele. Dessa forma, o quilombo é o centro organizacio-
nal da quilombagem, embora outros tipos de manifestação de rebeldia tam-
bém se apresentassem, como as guerrilhas e diversas outras formas de pro-
testo individuais ou coletivas. Entendemos, portanto, por quilombagem uma 
constelação de movimentos de protesto do escravo, tendo como centro orga-
nizacional o quilombo, do qual partiam ou para ele convergiam e se aliavam 
as demais formas de rebeldia. (MOURA, 2011, p. 23). 

 
Há distinção conceitual sobre o quilombo e a quilombagem, compreendendo 

esta como uma luta de classes em um processo permanente e complexo que tem 
por objetivo o desgaste do sistema escravista como um todo, para além da liber-

dade dos negros, mas a garantia de sua condição de cidadãos, objetivando uma 
consciência enquanto parte do sistema que ali se rebelava, transcendendo o ter-

ritório quilombola e chegando até as senzalas em uma desarticulação em massa 
do sistema escravista.  

Em uma análise etimológica da palavra senzala, Robert Slenes esclarece que 
 A origem bantu da palavra “senzala” talvez seja significativa. Um dos sentidos 

atuais de sanzala, em kimbundu (o idioma dos mbundu e a língua franca de 
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uma extensa área em Angola, na época do tráfico de escravos), é “residência de serviçais em propriedade agrícola” ou, ainda, “moradia de gente separada da casa principal”: isto é, exatamente o significado que a palavra adquiriu no 
Brasil. (SLENES, 1999, p. 148). 

 

O sistema opressor da escravização do negro, diante da quilombagem, utili-
zava da violência para combatê-la, como a formação de milícias, normas e caça 

aos negros pelos capitães-do-mato, que cobravam muito caro pelos serviços de 
acordo com a distância a ser percorrida e nem sempre se conseguiam capturar 

os cativos fujões. Os pagamentos eram feitos somente em casos de sucesso na 
captura. O sistema escravista utilizava-se também de negros ex-escravizados na 

profissão de capitão do mato, prática comum entre os ex-escravos que conhe-
ciam o comportamento dos negros rebeldes.  Anúncios em jornais também fa-

ziam parte das armas de controle dos negros rebeldes que praticavam fuga. (GO-
MES, 1996, p. 69). 

No entanto, não eram apenas os negros que se rebelavam e compunham o 
quilombo, mas também indígenas, fugitivos do serviço militar, prostitutas, mu-

lheres sem profissão, mulatos e brancos pobres, ou seja, era “[...] um cadinho de 
perseguidos pelo sistema colonial. Era no quilombo ou nas demais manifestações 

da quilombagem que essa população marginalizada se recompunha social-mente.” (MOURA, 2011, p. 25). 

Essa recomposição social de escravizados e forros, índios e demais segmen-
tos marginalizados da sociedade caracterizou-se pelo levante contra a ordem es-

cravista, em uma organização social alternativa, donde nasceu a visibilidade ne-
gativa, significando uma ameaça constante ao sistema escravista. (MARIN, 1995, 

p. 67). 
A visibilidade negativa dos quilombos amedrontava o sistema escravista 

justamente porque também representaram “[...] uma outra forma de conquista 
da terra, marcada pelo enfrentamento; por isso estavam constantemente amea-

çados pelas expedições de captura organizadas pelos governos e pelos senhores de escravos.” (MARIN; CASTRO, 2004, p. 17). 

A fim de reprimir a quilombagem, Portugal necessitava identificar os grupos 
por meio de informações sobre as características dos locais de refúgio, assim 

como da maneira que sobreviviam.  
A definição de quilombo pelo Conselho Ultramarino compreendeu o qui-

lombo a partir de cinco características, sendo a primeira delas a fuga dos negros, 
ou seja, a formação do que chamava de quilombo, em 1.740 era por negros fugi-

dios, não se considerando a possibilidade de formação de grupos de negros por 
questões culturais ou relação de pertencimento à terra.  

A segunda característica era quantidade mínima de fugidos, não se conside-
rando números menores que cinco, de forma a tabelar a formação de grupos de 

negros pela quantidade. Já a terceira era o isolamento geográfico, levando-se à 
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noção de marginalidade, local distante da civilização. Há a quarta característica 
relacionada à forma de moradia habitual de quem reside em local isolado, nos 

ranchos e por última, a característica que se relaciona com a inexistência de pi-
lões, símbolo de autoconsumo de alimentos e relações comerciais em mercado 

rurais, como o arroz.  Entretanto, a situação de isolamento era descaracterizada pelas “[...] transa-
ções comerciais da produção agrícola e extrativa dos quilombos que ajudaram a 
consolidar suas fronteiras físicas, tornando-as mais viáveis porquanto acatadas pelos segmentos sociais que passavam a interagir.” (ALMEIDA, 2011, p. 60).  Esta 
interação era necessária à própria sobrevivência, continuidade e amplitude do 

processo de revolta contra o sistema escravagista, mantendo com a sociedade 
relações comerciais clandestinas, além da troca de informações entre senzalas e 

quilombos e até mesmo relações afetivas.  
A característica apontada pelo Conselho Ultramarino de que o isolamento 

definia a área do quilombo era falsa pois havia uma relação social ainda, por ve-
zes com violência em situações de tomada a força de produtos de engenhos, mas 

também de forma pacífica, na troca de produtos para alimentação e até pequenos 
comércios nas imediações do quilombo. (ANDRADE, 2001, p. 83). A ideia de iso-

lamento trazida pelos portugueses poderia significar para eles um distancia-
mento da sociedade dominadora sob o ponto de vista da subjugação, mas não da 

relação cotidiana fora do quilombo. 
Verifica-se, portanto, que a definição feita pelos portugueses não condizia 

com a realidade dos quilombos, sendo utilizada para caracterizá-los por precon-
cepções, ou seja, de realidades desconhecidas à época. 

Mesmo sem pistas exatas em meio à mata, como a construção de casas ou 
utilização de utensílios necessários à sobrevivência, havia um sinal de que as fu-

gas eram cada vez mais constantes e a união de grupos negros se fortalecia con-
tra o sistema escravagista, com o intuito de garantir a autonomia e a sobrevivên-

cia, num processo de luta e resistência negra. 
Para Flávio Gomes, “ao fugir e se aquilombar, ainda que ‘sem conscientiza-ção’, os escravizados acabavam por ‘dinamizar a estratificação social’ sob o cati-veiro, já que sua força de trabalho deixava de ser simples mercadoria.” (GOMES, 

2006, p. 14). 
Salienta Rosa Acevedo Marin sobre o fluxo de negros escravizados na Ama-

zônia: 
 

Através dos afluentes da margem esquerda do rio Amazonas selavam-se as 
comunicações com as regiões mineiras. A intensificação das trocas comerciais 
entre Santarém, Cuiabá e Diamantino aumentou, também, os fluxos de escra-
vos negociados, aliciados e fugidos naquelas direções. Os escravos consegui-
ram, embrenhando-se na mata e alcançando os rios e lagos, sair da clandesti-
nidade com a proteção da noite. O aumento demográfico dos quilombos estava 
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relacionado com a capacidade de recrutamento externo. Nos informes anteri-
ormente citados aparecem o aliciamento e o roubo, em especial de mulheres. 
Certamente um mecanismo de reprodução do grupo que, colocado em funcio-
namento, aumentava a tensão no interior da sociedade escravista regional. 
(1995, p. 68). 

As fugas ocorriam tanto para dentro do país quanto para fora dele, de acordo 
com a localização do negro, uma vez que em determinadas capitanias, como é o 

caso de Mato Grosso, por se tratar de região de fronteira, a fuga era constante 
para outros países. As fugas para fora, consideradas como aquelas cujos locais de 

destino eram de difícil acesso, geralmente em matas fechadas, eram indispensá-
veis à formação de quilombos, uma vez que a vigília dos colonos sobre o escravi-

zado negro era intensa, assim como os castigos e demais formas de repressão à 
rebeldia dos negros. As expedições de captura dos negros tinham como justifica-

tiva a violência e ataques dos negros às comunidades vizinhas, muito embora a 
pretensão era a tomada dos negros e das terras, as reses dos senhores, por meio das “entradas”. (CARNEIRO, 2001, p. 14). 

Mais do que resistir contra a opressão do trabalho forçado, o quilombo sig-

nificou na medida do possível o resgate da identidade étnico-cultural dos negros 
que eram tidos como propriedade, com preço de mercado, mas sem valor en-

quanto ser humano, na verdadeira acepção da coisificação, conforme Vainfas: 
  A “coisificação” ou reificação do escravo, inerente à própria instituição escra-

vista, irrigaria portanto todas as fases da escravidão, a psicologia do africano 
e de seus descendentes. Como decorrência dessas análises, diversos autores 
defenderam a ideia de que a humanidade do negro só transparecia quando os 
escravos resistiam claramente contra a instituição escravista: organizando-se 
em quilombos, revoltando-se, matando senhores e feitores, suicidando-se ou, 
de maneira mais ampla, resistindo cotidianamente ao trabalho, através da 
quebra de instrumentos, automutilação, infanticídios, morosidade e demais 
atos lesivos aos interesses senhoriais. (VAINFAS, 2001, p. 208-209). 

 
O movimento de negros rebeldes por assim dizer era tamanho que os já 

aquilombados buscavam os demais, homens e mulheres, por livre ou contra a 
vontade, sendo um mau exemplo para os demais escravizados, num movimento 

sem controle por parte dos senhores. (CARNEIRO, 2001, p. 115). Evidente que a 
falta de controle se dava em razão do número de negros face ao número de bran-

cos, além do medo constante que estes tinham dos escravizados.  
A revolta, porém, não traduzia somente a violência empregada pelos negros 

em resistência ao açoite. A libertação por meio da quilombagem trazia de volta, 
ainda que por vezes de forma temporária, a possibilidade de se resgatar as ma-

trizes étnicas dos mais variados povos e etnias do Continente Africano. Nesse as-
pecto, a quilombagem tem como ponto de resistência o fortalecimento de suas 
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identidades culturais, manifestadas por exemplo pela religião e danças. Para Cló-
vis Moura, a resistência cultural significou a transformação da identidade do ne-gro, cujas manifestações vão além das atividades rotineiras; elas buscam “[...] uma função de resguardo contra a cultura dos opressores.” (1996, p. 35).  

Essa resistência social ao regime escravagista do quilombo é apontada por 
Clóvis Moura como uma resistência radical, pois não havia a possibilidade de o 

negro sair da condição de escravo e tornar-se cidadão, adquirir sua liberdade 
plena e gozar de todos os direitos inerentes à sobrevivência digna em acordo com 

os escravizadores; ele tinha de rebelar-se e tomar atitudes radicais, cuja violên-
cia era a característica principal.  

A negação do sistema escravista tomou proporções amplas, como a própria 
negação do sistema de agricultura, negando a monocultura e produzindo a poli-

cultura pra o próprio consumo. O território quilombola permitia que o negro exercesse sua cidadania e desta feita, “[...] o Poder quilombola. Somente assim o quilombo poderá ser governado.” (MOURA, 2001, p. 109). Apesar da precarie-
dade de condições, a radicalidade pressupõe uma nova ordem social, política e 

econômica dentro do quilombo, o que só foi possível pela rebeldia dos negros. 
Não obstante a historiografia tenha dois pontos de vista a respeito do surgi-

mento dos quilombos sob o ponto de vista da motivação pelos negros à rebeldia, 
ou seja, se por aspectos meramente materiais contra o regime escravista e pela 

reivindicação de terras e outros direitos pré-abolicionistas, ou por aspectos ima-
teriais, como o resgate e fortalecimento cultural dos negros da África, entende-

mos que o aspecto material não anula o aspecto cultural, sendo estes comple-
mentares e simbolicamente fortes para o processo de abolição da escravidão.  

Clóvis Moura tem importante papel na historiografia do negro no Brasil sob 
o ponto de vista da quilombagem como um processo complexo e dialético, espe-

cificamente sobre o quilombo, ao afirmar que: 
 

O problema dos quilombos no Brasil poucas vezes foi tratado como um pro-
cesso permanente que expressava a luta de classes no contexto escravista, 
mas simples manifestações de volta às instituições africanas, expressões cul-
turais e formas através das quais o africano reconstruiu aqui as suas diversas 
culturas. Com isto, fragmentava-se o processo social e restringia-se a sua di-
nâmica a uma série de fatos isolados no espaço físico e social e com esta frag-
mentação perdia-se a noção do seu sentido no processo de dinâmica social. 
(MOURA, 2001, p. 7). 
 O quilombo se consolidou como “[...] forma de luta contra a escravidão, como 

estabelecimento humano, como organização social, como reafirmação dos valo-
res das culturas africanas, sob todos estes aspectos o quilombo revela-se como 

um fato novo, único, peculiar, - uma síntese dialética.” (CARNEIRO, 2001, p. 15). 
Há uma relação com a ancestralidade, com o uso da terra, com a forma de orga-

nização e manifestações de identidade étnica e cultural talvez diferente da vivida 
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antes de seu sequestro em Continente Africano, mas mais distante da vivida nas 
colônias sob a chibata e labor escravo. 

Para Kabenguele Munanga, 
 

O quilombo brasileiro é, sem dúvida, uma cópia do quilombo africano recons-
truído pelos escravizados para se opor a uma estrutura escravocrata, pela im-
plantação de uma outra estrutura política na qual se encontraram todos os 
oprimidos. Escravizados revoltados, organizaram-se para fugir das senzalas e 
das plantações e ocuparam partes de territórios brasileiros não povoados, ge-
ralmente de acesso difícil. Imitando o modelo africano, eles transformaram 
esses territórios em espécie de campos de iniciação à resistência, campos es-
ses abertos a todos os oprimidos da sociedade: negros, índios e brancos, pre-
figurando um modelo de democracia plurinacional que o Brasil ainda está a 
buscar. (2001, p. 30). 

 

O negro aquilombado, ao tempo em que tentava resgatar as identidades afri-
canas, continha em alguma práticas ranços europeus, adquiridos pela convivên-

cia com os portugueses, como nomes próprios e até mesmo as manifestações re-
ligiosas entre santos cultuados pela Igreja Católica e os deuses africanos em um 

verdadeiro sincretismo religioso e cultural. (ANDRADE, 2001, p. 83). 
A ideologia da escravidão também influenciava as atividades dos quilombos 

e por vezes se tinha notícia de escravismo dentro destes locais. Também alguns 
negros já haviam sido escravizados antes de adentrar ao território brasileiro, 

como destaca Moura: 
 
No próprio Quilombo de Palmares, para manter as bases de uma economia 
que se assentava quase exclusivamente na agricultura, os ex-escravos tiveram 
de estabelecer a escravidão interna na república. Os negros feitos prisioneiros 
à força eram transformados em escravos que trabalhavam para aqueles que 
voluntariamente haviam fugido para o quilombo. [...] Em multas tribos africa-
nas o instituto da escravidão já era conhecido e algumas levas enviadas para 
o Brasil eram constituídas de negros que, na própria África, eram escravos. 
(MOURA, p. 31). 

 

Exemplo maior e influência da resistência negra ao regime escravista foi o 
Quilombo de Palmares, sobretudo pela liderança de Zumbi, morto em 20 de no-

vembro de 1695, um ano depois da extinção do quilombo. Palmares “[...] teve 
uma vida longa e trágica, resistindo a 25 expedições militares, dos exércitos colo-nialistas portugueses e holandeses, durante 90 anos.” (ANDRADE, 2001, p. 192). 

São diversas as abordagens de significados para os quilombos previstos na 

historiografia. Entretanto, da mesma forma que não se deve cair na armadilha da 
análise do negro como uma unidade isenta de peculiaridades, também não se 

deve traçar um modelo norteador determinante do que vem a ser um quilombo 
ou seu remanescente.  
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Foi nesse sentido que trabalhou o Grupo de Trabalho sobre Comunidades 
Negras Rurais da Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em 199420 no sen-tido de se dar um novo sentido ao termo “quilombo”, chamando a atenção o do-
cumento publicado em 1995 para a necessidade de se observar as peculiaridades 

locais, culturais e étnicas das comunidades. Nesse sentido, observa-se que não 
há um modelo padrão de classificação de determinada comunidade negra como 

quilombo ou não, pois: 
 
O termo quilombo tem assumido novos significados na literatura especiali-
zada e também para grupos, indivíduos e organizações. Ainda que tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ‘ressemantizado’ para designar a si-
tuação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e contextos do 
Brasil. (...) Contemporaneamente, portanto, o termo quilombo não se refere a 
resíduos ou resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprova-
ção biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma, nem sempre foram constituídos a 
partir de movimentos insurrecionais ou rebelados mas, sobretudo, consistem 
em grupos que desenvolveram práticas cotidianas de resistência na manuten-
ção e reprodução de seus modos de vida característicos e na consolidação de 
um território próprio. (...) No que diz respeito à territorialidade desses grupos, 
a ocupação da terra não é feita em termos de lotes individuais, predominando 
seu uso comum. A utilização dessas áreas obedece à sazonalização das ativi-
dades, sejam agrícolas, extrativistas ou outras, caracterizando diferentes for-
mas de uso e ocupação dos elementos essenciais ao ecossistema, que tomam 
por base laços de parentesco e vizinhança, assentados em relações de solida-
riedade e reciprocidade. (ABA, 1994, p. 81). 

 
Nesse sentido, nem sempre a formação de um quilombo decorre de fugas e 

revoltas de negros à escravização, podendo estes territórios em que estes desen-
volvem suas atividades inerentes à sobrevivência digna serem objetos de doação 

ou até de negociação e compra pelos próprios ocupantes. Apesar das informa-
ções obtidas pela historiografia enfatizarem o movimento rebelde contra um sis-

tema opressor, há que se compreender as peculiaridades de cada povo e a histó-
ria de sua formação enquanto grupo. 

Assim como a falta de informações exatas sobre a escravidão negra no Brasil 
em razão da escassez de registros bem como a inexatidão das informações, o 

mesmo ocorre com os dados sobre os quilombos21. “A despeito desta vagueza de 
informações, é possível o estudo genérico das características e peculiaridades dos quilombos.” (CARNEIRO, 2001, p. 11). Apesar da disponibilidade precária de 
                                                           
20  O documento foi resultado de um encontro realizado nos dias 17 e 18 de outubro de 1994 no Rio de 
Janeiro tendo como participantes Ilka Boaventura Leite, Neusa Gusmão, Lúcia Andrade, Eliane Cantarino 
O'Dwyer e João Pacheco de Oliveira. 
21 Salienta-se que as informações exatas a respeito dos quilombos, sejam em âmbito nacional e regional, 
como o caso do Estado de Mato Grosso são necessariamente incompletas exatamente por não ser este o 
foco da pesquisa. 
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informações a respeito dos quilombos no Brasil, especificamente em Mato 
Grosso, é possível compreender um pouco da luta pela terra e pela identidade 

negra. 
A localização dos quilombos e o fortalecimento dos movimentos de quilom-

bagem preocuparam os senhores, que utilizaram de índios e caboclos para irem 
em busca dos negros fugidos, atividade típica dos capitães-do-mato, cargo criado 

pela Lei n. 99, de julho de 1841, autorizando a captura de negros fugidios pelo 
pagamento de quantias sedutoras. O artigo 4º da lei determinava a inspeção de canoas com destino a Goiás e Mato Grosso “[...] que tiverem de regressar desta 
província para aquelas, e poderão reter os escravos, que jamais levarem as mes-

mas canoas à vista da relação das pessoas vindas, salvo o caso de haver títulos de compra ou troca.” (SILVA, 2001, p. 170). Em 1852, a Resolução n. 22222, de 8 de 

novembro reajustada para maior o valor da captura de 25 mil para 50 mil réis.  
Verifica-se que a tentativa de controle das fugas e de extermínio de quilom-

bos era constante, assim como o medo do inevitável fracasso das atividades es-
cravistas, pois grande parte da população era composta por negros escravizados, 

índios e demais oprimidos pelo sistema. O Grão-Pará “[...] abrigou 11 quilombos 
com expressiva população, deles restando farta documentação. Espalharam-se 

na calha do Amazonas, Tocantins, Ilha do Marajó, Amapá e, principalmente, a 
leste de Belém a caminho do Maranhão.” (SALLES, 2001, p. 123). 

Já na região central brasileira, com o direcionamento dos negros a serem 
escravizados nas atividades minerárias, não foi diferente o movimento rebelde 

da quilombagem e a formação de quilombos, a fim de pôr fim ao sistema escra-
vagista.  

Verifica-se, portanto, que a quilombagem alcançou dimensões significativas 
em todas as capitanias em um verdadeiro movimento de resistência à escravi-

dão, onde o negro tinha o papel principal, mas não se descartava a presença de 
indígenas, caburés, brancos e rejeitados socialmente de modo geral, além de fo-

ragidos e marginalizados que buscavam apoio e a reconstrução de sua identi-
dade, não obstante participarem de um novo grupo que, por vezes, era dissipado, 

formando subgrupos em continuidade à resistência à opressão. Vale destacar o 
movimento da quilombagem em Mato Grosso, não menos importante que em de-

mais regiões do país, cuja análise importa neste trabalho. 
 

 

                                                           
22  Conforme excerto do documento: “1º. Pelas apreensões feitas nos povoados terão os apreensores por 
cada um escravo capturado a quantia de réis 10$000. 2º. Pelas que forem feitas nas matas ou lugares ermos 
20$000. 3º. Pelas que forem efetuadas em mocambos ou quilombos 150$000. 4º. Os que denunciarem a 
existência de quilombos e guiarem as expedições destinadas a batê-los perceberão pelo Tesouro Provincial, 
no caso de que a diligência se verifique com bom resultado, a quantia de 5000$000.” (SALLES, 2001, p. 
128). 
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2.6.1 Quilombos em Mato Grosso: da resistência à  
(re)construção da identidade negra 

 

Assim como nas demais regiões do país, onde a exploração da mão de obra 
escravizada foi a força de enriquecimento da Coroa Portuguesa, Mato Grosso foi 

palco de violências e revoltas dos escravizados. As atitudes de rebeldia causavam 
medo e tensões na classe senhorial, que vigiava de forma constante na prevenção 

de eventuais violências por parte dos escravizados. Para estes, a revolta signifi-
cava a libertação e o enfraquecimento do sistema escravista; já para os senhores, 

uma ameaça constante à paz social que se tentava manter, denominado por Moura de “síndrome do medo”, cenário em que a legislação foi criada de forma 

despótica para reverter o medo e o impor aos escravizados, assim como as cor-
rentes, queimaduras, mutilações e demais meios de repreender a revolta.  

Conforme ilustra Moura, houve o impedimento de locomoção de escravos e 
como ameaça, pois: 

 
[...] os troncos, os pelourinhos, a gonilha, o bacalhau, a máscara de flandres, o 
vira-mundo, o anjinho, o libambo, as placas de ferro com inscrições infaman-
tes, as correntes, os grilhões, as gargalheiras, tudo isso formava o aparelho de 
tortura ou aviltamento através do qual as leis eram executadas como medida 
de normalidade social. (MOURA, 1988, p. 232). 

 Os chamados “códigos de posturas” permitiam que os senhores tivessem um 
maior controle dos modos de vida dos negros, não os permitindo jogos, andar 

armados, praticar comércio ou até mesmo reunir-se em um local comum, como 
a proibição aprovada pela Câmara de Cuiabá pelo Código de 1880, artigo 65, pa-

rágrafo 2º, que proibia a concentração de negros em lugares públicos, assim de-terminando que “a reunião de escravos, filhos, famílias, fâmulas ou criados nas 
lojas, tavernas, ruas e praças. Os infratores serão multados em 10 mil réis cada 
um ou sofrerão cinco dias de prisão.” (ASSIS, p. 58). 

O simples aglomerado de negros oferecia aos senhores o risco de rebeliões, fugas e aquilombamentos, figurando “[...] como agentes de mudança social, de-
sarticulando e incomodando, de modo abrangente e permanente os representan-
tes do escravismo regional.” (SILVA, 2001, p. 163). 

O movimento de escravizados revelou “[...] uma visão de luta de sujeitos so-
ciais que se aglutinam a partir de realidades histórias críticas impositivas, a par-

tir das quais se estabelecem antagonistas claramente definidos: proprietários de terras e escravizados [...].” (FURTADO, 2012, p. 26).  

O protesto contra o cativeiro uniu as forças de índios, caburés, negros contra 
toda a estrutura de dominação e subjugação, caracterizando os quilombos de 

Mato Grosso pela diversidade étnica em favor do objetivo comum: a liberdade.  
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Esclareça-se que em virtude da escassez de documentos e informações tam-
bém no que tange aos quilombos em Mato Grosso, há divergências na catalogação 

destes pela historiografia e pesquisadores de modo geral. Para Edvaldo de Assis, 
na paráfrase de Maria do Carmo Brazil, os quilombos reconhecidos entre os anos 

de 1770 e 1879 são: “Quariterê, Piolho, Piraputanga, Mutuca, Pindaituba, Rio São 
Lourenço, Manso Sul, Rio Manso, entre o rio Cabaçal e Sepotuba, além de outros situados entre os rios Jaguaré, Paraguai e Sepotuba.” (BRAZIL, 2005, p. 7). 

Quariterê, conhecido também por Piolho, foi o movimento quilombola mais conhecido em Mato Grosso e “apresentava um aspecto comum aos inúmeros qui-
lombos dispersos no território colonial, dispondo de eficiente organização in-terna [...] localização estratégica, matas, recinto pare tear.” (BRAZIL, 2005, p.06). 
Liderado pela rainha Teresa de Benguela, como era conhecida, Quartiterê cres-

ceu rapidamente, impulsionou mais fugas e consequentemente tensões entre os 
senhores, que utilizavam da força e violência, com expedições específicas para 

tentar acabar com o movimento.  
Segundo Maria Brazil, as expedições de caça aos negros fugitivos eram com-

postas por homens especializados neste tipo de empreitada e representava os senhores. “As primeiras investidas contra o quilombo de Quariterê ocorreram, 
em 1770, quando o sargento-mor João Leme do Prado o atacou, resgatando di-
versos escravos, inclusive a rainha que morreu enfurecida diante da captura. 

(2005, p. 7). 
Constituído por setenta e nove negros e trinta não negros, como indígenas, 

considerado como o que abrigou maior número de fugitivos que viviam da agri-
cultura de subsistência, foi destruído em 1770, ocasião em que muitos fugitivos 

foram massacrados e logo após, outro quilombo foi formado por seus remanes-
centes, desta feita, denominado Quilombo Piolho. (ASSIS, 1988, p. 63). 

Em razão da localização de Mato Grosso em proximidade com outros países, 
era comum que a fuga fosse direcionada para fora do Brasil, pois “os quilombolas 
tiveram maior possibilidade de fugir e se alongar em países vizinhos, como a Ar-
gentina, o Paraguai, a Bolívia, etc., onde chegaram a receber apoio; aliaram-se aos 

índios, assim como aos fugitivos e desertores da Guerra do Paraguai.” (SILVA, 
2001, p. 162).  Fatores importantes eram as punições aos escravizados rebeldes, pois “a 
convivência de índios e negros em cativeiro, os maus tratos, as excessivas e des-gastantes tarefas diárias e a ‘guerra justa’ representavam as fortes razões para a cooperação mútua de índios e cativos contra a estrutura de dominação.” (BRA-
ZIL, 2005, p. 6). 

O medo da classe senhorial não cessou com o aparato legislativo e repulsivo 

de violências. Havia a necessidade de se reforçar o controle senhorial sobre os 
negros por meio de expedições para a destruição dos quilombos que se tinha no-

tícia. A figura do juiz de paz se fazia presente para que a ordem fosse mantida e 
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nem sempre se conseguia localizar ou destruir por completo os quilombos justa-
mente pela localização de difícil acesso e a fuga para os países vizinhos. Não raras 

vezes, a diplomacia era necessária para a recuperação dos negros na Bolívia e em 
outros países fronteiriços, além da negociação com os indígenas que também 

praticavam o comércio de negros.  
A respeito do aparelhamento para a repressão dos movimentos de quilom-

bos, acrescenta Edvaldo de Assis que: 
 

Entre 1837 e 1841 foi o período de maior preocupação de Presidente da Pro-
víncia e dos proprietários de escravos no sentido de destruir os vários qui-
lombos existentes em terras mato-grossenses. José Antônio Bueno em 1837 
chegou a propor à Assembleia Legislativa a criação de uma guarda encarre-
gada da polícia nas vilas e freguesias, seguranças nas prisões, captura de cri-
minosos, destruição de quilombos e prisão de escravos fugitivos. Seu suces-
sor, Estevão Ribeiro de Resende aumentou o orçamento para atender às vilas 
de Poconé, Diamantino e Vila Bela da Santíssima Trindade, colocando a quan-
tia de 40$000 réis nas mãos de cada juiz de paz para a organização de expedi-
ções para destruição de quilombos. (ASSIS, p. 65). 

 

Os ataques aos grupos de quilombolas fizeram com que os negros formas-
sem subgrupos e se dissipassem para outros locais até mesmo por questão de 

sobrevivência, como o quilombo Mata Cavalo. Para Edivaldo de Assis, “[...] era 
comum esta tática de criar novos quilombos a partir da destruição de um outro 

ou de um arraial do mesmo quilombo. Como estratégia, os quilombos eram loca-lizados em lugares de difícil acesso [...]” (1988, p. 64). Além disso, os quilombos 

se dividiam em comunidades menores, alcunhadas de arraiais, onde desenvol-
viam atividades cotidianas para a sobrevivência, entre elas plantações de alimen-

tos, saques de objetos a viajantes e até mesmo a fazendeiros da região.  
A criação de novos quilombos ou arraiais demonstrava a luta e a resistência 

pela opressão escravista, que não aceitava em hipótese alguma, o aglomerado de 
negros em locais que pudessem oferecer resistência, sendo constantemente alvo de repressão. “[...] quando descobertos as roças eram destruídas, as casas quei-
madas na tentativa de desculturalizar e desmontar o espaço produzido, reinte-

grando-o à paisagem natural ou reordenando sua modificação.” (BANDEIRA, 
1990, p. 23). 

Atualmente, o número de terras de quilombo em Mato Grosso com proces-
sos abertos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)23 

entre 2004 e 2016 é de 73. Somente na cidade de Nossa Senhora do Livramento, 

                                                           
23  Referido documento pode ser consultado no site do INCRA, especificamente nas páginas 76 a 79. 
Disponível em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2017. 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf
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há requerimentos de seis comunidades rurais negras, intituladas como: Cabe-
ceira do Santana, Jacaré de Cima (dos pretos), Barreiro, Campina Verde, Entrada 

do Bananal e Mata Cavalo. 
Ressalte-se que o primeiro processo de reconhecimento e titulação é o de 

Mata Cavalo, com abertura inicial do processo pela Fundação Cultural Palmares 
(FPC), cujo Título de Reconhecimento de Domínio foi expedido em 18 de julho 

de 2000. 
 

2.7 O negro e o inacesso à terra em Mato Grosso 
 

Para compreender o negro em Mato Grosso, seu histórico de resistência e 
lutas pelo acesso à terra como ponto de partida para a identidade étnica, é ne-

cessário analisar a legislação pertinente a forma de ocupação das terras, deter-
minando a estrutura agrária e fundiária do Estado. 

Buscamos, nesta parte da pesquisa, demonstrar a política de acesso à terra 
após a suspensão do regime de sesmarias, em 1822, pois em virtude da abolição 

da escravidão, a preocupação dos latifundiários era a mão de obra, que já não 
havia como antes e de que modo a propriedade das terras permaneceria à dispo-

sição sem que os pobres a tomassem.  
Não obstante a suspensão do regime, na prática ele continuou existindo. 

Para José de Souza Martins, se o regime de sesmarias continuasse existindo, os 
trabalhadores tão logo ocupariam as terras livremente disponíveis e não traba-

lhariam mais para os grandes proprietários, havendo a necessidade de se criar 
uma lei que garantisse o poder das terras nas mãos destes. (MARTINS, 1997, p. 

14). Esse interregno das duas normatizações a respeito do uso da terra foi mar-
cado pela posse indiscriminada dos latifundiários, conforme aduzem Fontes e Fi-

lho: 
 

Esses quase trinta anos entre a derrubada do regime sesmarial e a instituição de uma nova Lei ficaram conhecidos como “Império de posses” ou “fase áurea do posseiro”, pois não havendo nenhum tipo de normatização e regulamenta-
ção de terras, a posse tornou-se a única forma de aquisição de terras. Nesse 
período aumenta-se paulatinamente o número de posseiros, de grandes pro-
priedades e também marca a formação das oligarquias rurais no Brasil. (2009, 
p. 66). 

 
Após a Lei n. 601, de 18 de setembro de 1850, alcunhada Lei de Terras que, 

em seu artigo 1º dispõe que a aquisição de terras devolutas24 se dava exclusiva-

                                                           
24   A Lei nº. 601, de 1850, dispõe que as terras devolutas são, conforme se extrai do artigo 3º: § 1º As que 
não se acharem applicadas a algum uso publico nacional, provincial, ou municipal. § 2º As que não se 
acharem no dominio particular por qualquer titulo legitimo, nem forem havidas por sesmarias e outras 
concessões do Governo Geral ou Provincial, não incursas em commisso por falta do cumprimento das 
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mente pela compra, com o objetivo de garantir a oferta de trabalho para os gran-
des proprietários. (BARROZO, 2008, p. 15). Nesse sentido, a lei aprovou um re-gime “[...] que impedisse o acesso à propriedade da terra a quem não tivesse di-
nheiro para compra-la, mesmo que fosse terra pública ou terra devoluta.” (MAR-

TINS, 1997, p. 14). Consoante análise de James Holston, “como legislação efetiva, foi uma fonte notável de desigualdade e injustiça na sociedade brasileira.” (HOLSTON, 2013, p. 
182). Referida lei não abarcava o pequeno posseiro rural, pois em seu artigo 6º 

desconsidera como provas de uso da terra os pequenos roçados, ranchos e de-
mais formas de materialização da ocupação, em uma típica forma de perpetuação 

do regime de sesmarias onde a simples força de trabalho deslegitimaria a pro-
priedade da terra. (BANDEIRA, 1991, p. 13).  

Da mesma forma, o Decreto n. 1.318, de 30 de janeiro de 1854, responsável 
pela execução da Lei de Terras, previa que os juízes municipais deviam conservar as terras devolutas e repreender o seu uso “inadequado”, ou seja, as plantações 
naqueles locais, dificultando cada vez mais o acesso à terra pelos pequenos tra-

balhadores rurais que, caso ousassem ocupar estes locais, seriam penalizados 
pelos códigos de posturas do município.  

Acrescenta Bandeira que  
 Em livros de escrituras de “bem viver” de um Distrito de Cuiabá, Mato Grosso, 

há vários registros de denúncia, julgamento de Delegados, sentença e prisão 
por período não inferior a um mês relacionados com a questão de uso da terra, 
envolvendo homens e mulheres livres, cuja onomástica indica a probabilidade 
de serem negros. As testemunhas representadas são sempre escravos do re-
clamante. [...] São dados elucidativos sobre a forma como as disposições do 
Decreto 1.318 de 30 de janeiro de 1854 foram utilizadas no interesse de pro-
prietários locais, como instrumento de afastamento de negros da posse de ter-
ras. (1991, p. 15). 

 

Referidas Posturas eram o meio de coerção e violação de direitos, pois “[...] a 
Lei de Terras se articula à Lei do Ventre Livre de 1871 e à Lei de locação do trabalho 

sob contrato de 1879, no sentido de manter os libertos sob constrangimento e a 
sua liberdade restringida, controlada, ameaçada.” (BANDEIRA, 1991, p. 14). 

Embora tenha sido editada em caráter geral, não causou impacto no uso das 
terras em Mato Grosso, pois a ocupação pelos grandes posseiros, especialmente 

das terras devolutas, ocorria sem nenhum percalço. Também o Decreto de repar-
tição de terras não trouxe mudança, como afirma Maria de Lourdes Bandeira et al.: 

 

                                                           

condições de medição, confirmação e cultura. § 3º As que não se acharem dadas por sesmarias, ou outras 
concessões do Governo, que, apezar de incursas em commisso, forem revalidadas por esta Lei. § 4º As que 
não se acharem occupadas por posses, que, apezar de não se fundarem em titulo legal, forem legitimadas 
por esta Lei. (BRASIL, 1850). 
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A Lei de Terras não foi imediatamente colocada em prática em Mato Grosso. 
Em 1859 criou-se através do Decreto nº 2092 a Repartição especial de terras 
que deveria se encarregar dos processos legais e, fundamentalmente, da pro-
teção de terras devolutas contra invasões. Entretanto, esse órgão teve pouca 
ou nenhuma atuação: alegou-se a falta de pessoal pra fazer cumprir os precei-
tos da Lei de 1859. Só após a Constituição de 1891 começam a se tomar medi-
das concretas no sentido de regulamentar as questões de terra do Estado. 
(1993, p. 62). 

 

Com o advento da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, 
em 1891, o pertencimento e o controle das terras devolutas passou a ser dos Es-

tados25, cabendo a estes manter a ordem política de uso de terras, devendo criar 
sua própria Constituição até o fim do ano de 1892, conforme artigo 2° do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias.26 
Nesse sentido, a regularização das terras em Mato Grosso teve novo assento 

na Lei Estadual n. 20 de 1892, que, tendo sido publicada quatro anos após a abo-lição do trabalho escravo, “[...] apresenta conexões com a crise econômica na pro-
dução agrícola de Mato Grosso, decorrente da escassez de mão-de-obra, difícil de 
recrutar na grande extensão geográfica de um estado com tão baixa concentra-ção populacional.” (BANDEIRA et al., 1993, p. 65).  

Isso porque com a proibição da escravidão no campo formal, a mão de obra 

começou a tornar-se escassa, além das dificuldades de se conseguir braços no 
Estado por conta de sua localização geográfica, além do fracasso das atividades 

minerárias, tendo como base da economia as atividades agropecuárias. 
Embora a Lei Estadual n. 20 de 1892 ter sido criada para sanar as dificulda-

des de produção e acesso à terra em Mato Grosso, esta manteve a situação de 
compra das terras devolutas, o que nem sempre era possível pela população mais 

pobre, especialmente a recém-liberta, restando a marginalização na propriedade 
e uso da terra. Assim, a lei favoreceu os grandes proprietários, possuidores de 

sesmarias, ainda que encontradas em situação irregular, pois os requisitos para 
seu reconhecimento era a sua ocupação e o cultivo. Adverte Gislaene Moreno 

que: 
 

Como essas ocupações ocorriam em grandes áreas, favorecidas pela economia 
do Estado que se baseava na agricultura, no pastoreio e na exploração extra-
tiva vegetal (erva-mate, borracha, poaia), a Lei estava beneficiando, essencial-

                                                           
25   Art 64 - Pertencem aos Estados as minas e terras devolutas situadas nos seus respectivos territórios, 
cabendo à União somente a porção do território que for indispensável para a defesa das fronteiras, 
fortificações, construções militares e estradas de ferro federais. (BRASIL, 1891). 
26  Conforme artigo 2º das Disposições Transitórias: Art 2º - O Estado que até o fim do ano de 1892 não 
houver decretado a sua Constituição será submetido, por ato do Congresso à de um dos outros, que mais 
conveniente a essa adaptação parecer, até que o Estado sujeito a esse regime a reforme, pelo processo nela 
determinado. (BRASIL, 1891). 
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mente, os grandes proprietários (posseiros). Portanto, mesmo tendo assegu-
rado o direito de preferência para compra das terras devolutas ocupadas, a 
Lei excluía os pequenos posseiros desse benefício, vez que estes não podiam 
efetuar a sua compra, nem fazer face ao sistema de produção vigente na época. 
(1999, p. 68-69). 

 
Além de serem beneficiados pela legislação no que diz respeito à formaliza-

ção da propriedade, ainda que sem preencher os requisitos, os prazos para tal 
reconhecimento sempre eram dilatados, além do reconhecimento de áreas mai-

ores do que os tamanhos reais, a fim de beneficiar mais ainda os latifundiários. 
Moreno, estudando o processo de regularização fundiária em Mato Grosso cons-tata que “a fase essencial do processo de regularização de terras ficava sob o do-
mínio e o controle dessas pessoas, vulneráveis ao poder de pressão dos proprie-tários locais [...]” que podiam controlar e manipular de perto o processo de regu-
larização fundiária. (1999, p. 71). 

Desse modo, o poder esteve sempre à mão dos grandes posseiros que se tor-
naram proprietários em um sistema corrupto e controlador de distribuição de terras no Estado, ao prejuízo dos pequenos posseiros, cuja categoria “[...] inclu-
íam-se os libertos com assentamentos em terras devolutas, terras desocupadas 

ou ociosas, anterior ou posterior ao ano de 1889.” (BANDEIRA et al., 1993, p. 67). 
A política fundiária em Mato Grosso: 

 
[...] reduziu-se a uma ação indiscriminada de regularização e legitimação de 
títulos de domínio, cujas terras já estavam em mãos de particulares. Passando 
por cima dos atos fraudulentos, praticados por proprietários, com a conivên-
cia dos responsáveis pelos serviços de registro, medição e demarcação das 
terras [...]. (MORENO, 1999, p. 73). 

 
Ademais, a política de ocupação de terras por meio de contratos de mono-

pólio de empresas estrangeiras fortaleceu os interesses econômicos do Estado, 
às custas de mortes de indígenas e demais populações tradicionais que viviam 

em terras devolutas. A exploração extrativista em larga escala era amparada pelo 
artigos 6º e 8º, da Lei n. 20 de 1892, tornando cada vez mais distante o acesso à 

terra aos pequenos posseiros.  
A política imigracionista, com base na realidade de São Paulo, pretendia em 

um primeiro momento, ocupar e depois, colonizar as terras de Mato Grosso por 
meio de doação de terras e seu título definitivo, com guarida no Decreto n. 149, de 1896. “Tratava-se, então, de se evitar a ‘invasão’ de terra, seja por ex-escravos 
ou por imigrantes nacionais ou estrangeiros que aqui porventura quisessem se fixar.” (MORENO, 1999, p. 72).  

A valorização da terra, desta feita já vista como capital proveniente da imi-

gração e não apenas como ocupação. Também o Decreto 384 de 1903 previa o 
incentivo fiscal às empresas que se instalassem e trouxessem imigrantes, além 
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do pagamento de passagens, facilitação de transportes e outros benefícios. Dessa forma, “[...] o incentivo à imigração estrangeira prosseguia, afastando o negro da 
propriedade da terra, que não poderia obtê-la por não ser possuidor de capital e 
por não gozar da condição de imigrante.” (MORENO, 1999, p. 75).  

A impossibilidade de acesso à terra pelos negros obedecia às ordenações do mais forte em um verdadeiro “processo perverso de afastamento jurídico do ne-gro à propriedade da terra.” (BANDEIRA, 1991, p. 7). A invisibilidade social e ju-
rídica pelo sistema sesmarial expropriatório com características produtivistas e individualistas tem como consequência “a formação de latifúndios, o etnocídio 
dos índios próximos e a formação de sociedades clandestinas que ficaram invisí-

veis aos olhos do poder constituído, como os quilombos e os territórios indíge-nas.” (MARÉS, C; MARÉS, T., 2006, p. 157).  

Nesse sentido, o acesso à terra por parte dos negros restou impossível por 
serem estes a parcela social invisível com relação ao poder sobre o local que po-

deria reconstruir sua identidade cuja marginalização se tornava cada vez mais 
latente. 

 
2.7.1 A invisibilidade expropriatória dos quilombolas em Mato Grosso 

 
Verifica-se que a legislação de terras em Mato Grosso sempre deixou os ne-

gros no campo da invisibilidade, pois havia previsão de que as terras devolutas 
ocupadas antes de 1889 deveriam ser outorgadas aos posseiros, mas fixou como 

condicionante a demarcação das terras, o que não era possível aos negros fazê-
lo, visto não terem condições financeiras de competir com a lógica de capital na 

exploração das terras, que mantinha o poder aos latifundiários, acentuando, as-
sim, a invisibilidade jurídica dos negros.  

Socorremo-nos da reflexão de Ilka Boaventura Leite, pois “[...] ao longo do 
processo de ocupação da terra, índios e negros foram tornando-se ‘outros’ – os 

primeiros, dizimados, os segundos postos à margem, invisibilizados, após o pro-cesso de Abolição do trabalho escravo.” (LEITE, 1995, p. 114). 
A legislação de terras foi por diversos anos excludente, arbitrária e por as-

sim dizer, racista, onde há expressa perpetuação de violação de condições míni-

mas à sobrevivência digna.  
Assim, quando argumentamos que há a perpetuação de violação de direitos, 

remetemo-nos à subjugação dos negros desde sua vinda ao Brasil pelo tráfico 
negreiro, utilizados como coisa em prol do desenvolvimento da Coroa portu-

guesa perante o mercado internacional de exportação com base na monocultura 
de cana-de-açúcar no sistema de plantations, onde o sabor amargo das planta-

ções e engenhos de açúcar era degustado pelos trabalhadores forçados sob a ide-
ologia da escravidão como uma sina, empregada pela Igreja Católica. 
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A escravização do negro no Brasil e em especial em Mato Grosso foi marcada 
pelo braço forte à sombra do açoite, mas também por revoltas diversas, que mar-

caram o movimento denominado de quilombagem, sendo o quilombo o maior 
símbolo de organização e resistência contra o regime escravista e também pelo 

resgate dos laços culturais e étnicos, representados pelos modos de ser, fazer e 
viver que a historiografia e as Ciências Humanas e Sociais de modo geral tentam 

compreender. 
A formação do quilombo, como visto alhures, não se dá apenas pela fuga de 

negros e demais marginalizados a áreas de difícil acesso; também ocorre pela 
doação de parte de terras antes de propriedade de senhores escravistas ou ad-

quiridas por escravos forros.  
Entretanto, o processo de grilagem de terras sob guarida do regime sesma-

rial em um primeiro momento e pela Lei de Terras posteriormente, com a onda 
de violência contra o negro mesmo após a abolição da escravidão mantém o ne-

gro à margem do acesso à terra, uma vez que as concessões de terras eram feitas 
aos grandes posseiros, maculando, assim, a identidade étnica das comunidades 

negras que tentam resistir a séculos de subjugação.  
Conforme assevera Neusa Maria Mendes de Gusmão (1995, p. 72), a liber-

dade dos negros se deu somente com relação ao trabalho, mas não de forma 
plena de vida, de modo a acentuar-lhes o lado complementar de uma realidade 

de exclusão: a condição de negro pobre, de não sujeito, sem participação social e 
política no mundo dos brancos. A herança do passado escravista ainda persiste 

não somente na memória, mas também na situação de exclusão e invisibilidade 
em que viviam. 

A injustiça social que se perpetuou com o negro, especialmente no meio ru-
ral, com o desapossamento de territórios tradicionalmente ocupados em virtude 

dos interesses dos latifundiários, gerando, assim, o latente conflito por terras que 
efetivamente haviam sido ocupadas (CASTRO; ALVES, 2014, p. 156), à luz da Lei 

de Terras, mas que lhes faltava a formalidade arquitetada justamente para ex-
propria-los traduz a “[...] invisibilidade expropriadora de duplo sentido: na rea-lidade concreta e no imaginário social.” (GUSMÃO, 1995, p. 65). 

A respeito das comunidades negras rurais e a invisibilidade destas diante do 

processo de lutas e reconhecimento pelo território, adverte Maria de Lourdes Bandeira que “essas comunidades configuram situações empíricas que, con-
quanto dados da realidade nacional, permanecem confinadas nos domínios da invisibilidade da ordem jurídica.” (BANDEIRA, 1990, p. 7).  

As relações sociais entre negros e não negros, pautadas na violência cotidi-ana reforçam a invisibilidade social e falta de referência. “O ser negro não inci-

dindo de modo profundo sobre a configuração da sociedade, nela não encontra 
referências positivas, essenciais à construção afetiva da pessoa e de sua autoes-

tima.” (BANDEIRA, 1991, p. 26).  
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Nesta perspectiva, a luta pela terra significa não somente o embate entre a 
ideia de propriedade privada que o direito aceita como válida, mas também a 

confirmação de que os negros são sujeitos de direitos e como tais necessitam da 
compreensão do uso da terra de forma grupal, em um processo de consciência 

da pluralidade de nações brasileiras e por consequência, da diversidade cultural 
que repercute social e juridicamente na busca pelo reconhecimento da cidadania. 

(GUSMÃO, 1995, p. 71). 
A expropriação dos negros de suas terras, portanto, corresponde à maior 

das injustiças sociais vividas, com a consequente falta de acesso às garantias mí-
nimas de sobrevivência digna, além da invisibilidade de suas lutas perante o po-

der dominante, que se inicia com a diáspora, em condição de mercadoria enviada 
aos confins do Brasil para servir de escravo, a negativa de toda e qualquer mani-

festação identitárias pela força ideológica imposta, a subjugação e a marginaliza-
ção do negro mesmo após a ilegalidade da escravidão. As violações de direitos e 

a consequente invisibilidade, portanto, iniciaram-se, sem perspectiva de tér-
mino. 

Há de forma paradoxal um acervo normativo histórico de violação dos di-
reitos humanos dos quilombolas, entre eles o direito ao território, pois como 

visto, a legislação de terras tanto em contexto nacional quanto no estado de Mato 
Grosso era imbuída de reflexos ideológicos escravistas e mantinha os negros no 

campo da invisibilidade, expropriando-os de suas terras tradicionalmente ocu-
padas, ao mesmo tempo que, como veremos no próximo Capítulo, há um aparato 

normativo em esfera internacional, nacional e estadual que garante, neste outro 
cenário histórico, o direito ao território, ainda que ranços ideológicos permane-

çam, podendo-se dizer que houve um pequeno avanço do processo de invisibili-
dade expropriatória dos negros.  
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CAPÍTULO 3  
 

O DIREITO HUMANO AO TERRITÓRIO E À 
IDENTIDADE QUILOMBOLA 

 
3.1 Territorialidade negra: a construção do espaço de significados e a iden-

tidade étnico-cultural 

Propõe-se neste capítulo compreender o direito humano ao território e sua 
proteção normativa, preliminarmente com as concepções de território, territori-

alidade e identidade étnico-cultural das comunidades negras rurais quilombolas, 
a importância deste espaço de significados materiais e imateriais para a garantia 

dos direitos intrínsecos à sobrevivência digna e ao alcance da igualdade formal e 
material. Em continuidade, de que modo estas concepções estão inseridas no sis-

tema internacional e interno brasileiro. 
Se a quilombagem significou o movimento de luta e resistência negra, o qui-

lombo conferiu espaço material e simbólico de organização do movimento. Palco 
das grandes articulações para dentro e para fora dele, procurando alastrar o mo-

vimento para dentro das senzalas, distribuindo pavor aos poderes senhoriais e 
sobretudo resgate das diversas identidades étnicas manifestado pelas músicas, 

danças, lutas, religiões, compreendendo ali as diversas Áfricas e suas peculiari-
dades.  

É preciso compreender como se dá a produção etnocêntrica de espaço pelas 
comunidades negras a partir da concepção que se tem por cultura, território e 

territorialidade e a própria noção de identidade negra. Para tanto, interessa ob-
servar que a identidade é formada a partir de símbolos de caracterização.  

Pierre Bourdieu nos lembra dos elementos língua, arte e ciência como os 
instrumentos de conhecimento que formam um sistema simbólico capaz de es-truturar a identidade de um povo. Para o autor, “os símbolos são os instrumentos por excelência da ‘integração social’: enquanto instrumentos de conhecimento e 
de comunicação [...] eles tornam possível o consensus acerca do sentido do mundo social [...]” (BOURDIEU, 1989. p. 8-10). Território e territorialidade negra 

possuem um sentido para além do espaço físico. São, também, espaços políticos 
e de dominação antiescravista, de visibilidade. 
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Busca-se compreender o espaço de resistência e de reforço de identidades 
negras a partir das concepções que se têm a respeito do território e sua territo-rialidade. Nessa linha, aduz o geógrafo Rogério Haesbaert, “[...] o território nasce 
com uma dupla conotação, material e simbólica, pois etimologicamente aparece 

tão próximo de terra-territorium quanto de terreo-territor (terror, aterrorizar), 
ou seja, tem a ver com dominação (jurídico-política) da terra [...]”. (HAESBAERT, 
2007, p. 20-21). Não há, nesse sentido, uma simples ocupação da terra, mas uma 
relação intrínseca com a terra e a própria vida, sendo esta visceralmente ligada 

à sobrevivência em todos os aspectos, como os elencados pelo autor. 
A dominação política da terra no que diz respeito ao quilombo confere po-

der à medida que a resistência é reforçada mesmo após a violência empregada 
no esfacelamento de quilombos e a formação de novos espaços, reproduzindo, 

assim, simbolicamente, um espaço de identidade para além da visão material do território, que “[...] tem a ver com poder, mas não apenas ao tradicional ‘poder político’. Ele diz respeito tanto ao poder no sentido mais explícito, de dominação, 
quanto ao poder no sentido mais implícito ou simbólico, de apropriação.” (HA-
ESBAERT, 2007, p. 20-21). 

Assim, o território é político e socialmente construído em relações constan-

tes de apropriação e dominação do espaço e reforço de identidade étnicas. Estas 
relações compreendem uma multiplicidade de manifestações e poderes, sejam 

de ordem hegemônica, mas também em lutas de resistência, onde os sujeitos di-
versos destes cenários disputam a dominação ou lutam contra a subjugação. 

(HAESBAERT, 2007, p. 22). Acrescenta Rosa Acevedo Marin que enquanto con-
dição de sobrevivência física para os grupos identificados com o território, “[...] 
essa identidade constitui-se no bastião de suas lutas pelo reconhecimento de di-reitos de ancianidade da ocupação.” (MARIN, 1995, p. 33). 

O território compõe, por sua vez, um campo de união ancestral do passado, 
presente e futuro em laços de tempo mitificado entre sujeitos iguais “[...] que co-
municam-se entre si e com o ‘outro’, diferente dele, mas que invade seu mundo e ali está.” (GUSMÃO, 1995, p. 70). Essa relação entre os de si e os de fora nos es-
paços de significados nem sempre é pacífica, justamente por sua condição de in-
visibilidade social e jurídica formatada pela sociedade de classes. Este ponto de 

tensão dentro da própria comunidade fortalece os laços étnicos e reafirma a sua 
identidade. 

Além de condição intrínseca à sobrevivência de um grupo, o território ga-
rante a perpetuação de seus valores culturais que, diante das violências expro-

priatórias, os mantém organizados em práticas políticas a fim de garantir os do-
mínios territoriais e sobrevivência. (MARIN, 1995, p. 79). 

É salutar afirmar que a relação simbiótica entre homem e território pressu-
põe a utilização dos recursos naturais, compreendendo-se o meio ambiente na-
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tural e cultural, onde biodiversidade e sociodiversidade se confundem e não po-
dem ser vistas dissociadas uma da outra. Os modos de ser, fazer e viver, nesse 

sentido, são considerados parte da identidade, pois correspondem à relação do 
homem com a natureza de um modo singular, os conhecimentos tradicionais que 

ele aplica e toda a simbologia empregada que por vezes, não é compreendida por 
indivíduos, imbuídos de poder ou não, que estão fora desse vínculo identitário, 

possibilitando conflitos pela terra, violência e toda a forma de expropriação. 
Sobre os confrontos pela terra adverte Gusmão: 

 
O momento contingente do confronto, expõe, assim, os muitos sentidos da 
terra: como valor de vida; como espaço de sentido; como posse ancestral. 
Energia fundante, dela emana o alimento que permite ser aquilo que se é e que 
sempre se foi. (p. 70). [...] O confronto pela terra e o conflito entre realidades 
diversas revelam assim, a existência de muitas linguagens próprias desse 
mundo singular e prenhe de sentidos. Um mundo cujo eco não é ouvido pela 
sociedade inclusiva. (GUSMÃO, 1995, p. 70-71). 

A territorialidade pode ser compreendida a partir da sociabilidade negra 
que, por sua vez se traduz na ocupação do território de forma estritamente polí-tica, pois “[...] diz respeito também às relações econômicas e culturais, pois está 
"intimamente ligada ao modo como as pessoas utilizam a terra, como elas pró-

prias se organizam no espaço e como elas dão significado ao lugar." (HAESBA-
ERT, 2007, p. 22). 

Maria de Lourdes Bandeira chama atenção para dois fatores importantes à 
sociabilidade negra: a acomodação e a resistência, sendo aquela que permitia um 

bom convívio com os senhores; o negro que desempenhava um bom trabalho 
com resistência à ordem escravagista amplia as relações consentidas através dos 

costumes, ao passo que esta corresponde à sociabilidade própria dos negros que, 
por meio do resgate da memória étnica, proporcionava condições de vida que se 

aproximavam das especificidades culturais. (BANDEIRA, 1991, p. 20). 
À medida que se fortalecem as relações sociais entre escravizados e libertos, 

senhores e pobres, por meio do escambo, das negociações, de conversas e conví-
vios em áreas comuns, os espaços vão sendo construídos e ganhando significa-

dos, seja em ambientes urbanos, mas também em meio rural. Essa sociabilidade 
se traduz nos cultos religiosos, cemitérios, capelas e as próprias igrejas de ne-

gros, assim como o lazer. Esta espacialidade não agradou a classe dominante que, por sua vez, criminalizou as manifestações de sociabilidade negra, levando a “[...] 
marginalizar na ilegalidade batuques, capoeira, terreiros; a adotar medidas re-
pressivas de controle desses espaços, como toque de recolher, esquadrões de vi-gilância, invasões policiais entre outros.” (BANDEIRA, 1991, p. 23).  

A marginalização da cultura do outro, vista a partir de padrões ideologica-

mente influentes da cultura dominante, ao invés de ser ponto de interação de 
culturas, mantém-nas afastadas, pois: 
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[...] a cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que 
separa (instrumento de distinção) e que legitima a distinções compelindo to-
das as culturas (designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distân-
cia em relação à cultura dominante. (BOURDIEU, 1989, p. 11).  

 
Este distanciamento ideológico cultural etnocêntrico, onde a “[...] sociedade do ‘eu’ é a melhor, a superior” (ROCHA, 1988, p. 5), pressupõe o olhar do outro a 

partir da formação cultural de quem observa, carregada de informações precon-

cebidas, somada ao fator poder, que impossibilita toda e qualquer interação cul-
tural, tornando, por vezes, condutas imorais ou ilícitas do ponto de vista domi-

nante as manifestações dos grupos considerados subalternos, como ocorrera 
com os negros durante e após o período colonial. 

Apesar das repressões à espacialidade negra na sociedade de classes, aquela 
se acentua ainda mais, sendo que em meios urbanos se reforça nos terreiros, as-

sociações, pontos de encontro e bairro de negros, ao passo que no meio rural se 
torna mais forte nas terras das comunidades negras, conferindo a territoriali-

dade negra, de modo que identidade étnica e de territorialidade correspondem 
a características de um grupo com características peculiares que o difere das ha-

bituais formas de vida da sociedade. Barth os define como grupos étnicos. 

(BARTH, 2000, p. 27). 

E neste aspecto, importa compreender a territorialidade negra no uso do 
espaço de significados, seus modos de ser, fazer e viver das comunidades negras 

que se formaram a partir do território apropriado, seja em locais de refúgio e 
resistência, seja em locais doados ou adquiridos pelos próprios negros no pro-

cesso de transição do período escravista para o período pós-abolicionista. O es-
paço de significados e toda a construção histórica definem a cultura, pois corres-

ponde a um sistema estruturado de símbolos e significados que são transmitidos 
historicamente e que definem o próprio modo de vida. (BELTRÃO; OLIVEIRA, 

2011, p. 58). 
Cada comunidade possui peculiaridades que compõem a sua identidade e 

há diversos modos de relação destas com o território, podendo ser classificadas 
de acordo com a origem patrimonial, seja por doação de escravizadores aos san-

tos, seja por locais de refúgio. Contudo, o ponto de convergência que compreende 
as comunidades quilombolas dos demais grupos sociais se figura etnicamente 

nas práticas culturais, no uso da terra, e como acrescenta Maria de Lourdes Ban-deira, “[...] principalmente da circunstância específica de solidariedade e recipro-

cidade desenvolvidas no enfrentamento da situação de alteridade proposta pelos brancos.” (BANDEIRA, 1990, p. 8). 
É salutar pensar as terras negras sob a ótica da territorialidade étnica a fim 

de que se quebre o paradigma imposto pela sociedade colonizadora e incorpo-
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rado por séculos de que o modelo de uso da terra deve ser exercido individual-
mente em um modelo de latifúndio e monocultura, ou seja, a propriedade por si 

só como res, e não como parte de uma identidade de um povo em sua indivisibi-
lidade, no apossamento familiar e dos espaços de uso comum, na essencialidade 

desta para a realização dos modos de ser, fazer e viver próprios, nas relações 
culturais e políticas e da própria organização destas. Nesse sentido, acrescenta Neusa Maria Mendes de Gusmão que “[...] a condição de posse comunal e indivisa 
é o ponto central para sua compreensão. Investida pela história própria, torna-

se um território e sobre ele, os grupos negros constroem sua territorialidade.” 
(1991, p. 31). 

Para Acevedo Marin, a territorialidade se materializa em práticas cotidianas de sobrevivência física e cultural, pois “[...] o movimento, uso e saber desenvol-
vidos sobre esse espaço, elaborados ao longo do tempo pelos negros, constroem sua representação de territorialidade.” (1995, p. 30-31). 

Assim, o território e a territorialidade negra conferem identidade quilom-bola em sua relação com a natureza, “[...] sem qualquer referência necessária à 
preservação de diferenças culturais herdadas que possam ser facilmente identi-
ficáveis por qualquer observador externo, supostamente produzidas pela manu-tenção de um pretenso isolamento geográfico e/ou social através do tempo.” 
(O´DWER, 2007, p. 2). Complementa Alfredo Wagner Berno de Almeida que os 

territórios negros: 
 

[...] compreendem, pois, uma constelação de situações de apropriação de re-
cursos naturais (solos, hídricos e florestais), utilizados segundo uma diversi-
dade de formas e com inúmeras combinações diferenciadas entre uso e pro-
priedade e entre o caráter privado e comum, perpassadas por fatores étnicos, 
de parentesco e sucessão, por fatores históricos, por elementos identitários 
peculiares e por critérios político-organizativos e econômicos, consoante prá-
ticas e representações próprias. (2002, p. 45). 

 
Os fatores étnicos asseverados pelo autor acima são o complexo de signifi-

cados que confere a identidade do negro e que nem sempre são compreendidos 
por outras culturas, sobretudo quando há dominação, como ocorreu com a cul-

tura branca sobre a cultura negra, por assim dizer. 
Nesse aspecto, a territorialidade negra tem por objetivo a contracultura do-

minante em um esforço de resistência na conquista de espaços de significados 
por meio da solidariedade humana contra a “dispersão da energia política con-testatória da identidade étnica.” (BANDEIRA, 1991, p. 25). Clifford Geertz com-
preende a cultura como um contexto no qual os símbolos são descritos de forma 

inteligível, ou seja, diante dos acontecimentos sociais (GEERTZ, 2008, p. 10), mas 
que são sujeitos a padrões historicamente definidos. (GERRTZ, 2007, p. 116). 
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Não se trata a cultura de algo dado, posto, mas sim passível de modificações 
e consequentemente de interpretações à medida de seu tempo e espaço, além 

das interações com outras culturas. Denys Cuche, calcando-se em Bastide, afirma que o termo a ser utilizado seria “culturação”, uma vez que os processos de des-

construção e reconstrução das culturas por meio das interações e especialmente 
cita como exemplo o processo de escravização do negro e suas consequências de resgate cultural e formação de identidades novas, compreende que “toda cultura 
é um processo permanente de construção, desconstrução e reconstrução. O que varia é a importância de cada fase, segundo as situações.” (CUCHE, 1999, p. 137). 

A cultura é compreendia de acordo com as percepções que são o ponto de 

partida de quem observa e define, mas também da própria ideologia empregada 
na definição da etnicidade, como adverte Manuela Carneiro da Cunha: 

 
A construção da identidade étnica extrai assim, da chamada tradição, elemen-
tos culturais que, sob a aparência de serem idênticos e si mesmos, ocultam o 
fato essencial de que, fora do todo em que foram criados, seu sentido se alte-
rou. Em outras palavras, a etnicidade faz da tradição ideologia, ao fazer passar 
o outro pelo mesmo; e faz da tradição um mito na medida em que os elementos culturais que se tornaram “outros”, pelo rearranjo e simplificação a que foram 
submetidos, precisamente para se tornarem diacríticos, se encontram por isso 
mesmo sobrecarregados de sentido. Extraídos de seu contexto original, eles 
adquirem significações que transbordam das primitivas. (CUNHA, 2009, p. 
239). 

As concepções a respeito do que vem a ser cultura e os contornos da identi-
dade étnica das comunidades quilombolas por quem é de fora podem, muitas ve-zes, incluir preconceitos, pois por concepções falsas sobre cultura pois “estas 
ideias que suportaram teoricamente o racismo e alicerçaram descaradamente o 

direito à escravização e extermínio de povos inteiros.” (LEONTIEV, 1980, p. 38). 
Essas percepções distorcidas da realidade do negro promovem invisibili-dade e por consequência, violações de seus direitos, implicando em “diferenças 

racial e cultural, separação social, barreiras linguísticas, inimizade espontânea e organizada.” (BARTH, 2000, p. 28).  
Estas distorções são fruto da construção social feita por brancos para bran-

cos em uma ideologia que remete ao processo de escravização e reificação do 
negro, tratando os quilombos como espaços de selvagerias, promiscuidade, vio-

lência e todos os adjetivos pejorativos que lhes foram imputado na tentativa de 
busca pela identidade étnica mesmo após a diáspora africana.  

Para Barth, há uma limitação dos próprios fatores que garantem as percep-
ções da diversidade cultural; há um imaginário social de isolamento coletivo, 

afastado de interações culturais com outros povos, como os brancos e demais segmentos sociais, e por consequência produz “[...] um mundo de povos separa-
dos, cada qual com sua cultura e organizado em uma sociedade, passível de ser 
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legitimamente isolada para descrição como se fosse uma ilha.” (BARTH, 2000, p. 
28). 

Nesse sentido, as preconcepções de identidade étnica de um grupo, especi-
almente os negros se dão pela ignorância à própria identidade negra. As percep-

ções de identidades étnicas são feitas a partir da interação por quem está inse-
rido na comunidade e que pode definir os entrelaces culturais, mas também por 

quem está de fora, a partir de concepções de cultura e identidade dos não negros, 
como é o caso dos estudiosos da Antropologia que se debruçaram para compor 

uma ressemantização de quilombo no Grupo de Trabalho sobre Comunidades 
Negras Rurais, em 1994.  Conforme assegura Eliane D´Ower, “[...] da perspectiva dos antropólogos 
reunidos no grupo de trabalho Terra de Quilombo da ABA, a etnicidade refere-se 

aos aspectos das relações entre grupos que consideram a si próprios e são tam-bém por outros considerados como distintos.” (2007, p. 47). Há, nesse sentido, 
uma identidade que une estes membros de um determinado grupo por suas con-
dições, etnias e identidades culturais entre si, mas também uma diferença de ou-

tros segmentos da sociedade no momento em que se reforça a identidade a partir 
da diferença cultural e suas peculiaridades, há a reafirmação da identidade ét-

nico-cultural.  
A palavra quilombo e suas nuances de território e territorialidade negra são 

objeto de observações desde a tentativa de descrição pelo Conselho Ultramarino, 
passando por acepções dadas pela historiografia, além de concepções antropo-

lógicas, interpretações normativas internacionais e internas. As mais variadas 
abordagens vão se completando ao longo do tempo, sofrendo modificações nas 

perspectivas das várias áreas de conhecimento, especialmente quanto à forma 
de organização das comunidades negras e o uso coletivo da terra. Atenção especial deve ser dada pelos estudiosos do direito, pois “[...] a rela-
ção das comunidades negras com a terra se deu histórica e socialmente através do coletivo, não se circunscrevendo à esfera do direito privado.” (BANDEIRA, 
1990, p. 8), o que chama-nos atenção à necessidade de se analisar os preceitos 

normativos e adaptá-los ou interpretá-los às realidades sociais. 
Da mesma maneira que se deve observar as mais variadas etnias advindas 

dos povos das diferentes Áfricas, a concepção que se tem a respeito de quilombos 
ou territórios quilombolas devem afugentar-se de generalismos preconcebidos; 

não se trata de desmerecer os trabalhos de pesquisadores em observar as carac-
terísticas comuns dos quilombos e quilombolas, mas sim de compreender que 

cada território possui uma identidade própria e quem o habita possui a capaci-
dade de fazê-lo, como adverte Gusmão, “[...] não são negros genéricos. O que são diz da ‘terra que se tem’ e da qual se é. Diz de uma terra que se possue (sic). Isto revela não uma condição idêntica ao caso indígena, mas em muito semelhante.” 
(1991, p. 65).  
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Ainda que o território pressuponha uma fronteira territorial necessária à 
manutenção da identidade de um grupo étnico, no caso, o quilombola, é preciso 

compreender que definição étnica transcende o território exclusivo, mas os mo-
dos de ser, fazer e viver dão ao gruo característica primordial para o seu reco-

nhecimento e garantia de direitos.  
O território exclusivo é sinônimo de afirmação de identidade e não apenas 

como segregação de modo negativo da sociedade não negra, como eram conce-
bidos os quilombos em períodos escravistas e de transição para a abolição da 

escravidão. Há, nesse sentido, uma fronteira capaz de fortalecer as vivências en-
tre a própria comunidade, mas também a concepção intercultural. Fredrik Barth 

denomina de fronteira social, onde a interculturalidade é imprescindível para a “[...] diversificação e expansão de suas relações sociais, de modo a eventualmente 
cobrir todos os diferentes setores e domínios de atividade.” (BARTH, 2000, p. 34) 

Nesse sentido, o território e a territorialidade negra conferem o lugar do ne-

gro no contexto histórico e social, pela construção do imaginário social a partir 
das ideologias escravistas, pela lógica colonial de uso e ocupação da terra, além 

da criminalização dos espaços de significados dos negros, evidenciados pelas 
manifestações culturais e religiosas, ou seja, por uma série de fatores que são 

essenciais à visibilidade negra com efetividade jurídica e social. 
Sua terra possibilita a afirmação de sua posição perante o grupo ao qual per-

tence por meio dos processos de identidade étnica (GUSMÃO, 1995, p. 72), reve-
lados nos peculiares modos de ser, fazer e viver, mas também é a base de negação 

do ainda presente sistema racista e de invisibilidade de direitos, que torna cons-
tante o esforço do negro para reafirmar sua identidade. 

A reafirmação da identidade negra, especialmente a quilombola ganha 
corpo nas lutas por reconhecimentos de seus direitos, seja em âmbito internaci-

onal ou interno. Esta realidade poderá ser visualizada nos tratados internacio-
nais de direitos humanos que tentam fazer uma abordagem mais aproximada do 

direito à territorialidade negra, como observa Jérémie Gilbert, 
 

Apesar de ser uma questão tão central para a justiça social e a igualdade, o 
direito à terra é praticamente inexistente na linguagem de direitos humanos. 
Há várias demandas por seu reconhecimento no âmbito da legislação interna-
cional de direitos humanos [...]. No entanto, apesar dessas iniciativas, nenhum 
tratado tem reconhecido o direito à terra como uma questão central de direi-
tos humanos. Entre os nove principais tratados internacionais de direitos hu-
manos, o direito à terra é apenas superficialmente mencionado uma única vez, 
no contexto dos direitos das mulheres em zonas rurais. Não obstante, apesar 
da ausência de uma referência clara nos principais instrumentos internacio-
nais de direitos, tem havido um foco maior na jurisprudência internacional 
sobre o direito à terra como uma questão de direitos humanos. (GILBERT, 
2013, p. 123). 
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Nesse sentido, é necessário compreender como os direitos humanos à terri-
torialidade negra e seus consectários, como direito à igualdade e não discrimina-

ção, às manifestações culturais, à relação intrínseca com o meio ambiente natu-
ral, à igualdade de condições em quaisquer situações de vida, como trabalho, 

educação, propriedade, entre outros estão dispostos nas normativas internacio-
nais, nas perspectivas do sistema global e interamericano de direitos humanos, 

bem como na seara interna do Brasil e de competência do Estado de Mato Grosso, 
uma vez que todo este aparato de regras compõe um sistema especial de prote-

ção dos direitos humanos dos quilombolas, cujos direitos devem ser efetivados 
em respeito à primazia do ser humano, como veremos a seguir. 

 
3.2 A proteção e a promoção dos direitos dos quilombolas no Sistema Glo-

bal, Interamericano e brasileiro de direitos humanos 
 

Há no sistema internacional de proteção dos direitos humanos um aparato 
de tratados internacionais que objetivam, explícita ou implicitamente, a proteção 

e promoção dos direitos inerentes à dignidade dos quilombolas e de seus rema-
nescentes. Há também um sistema nacional de proteção das comunidades qui-

lombolas, que garante o reconhecimento das terras às comunidades remanes-
centes de quilombos.  

A interação destes sistemas de proteção de determinados grupos em situa-
ção de vulnerabilidade é traduzida por sistema especial de direitos humanos, 

uma vez que, além de normativas que buscam o reconhecimento da igualdade, 
há também um aparato legislativo com o intuito de reconhecer as diferenças em 

razão das peculiaridades étnico-culturais. 
Esta estrutura reconhecedora, garantidora e promotora dos direitos das co-

munidades quilombolas possui a característica da complementaridade, não se 
tratando de relação hierárquica entre os sistemas, mas sua aplicação nos casos 

concretos em observação à primazia do ser humano27. Toda a estrutura disposta em qualquer âmbito de alcance, seja internacional ou interno, “[...] vem atender 

uma das grandes preocupações de nossos tempos: assegurar a proteção do ser humano, nos planos nacional e internacional, em toda e qualquer circunstância.” 
(CANÇADO TRINDADE, 2003, p. 39).  

Trata-se da garantia dos atributos mínimos para a sobrevivência digna do 

ser humano, tais como o direito à territorialidade negra e todas as suas nuances, como as manifestações culturais e a própria identidade étnica, pois “[...] sob o lema “direito à terra é direito humano”, as pessoas reivindicam que que as terras 
representam não somente um ativo econômico muito valioso, mas também uma 

                                                           
27  Nesse sentido, o artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe que deve-se aplicar o 
princípio da prevalência da norma mais benéfica a quem sofreu violação de direitos humanos. 
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fonte de identidade e cultura.” (GILBERT, 2013, p. 136). Nesse aspecto, tratare-
mos dos principais componentes28 do sistema internacional e interno de prote-

ção dos direitos humanos relacionados aos quilombolas. 
 

3.2.1 O Sistema Global de Direitos Humanos 
 

O alicerce da estrutura em âmbito internacional tem início com a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos (DUDH), adotada e proclamada pela Assembleia 

Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 10 de dezembro de 1948, por 
meio da Resolução 217 A (III). O documento propiciou a abertura de caminhos para que a partir de então, surgissem mais acordos de proteção humana e “[...] se 
projetaram a sucessivos e numerosos tratados e instrumentos de proteção, nos 

planos global e regional, e a Constituições e legislações nacionais e se reafirma-
ram em duas Conferências Mundiais de Direitos Humanos (Teerã, 1968, e Viena, 1993).” (CANÇADO TRINDADE, 2009, p. 13).  

Com forte significado enquanto divisor de águas entre a construção e re-

construção29 dos direitos humanos, a DUDH possui uma racionalidade de resis-
tência às atrocidades cometidas durante Segunda Guerra Mundial, além da aber-

tura de espaços de luta pela dignidade humana (FLORES, 2002, p.11).  
Não menos importante, a paz mundial e a cooperação internacional, além 

dos desenvolvimentos econômico e social dos Estados também são objeto do sis-
tema global de proteção de direitos humanos que acabara de se inaugurar. Os 

trinta artigos da Declaração trazem também os direitos à igualdade e não discri-
minação indistintamente, uma vez que o momento histórico de adoção da DUDH 

era de destruição de milhares de seres humanos exatamente por suas diferenças.  
Labora a Declaração o aspecto protetivo da igualdade e a livre manifestação 

cultural, religiosa e de pensamento, além da proteção da família sem interferên-
cias limitantes por parte do Estado.  

Há, na DUDH, previsão expressa do direito à propriedade no artigo 17, cujo texto descrevemos: “1. Toda pessoa tem direito à propriedade, só ou em socie-dade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade.” 
                                                           
28  Não se pretende abordar todos os tratados internacionais e normas de direito interno do Brasil e do estado 
de Mato Grosso, tampouco esgotar as reflexões que lhe cabem, mas apresentar os principais componentes 
do sistema especial de proteção dos direitos humanos dos quilombolas que julgamos necessários para o 
desenvolvimento da pesquisa. 
29 Os termos “construção” e “reconstrução” dos direitos humanos são atribuídos por Hannah Arendt e 
significam a estrutura de proteção dos direitos humanos no período que antecedeu à Segunda Grande Guerra 
Mundial em que era formada pela Liga das Nações, pelas resoluções da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT e pelo Direito Humanitário, além da fase de reconstrução no período pós Segunda Guerra 
Mundial, compreendendo a criação da Organização das Nações Unidas – ONU e a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos como um marco inicial na proteção dos direitos humanos. Nesse sentido ver 
ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. Tradução Roberto Raposo. 3 reimp. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. Ver também LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos: a 
contribuição de Hannah Arendt. Estudos Avançados, São Paulo, v. 11, n. 30, p. 55-65, maio/ago. 1997. 
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(DUDH, 1948). A previsão da Declaração da ONU diz respeito às formas indivi-
duais e coletivas do uso da terra e do direito de se manterem sem expropriações. 

Conforme analisa Jérémie Gilbert, 
 

A inclusão desse direito na DUDH foi polêmica e seu processo de conformação 
deu ensejo a sérios debates e negociações. Vale ressaltar que a polêmica ver-
sou sobre se existia a necessidade da inclusão desse artigo e, ainda, sobre em 
que medida limitações ao direito à propriedade poderiam ser impostas por 
legislações nacionais [...]. Embora a questão específica da propriedade da terra 
não tenha sido foco dessa discussão, o conflito entre duas abordagens da ques-
tão da propriedade – uma individual e outra mais social e coletiva –, marcaria 
mais adiante o debate sobre direito à terra. Os dois Pactos Internacionais, ado-
tados em 1966, não mencionam o direito à propriedade, o que faz com que 
este seja o único direito humano reconhecido na DUDH que não foi incorpo-
rado a nenhum desses Pactos juridicamente vinculantes. (GILBERT, 2013, p. 
124). 

 
Não obstante ser o único documento internacional com expresso reconhe-

cimento do direito à propriedade coletiva, por se tratar de uma resolução e não 
de um tratado internacional, não possui força vinculante no que diz respeito ao 

cumprimento efetivo por parte dos Estados em que pese seja um instrumento 
norteador e inaugurador de universalização dos direitos humanos perante toda 

a comunidade internacional.  
Nesse sentido, necessária se fez a juridicização dos direitos reconhecidos, 

ou seja, a reafirmação e o aperfeiçoamento sob a forma de tratados internacio-
nais, posteriores à Declaração. Neles, há previsão de instrumentos de monitora-

mento quanto ao seu efetivo cumprimento e de peticionamento em casos de vi-
olação às normas protetivas de direitos humanos por parte dos Estados. 

Como observamos adiante, há vários tratados internacionais que aperfei-
çoam a DUDH, não se atendo especificamente sobre o direito ao território cole-

tivo, mas reconhecendo uma série de direitos consectários da propriedade para 
os quilombolas, como o direito à vida digna, às liberdades de expressão, de reli-

gião, de associação, direito à não discriminação. 
Dois tratados internacionais inaugurados em 1966, o Pacto Internacional 

dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP) e o Pacto Internacional dos Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais (PIDESC), adotados em 16 de dezembro de 1966 pela 

ONU na XXI Assembleia-Geral das Nações Unidas reafirmaram os direitos decla-
rados na DUDH, trazem um rol de direitos mais específico e abrangente que a 

Declaração, tais como a autodeterminação dos povos, a promoção do bem-estar 
geral em uma sociedade democrática, a dignidade do trabalhador, o direito à 

educação, além das liberdades de pensamento, religião e de expressão.  
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Para Elizabeth Maniglia, os pactos “[...] vieram para complementar a Decla-
ração de 48, conferindo aos direitos nela estabelecidos a força de obrigação jurí-

dica que os Estados- partes se comprometem, voluntária e solenemente, a imple-mentar.” (MANIGLIA, 2013, p. 73). 

O PIDCP, em seu artigo 27 dispõe que as denominadas minorias étnicas não 
devem ser privadas de sua vida cultural, religiosa e linguística. Este tratado in-

ternacional prevê como sistema de monitoramento os relatórios periódicos30 en-
viados pelos Estados-partes e analisados pelo Comitê de Direitos Humanos31, 

que tem a incumbência de fazer valer os direitos garantidos por meio de relató-
rios e recomendações32. 

Pretendeu também o PIDESC tratar de forma mais aproximada as relações 
culturais e suas implicações no reconhecimento de identidades, ponto de partida 

para o reconhecimento de vários outros atributos de dignidade, específicas dos 
grupos em situação de vulnerabilidade 

Entretanto, os direitos previstos no Pacto, ao contrário do que ocorre com 
os encontrados no PIDCP, são de aplicação gradativa, à medida da possibilidade 

dos Estados-partes na adoção de políticas públicas, que jamais poderão ser re-
duzidas ou haver retrocesso, em atendimento ao princípio da proibição do retro-

cesso. 
Como aprimoramento do sistema de monitoramento, o Protocolo Faculta-

tivo ao PIDESC, promulgado pela Assembleia-Geral por meio da Resolução 
A/RES/63/117, em vigor na ordem internacional desde 05 de maio de 2013, 

prevê o recebimento de denúncias de descumprimento do PIDESC pelos Estados-
partes por cidadãos, sejam individualmente ou em grupos, estabelecendo um trâ-

                                                           
30  Observa-se que a periodicidade dos relatórios é prevista pelo artigo 17 (1) do PIDESC. Apesar de 
ratificado pelo Brasil 24 de janeiro de 1992 e internalizado pelo Decreto n°. 591, de 6 de julho de 1992, o 
país apresentou o primeiro relatório somente em 2001, após forte pressão da sociedade civil organizada, 
que já havia enviado um relatório, aceito como relatório alternativo pelo Comitê, informando o 
descumprimento dos artigos do PIDESC. Houve a apresentação de um contra-informe pela sociedade civil 
após o relatório enviado em 2001, aceito também pelo Comitê DESC, culminando num relatório com 
recomendações ao Brasil no sentido de se adotar medidas afirmativas, com observação às dificuldades de 
sua implementação, tais como a recessão econômica de liberalização, afetando especialmente os grupos em 
situação de vulnerabilidade. 
31  O Comitê DESC é previsto no artigo 28 do PIDESC e é formado por dezoito membros nacionais dos 
Estados-partes do PIDESC com elevada reputação moral e reconhecida competência em direitos humanos, 
a fim de dirimir conflitos quanto ao não cumprimento dos direitos previstos no tratado por parte dos 
Estados-partes por meio de relatórios e recomendações. Estes documentos não possuem força vinculante 
ou obrigatória, mas o caráter recomendatório significa uma espécie de denúncia de determinado Estado-
parte descumpridor de suas obrigações perante a comunidade internacional. 
32 A sociedade civil organizada no Brasil criou a Plataforma Brasileira de Direitos Humanos Econômicos, 
Sociais e Culturais (DHESC Brasil), importante ferramenta que une as informações e articulações para a 
promoção dos direitos econômicos, sociais e culturais e ambientais no país. Há diversos relatórios temáticos 
abrangendo os direitos garantidos pelos artigos do PIDESC. Pode ser acessada pelo endereço eletrônico 
www.plataformadh.org.br.  
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mite para apuração e resolução dos conflitos. Entretanto, até o presente mo-
mento não houve ratificação por parte do Brasil mesmo diante das súplicas das 

organizações da sociedade civil.  
Ainda que a aplicação das medidas de efetivação dos direitos previstos no 

pacto sejam progressivas, o Estado não pode se eximir de cumpri-las em quais-
quer estágios de implementação. Trata-se de obrigação de respeito, uma vez que este não deve cometer atos “[...] que resultem em danos ou limitações de acesso 
para o gozo dos direitos previstos no PIDESC, o que inclui medidas legislativas 

ou políticas públicas que sejam contrárias ao teor do presente Pacto.” (TEREZO, 
2011, p. 98). 

Contrariando o compromisso firmado no PIDESC ao ratificar o acordo, por 
força do disposto no artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Trata-

dos33, assim como o princípio da boa-fé, o governo brasileiro, tem feito cortes 
orçamentários especificamente nos direitos econômicos, sociais e culturais, co-

locando a prova todo o esforço e evolução construídos até o momento, em um 
verdadeiro retrocesso social, diferente do que prevê o pacto, cujo objetivo é sua 

aplicação progressiva e a proibição da inação estatal. Além disso, caminha o Bra-
sil para o retrocesso social, princípio fundamental quando se trata da proteção 

dos direitos humanos. 
A proteção específica a determinados grupos em situações de vulnerabilida-

des como os quilombolas deve ser efetiva, pois suas peculiaridades que os carac-
terizam como vulneráveis exigem proteção especial. Nesse teor, há um sistema 

especial de proteção de direitos humanos e isso ocorre a partir do reconheci-
mento das identidades, como se vê da Convenção Internacional sobre a Elimina-

ção de todas as Formas de Discriminação Racial. 
Adotada pela Resolução 2106A(XX) da Assembleia Geral das Nações Unidas 

em 21 de dezembro de 1965, assinada pelo Brasil em 7 de março de 1966 e in-
ternalizada em 8 de dezembro de 1969 pelo Decreto n. 65.810, o texto do docu-

mento internacional prevê políticas para eliminar as violações de direitos huma-
nos tangentes às discriminações raciais e as classifica como distinções, exclusões 

ou restrições de direitos humanos e liberdades fundamentais em virtude de cor, 
descendência nacional ou étnica nos campos político, econômico, cultural e so-

cial, conforme artigo I. 
O direito ao território, denominado pela Convenção como propriedade, seja 

individual ou coletiva é assegurado claramente pela alínea “v)” do artigo V: 
 

Artigo V. De conformidade com as obrigações fundamentais enunciadas no ar-
tigo 2, Os Estados Partes comprometem-se a proibir e a eliminar a discrimi-

                                                           
33  Art. 27. Uma parte não pode invocar disposição de seu direito interno como justificativa para o não 
cumprimento do tratado. 
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nação racial em todas suas formas e a garantir o direito de cada uma à igual-
dade perante a lei sem distinção de raça, de cor ou de origem nacional ou ét-
nica, principalmente no gozo dos seguintes direitos:  
v) direito de qualquer pessoa, tanto individualmente como em conjunto, à 
propriedade. (grifo nosso). 

 
Como monitoramento à efetivação do tratado internacional, o artigo VIII es-

tabelece a criação de um Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial 
(CERD)34, cuja sigla remete à tradução em inglês, que por certo fiscaliza o cum-

primento dos direitos inerentes à sobrevivência digna. Os relatórios35, nos mol-
des do sistema do PIDESC, devem ser encaminhados periodicamente pelos Esta-

dos-partes sobre o cumprimento do acordo. Além dos relatórios, os indivíduos 
também podem oferecer queixas de descumprimento do acordo por parte dos 

Estados-partes e há a possibilidade de denúncias entre os próprios Estados inte-
grantes do acordo. 

Ao reconhecer que os Estados devem salvaguardar os direitos de igualdade 
e liberdade de todos os povos sem quaisquer distinções, rechaçando inclusive as 

teorias racistas que antes predominavam no mundo e causaram sérias violações, 
pretende-se aproximar cada vez mais os grupos sociais vulneráveis das oportu-

nidades que lhes foram retiradas ou que nunca lhes foram concedidas, como bem 
observa Boaventura Sousa Santos, quando nos alerta que “[...] Daí a necessidade 
de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não pro-duza, alimente ou reproduza as desigualdades.” (SANTOS, 2003, p. 56). É preciso compreender que “a cultura não é uma entidade alheia ou sepa-
rada das estratégias de ação social; ao contrário, é uma resposta, uma reação à 

forma como se constituem e se desenvolvem as relações sociais, econômicas e políticas em um tempo e um espaço determinados.” (FLORES, 2002, p. 12).  
Nesse pensar, o reconhecimento das diferenças pressupõe a adoção de cri-

térios de justiça distributiva e justiça sociocultural, compreendendo a plurali-

dade de culturas, totalidades complexas que se identificam com as sociedades. 
Os direitos humanos devem atender ao caráter bidimensional de justiça, ou 

seja, devem reconhecer os atributos mínimos de dignidade humana, mas tam-
bém devem reconhecer as diferenças particulares que cada grupo vulnerável 

possui e o caracteriza enquanto frágil e merecedor de reparações por meio das 
medidas afirmativas. Assim, consegue-se obter um maior grau de efetivação dos 

direitos humanos com o objetivo de mitigar as injustiças sociais, culturais, eco-
nômicas, ambientais, que por sua vez afetam a identidade étnica. 

Nancy Fraser esclarece que o alcance efetivo da justiça cultural se dá com o 
reconhecimento das identidades: 

                                                           
34 O endereço eletrônico oficial do Comitê oferece mais informações e pode ser acessado em: 
www.ohchr.org. 
35 Conforme artigo 9 da Convenção. 

http://www.ohchr.org/
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O remédio para a injustiça cultural, em contraste, é alguma espécie de mu-
dança cultural ou simbólica. Pode envolver a revalorização das identidades 
desrespeitadas e dos produtos culturais dos grupos difamados. Pode envol-
ver, também, o reconhecimento e a valorização positiva da diversidade cultu-
ral. Mais radicalmente ainda, pode envolver uma transformação abrangente 
dos padrões sociais de representação, interpretação e comunicação, de modo 
a transformar o sentido do eu de todas as pessoas. Embora esses remédios 
difiram significativamente entre si, doravante vou me referir a todo esse grupo pelo termo genérico “reconhecimento”. (FRASER, 2006, p. 232). 

 
Nesse contexto, a Convenção Internacional sobre Todas as Formas de Dis-

criminação Racial buscou abrir caminhos para que os Estados-partes pudessem 
implementar medidas de reconhecimento de diferenças e igualdade de oportu-

nidades a fim de que a justiça sociocultural seja alcançada, prevendo as discrimi-
nação positiva no parágrafo 4 do artigo 1.36  

Destacamos a reafirmação do direito à autodeterminação dos povos, das mi-
norias étnico-raciais, de que trataram o PIDESC e o PIDCP, pela Recomendação 

Geral n. XXI (1996), adotada pelo Comitê para a Eliminação da Discriminação Ra-
cial e nesta perspectiva, cabe aos Estados-partes proverem as medidas afirmati-

vas para a garantia em progressão destes direitos consagrados, de modo a efeti-
var a justiça social. 

Assinada em Paris aos 20 de outubro de 2005, na Conferência Geral da Or-
ganização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura, na 33° reu-

nião, a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, entrou em vigor para a sociedade internacional em 18 de março de 

2007 e foi ratificada pelo Brasil em 16 de janeiro do mesmo ano, tendo sido então 
um país a se alinhar com o instrumento internacional prontamente ao internali-

zar o documento em 1 de agosto de 2007, por meio do Decreto n. 6.177. A parti-
cipação do país foi fundamental, sobretudo nas discussões do grupo de trabalho 

para a elaboração do texto (KAUARK, 2010, p. 4).  
Com a reafirmação de que a cultura, sua preservação e promoção são funda-

mentais para que se alcance o desenvolvimento e a erradicação da pobreza, o 
tratado internacional busca a cooperação internacional, trabalhando conjunta-mente com a Declaração do Milênio das Nações Unidas. Prevê o documento “[...] 
                                                           
36 4. Não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de 
assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da 
proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos igual gozo ou exercício de 
direitos humanos e liberdades fundamentais, contando que, tais medidas não conduzam, em conseqüência, 
à manutenção de direitos separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sidos 
alcançados os seus objetivos. 
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a necessidade de adotar medidas para proteger a diversidade das expressões cul-
turais incluindo seus conteúdos, especialmente nas situações em que expressões culturais possam estar ameaçadas de extinção ou de grave deterioração.”37 

Embora mencione os povos indígenas, a Convenção trata das minorias, o 

que analogicamente, permite a inclusão dos quilombolas, invocando alguns prin-
cípios basilares de proteção dos atributos de dignidade humana, tais como res-

peito aos direitos humanos e liberdades fundamentais, solidariedade, coopera-
ção internacional, desenvolvimento sustentável, igualdade de acesso, compreen-

dendo como conteúdo cultural o caráter simbólico e valorativo que a cultura ex-
pressa enquanto identidade cultural. Nessa perspectiva, cultura e identidade são 

concepções correlacionadas, em uma relação de interdependência.  
Isaura Botelho explica que a cultura deve ser analisada sob duas dimensões: a antropológica e a sociológica, uma vez que na primeira, a cultura “[...] se produz 

através da interação social dos indivíduos, que elaboram seus modos de pensar 

e sentir, constroem seus valores, manejam suas identidades e diferenças e esta-
belecem suas rotinas.” (BOTELHO, 2001, p. 74). Ou seja, o indivíduo constrói o 

seu espaço de significados em conformidade com suas crenças e tradições.  A segunda dimensão é apontada pela autora como uma “[...] produção ela-

borada com a intenção explícita de construir determinados sentidos e de alcan-çar algum tipo de público, através de meios específicos de expressão.” (2001, p. 

74). Nesse sentido, a dimensão sociológica de cultura busca a visibilidade e a re-
afirmação de identidades, o que se observa como ponto fundamental da Conven-

ção, ao dispor no artigo 7° e seguintes medidas para proteção e promoção dos 
direitos à identidade cultural. 

Nesse sentido, o documento busca reforçar o direito à identidade cultural, 
suas manifestações por meio dos diversos vieses que cada povo possui, preser-

var e promover esse direito humano fundamental em complementaridade com 
os demais tratados internacionais e legislações internas do país. 

Ainda no sistema global de proteção dos direitos humanos, a Convenção so-
bre Diversidade Biológica (CDB), assinada pelo Brasil em 5 de junho de 199238 

visa a proteção ambiental e cultural das comunidades tradicionais39, conside-
rando os modos de vida peculiares em estrita relação com a natureza de forma 

sustentável, destacando-se desde seu Preâmbulo a necessidade de repartição 
dos benefícios derivados da utilização do conhecimento tradicional, com a fina-

lidade do desenvolvimento econômico e social, além da erradicação da pobreza.  
Populações tradicionais referem-se também às comunidades negras rurais 

que possuem um percepção do território e sua relação com a natureza de forma 
diferente, cujos modos de ser, fazer e viver são peculiares e não se equiparam 

                                                           
37 Extraído do texto original da Convenção mencionada. 
38 Promulgada pelo Decreto n°. 2.519, de 16 de março de 1998. 
39 Também previsto no item “j)” do Artigo 8 da Convenção. 
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aos modos de produção do sistema agropecuário convencional. Possuem os ne-
gros da terra conhecimentos tradicionais acerca do uso da terra e dos recursos 

genéticos dela provenientes, sua divisão espacial corresponde a uma ordem pe-
culiar de organização da comunidade remanescente quilombola, entre outras fa-

ces de identidades que devem ser preservadas em uma relação intrínseca com o 
meio ambiente. 

A defesa da biodiversidade compreende a defesa da pluralidade de culturas, 
sendo que estas são parte visceral da natureza, não havendo como dissociá-las. Como ressalta Vandana Shiva, “[...] viver a diversidade na natureza corresponde 
a viver a diversidade de culturas. As diversidades natural e cultural são fontes de riqueza e alternativa.” (SHIVA, 2003, p. 17). 

Cabe a observação a respeito do termo sociodiversidade, pois significa o 

complexo de biodiversidade que envolve as comunidades tradicionais, pois como analisa Juliana Santilli, “[...] o conceito de ‘populações tradicionais’, desenvolvido 
pelas ciências sociais e incorporado pelo ordenamento jurídico, só pode ser com-
preendido a partir da interface entre biodiversidade e sociodiversidade.” (SAN-
TILLI, 2005, p. 81).  Este entrelace permite a compreensão de que há um com-
plexo indivisível entre a diversidade ambiental, social, cultural em uma conste-

lação de seres e saberes. 
Ressalta Eliane Moreira que “[...] tal fato gera um paradoxo importante no 

campo desse direito que emerge: sua efetividade só é possível a partir da inclu-
são dos povos tradicionais, historicamente situados à margem dos modelos he-gemônicos.” (MOREIRA, 2006, p. 4-5). Portanto, não há considerar o meio ambi-
ente sem os conhecimentos tradicionais que a diversidade social possui; do 

mesmo modo que não há falar em sobrevivência cultural dissociada de seu meio, 
que deve ser preservado, ou ao menos, garantido na medida do possível quando 

tratamos de remanescentes de quilombos, pois historicamente estes direitos – e 
aqui referimo-nos ao período da ilegalidade da escravidão e de suas chagas - fo-

ram e são violados. 
 

3.2.1.1 A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e 

a autodeterminação das comunidades quilombolas 

 

Historicamente as populações negras vindas da África para serem escravi-

zadas no Brasil, de cujo ranço escravista o país ainda não se desfez, compõem 
uma parte da sociedade envolta em vulnerabilidades sociais, culturais, econômi-

cas e ambientais, sofrendo privações de atributos de dignidade e não possuindo 
direito à igualdade de oportunidades e reconhecimento de identidades, razão 

pela qual as Convenções mencionadas se fazem necessárias quanto à proibição 
destas práticas e discriminações. 
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A Organização Internacional do Trabalho (OIT) possui uma estrutura capaz 
de monitorar o cumprimento de suas convenções por parte dos Estados, tal como 
o Comitê de Peritos, criado em 1926 para elaborarem análises técnicas da situa-
ção dos países por meio de monitoramento, que se caracteriza por relatórios pe-
riódicos a respeito de como determinada convenção deve ser aplicada e solicita-
ção de informações, que corresponde a pedidos de informações aos governos.40 

A OIT foi criada em 1919 no período de construção dos direitos humanos, 
cujo cenário era o fim da Primeira Guerra Mundial. Pertence ao sistema global de 
proteção dos direitos humanos, sendo um braço da Organização das Nações Uni-
das e responsável pelas normas internacionais afetas à dignidade no trabalho 
por meio de suas convenções e recomendações. 

É de se questionar o motivo pelo qual a OIT trataria de questões relaciona-
das ao trabalho, as atreladas às minorias étnicas, proteção e promoção da igual-
dade a determinados grupos em situação de vulnerabilidade. Certamente que 
questões econômicas entre os países que a adotaram foram o motivo crucial de determinadas Convenções, como a 107, 111 e 169, no sentido de “[...] alcançar 
uma melhoria das condições sociais e econômicas destes grupos populacionais 
e, ao mesmo tempo, um desenvolvimento mais forte da economia popular dos respectivos Estados.” (COSTA; MASCARENHAS; SÁ JUNIOR, 2013, p. 81). 

Quanto à discriminação racial, a OIT possui a Convenção n. 105 sobre Tra-
balho Forçado, ratificada pelo Brasil em 18 de junho de 196541, que trata da pro-
ibição da discriminação racial, nacional ou religiosa em trabalhos forçados ou 
compulsórios.42 

Também a OIT possui a Convenção 111 sobre a Não-Discriminação no Em-
prego43, proibindo em seu artigo 1° qualquer tipo de discriminação no emprego 
por peculiaridades étnicas, nacionais, cor, religiosa, origem social, destacando 
em seu artigo 2 que além de igualdade de oportunidades e não discriminação 
negativa, devem os Estados-partes promover o acesso ao mercado de trabalho e 
à formação profissional. Mas é por meio da Convenção 169 da OIT que as comu-
nidades quilombolas encontram apoio central no que diz respeito ao direito ao 
território. 

A OIT por meio da Convenção 16944, ratificada em sua maioria pelos países 
da região da América Latina e do Caribe exatamente por suas peculiaridades 
multiculturais (COURTIS, 2009, p. 53), trata da proteção dos direitos inerentes à 
sadia qualidade de vida das populações indígenas e tribais e compreende estas 

                                                           
40 Informações disponíveis em: <http://www.oitbrasil.org.br/node/781>. Acesso em: 27 maio 2017. 
41 Internalizada pelo Decreto n°. 58.828, de 14 de julho de 1966.   
42  Art. 1. Cada membro da OIT que ratificar esta Convenção assume a obrigação de suprimir e não se 
utilizar de nenhuma forma de trabalho forçado ou compulsório, como uma forma de discriminação racial, 
social, nacional ou religiosa. 
43  Ratificada pelo Brasil em 26 de novembro de 1965 e internalizada pelo Decreto n°. 62.150, de 19 de 
janeiro de 1968. 
44  Adotada pela Conferência da Organização Internacional do Trabalho em 26 de junho de 1989, foi 
ratificada pelo Brasil somente em 25 de julho de 2002. 
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como aquelas populações que possuem peculiaridades econômicas, sociais e cul-
turais que as diferem de outros grupos componentes da coletividade nacional. 
Além disso, possuem organização própria por conta de seus costumes e tradições 
ou por legislação especial.45 

Apesar de os demais acordos internacionais tratarem de temas relacionados 
à igualdade étnica, a Convenção 169 é o documento internacional mais claro 
quanto à obrigatoriedade do Estado em garantir o território quilombola, ao rea-
firmar os direitos inerentes à dignidade das comunidades indígenas e tribais, “[...] oferece uma abordagem rica, já que articula várias facetas que inferem uma 
compreensão complexa do princípio da igualdade e da proibição de discrimina-ção.” (COURTIS, 2009, p. 68). 

Ao considerar o regimento próprio das comunidades tribais, reconhece o 
pluralismo jurídico como parte integrante do complexo mundo multicultural, le-
vando em conta não somente as normativas previstas em um modelo cultural-
mente dominante, mas sim um amplo leque de possibilidades e análises con-
forme peculiaridades de cada caso concreto. Nesse viés, o pluralismo jurídico “[...] tem o mérito de revelar a rica produção legal informal engendrada pelas condições materiais, lutas sociais e contradições pluriclassistas.” (WOLKMER, 
2006, p. 119). 

As relações sociais, nesse sentido, levam em consideração prioridades que 
não encontram-se no Estado e cultura predominante, “[...] mas, presentemente, 
na força da sociedade como novo espaço comunitário de efetivação da plurali-
dade democrática, comprometida com a alteridade e com a diversidade cultural.” 
(WOLKMER, 2006, p. 114).  

O pluralismo jurídico resta clarividente nos artigos 8º e 9º da Convenção, ao 
dispor que a aplicação da legislação nacional, deve-se levar em conta as regras 
consuetudinárias das comunidades tradicionais e prevê a mediação de eventuais 
conflitos em virtude de dissenso entre as normas de direitos humanos e as regras 
costumeiras, devendo-se respeitar sempre os métodos dos povos tradicionais, 
inclusive em casos de delitos cometidos na própria comunidade. Assim, ao apli-
car a legislação nacional aos povos interessados deverão ser considerados seus 
costumes ou seu direito consuetudinário. 

No que diz respeito à autodeterminação, cabe a observação de José Heder 
Benatti relativa ao uso do território, sobretudo dos recursos naturais, pois em-bora haja o reconhecimento da autonomia, de certa forma é limitada, “pois as 
decisões devem ter como baliza as normas jurídicas do Estado, que acaba esta-
belecendo restrições às decisões, tratando-se, portanto, de uma livre vontade dentro de alguns parâmetros estatais.” (BENATTI, 2007, p. 36). 
                                                           
45  1. A presente convenção aplica-se: a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, total 
ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;  
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Dispõe no item 2° do artigo 1° sobre a autoidentificação do indivíduo com o 
grupo ao qual pertence, sendo fundamental para que se alcance a identidade ét-

nica, pois o reconhecimento se dá pelos indivíduos do próprio grupo, de modo 
que o direito mencionado é consectário do direito à identidade étnica (MOREIRA; 

PIMENTEL, 2015, p. 168). 
O Comitê de Peritos da OIT já se manifestou em caso de violação de direitos 

humanos das comunidades quilombolas de Alcântara-MA em razão da denúncia 
feita pelo Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Alcântara 

(STTR) e Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras da Agricultura Familiar de 
Alcântara (SINTRAF) em 20 de outubro de 2009, relacionada às atividades de 

implantação do Centro de Lançamentos de Alcântara e do Centro Espacial de Al-
cântara, em território quilombola sem qualquer consulta e tipo de participação 

das comunidades atingidas pelos empreendimentos, ferindo gravemente a Con-
venção 169. Conforme o documento: 

 
A Comissão lembra que, tal como indicou em sua observação anterior, as co-
munidades referidas parecem cumprir os requisitos para estar cobertas pela 
Convenção e se autoidentificam como populações tribais no sentido do artigo 
1, parágrafo 1, a), da Convenção. Na medida em que estas comunidades cum-
prem os requisitos indicados no artigo 1 da Convenção, corresponde aplicar 
os artigos da Convenção ao tratar o assunto objeto da comunicação. A Comis-
são lembra a importância especial que para as culturas e valores espirituais 
dos povos acobertados pela Convenção revestida sua relação com as terras ou 
territórios que ocupam ou utilizam de alguma outra maneira e a obrigação 
que os governos tem de respeitar dita relação. A Comissão considera que o 
reconhecimento e a proteção efetiva dos direitos destes povos às terras que 
tradicionalmente ocupam conforme artigo 14 da Convenção é de crucial im-
portância para a salvaguarda de sua integridade e, em consequência, para o 
respeito dos demais direitos consagrados na Convenção.46 (OIT, 2009, tradu-
ção nossa). 

 
A autodeterminação é expressamente reconhecida pelo artigo 4° item 1 da 

Convenção, ao dispor que os direitos inerentes à vida digna, que envolvem bens 

                                                           
46   La Comisión recuerda que, tal como lo indicó en su observación anterior, las comunidades referidas 
parecen cumplir los requisitos para estar cubiertas por el Convenio y se autoidentifican como poblaciones 

tribales en el sentido del artículo 1, párrafo 1, a), del Convenio. En la medida en que estas comunidades 

cumplan los requisitos indicados en el artículo 1 del Convenio, corresponde aplicar los artículos del 
Convenio al tratar el asunto objeto de la comunicación. La Comisión recuerda la importancia especial que 

para las culturas y valores espirituales de los pueblos cubiertos por el Convenio reviste su relación con 

las tierras o territorios que ocupan o utilizan de alguna otra manera y la obligación que los gobiernos 
tienen de respetar dicha relación. La Comisión considera que el reconocimiento y la protección efectiva 

de los derechos de estos pueblos a las tierras que tradicionalmente ocupan conforme al artículo 14 del 

Convenio es de importancia crucial para la salvaguarda de su integridad y, en consecuencia, para el 
respeto de los demás derechos consagrados en el Convenio. 
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materiais e imateriais, além do próprio meio ambiente sadio, devem ser salva-
guardados pelo Estado. Por sua vez, o item 2 determina que a salvaguarda deve 
ser em observação aos desejos expressos pelas comunidades.  

Nesse sentido, o informe sobre as comunidades quilombolas de Alcântara é 
clarividente quanto ao complexo sociobiodiverso que envolve as comunidades quilombolas, ao constatar que a relação “[...] intrínseca entre terras, meio ambi-
ente, vida, religião, identidade e cultura. Reiteram e solicitam que não se consi-
derem os direitos sobre as terras destes povos somente do ponto de vista da pro-
priedade, mas da interdependência com outros direitos [...].” 47(OIT, 2008, tradu-
ção nossa). 

Não basta que o Estado determine o que deve ser resguardado enquanto di-
reito fundamental; é preciso que se reconheça na pluralidade de culturas o que 
de fato lhes é importante e imprescindível à sobrevivência digna.  

Para Raquel Irigoyen Fajardo, 

 
De acordo com a Convenção 169 da OIT e a Declaração, os direitos de par-
ticipação e consulta se aplicam em todos os campos em que o Estado vá 
adotar políticas, tomar medidas ou implementar programas que possam 
afetar os povos originários. Isto é, no campo econômico, social, político, 
cultural, educativo, laboral, de saúde, justiça, seguridade, etc. Nenhum 
campo fica isento.48 (FAJARDO, 2009, p. 372, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, a autodeterminação é um dos pilares da justiça social e isso 
somente deve ser realizado mediante a consulta prévia, livre e informada das 

comunidades sempre que se pretender realizar qualquer interferência nos direi-
tos garantidos pela Convenção 169, como previsto nos artigos 6º49 e 7º50, repli-

cados em seu conteúdo no artigo 11 do Decreto n. 4887/2003. A consulta prévia, 

                                                           
47  [...] la conexión intrínseca entre tierras, medio ambiente, vida, religión, identidad y cultura. Reiteran y 

solicitan que no se consideren los derechos sobre las tierras de estos pueblos sólo desde el punto de vista 
de la propiedad sino de la interdependencia con otros derechos [...]. 
48  De acuerdo al Convenio 169 de la OIT y la Declaración, los derechos de participación y consulta se 

aplican a todo tipo de campos en los que el Estado va a adoptar políticas, tomar medidas o implementar 
programas que puedan afectar a los pueblos originarios. Esto es, en el campo económico, social, po- lítico, 

cultural, educativo, laboral, de salud, justicia, seguridad, etc. Ningún campo queda exento. 
49  Artigo 6° 1. Ao aplicar as disposições da presente Convenção, os governos deverão: a) consultar os 
povos interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, através de suas instituições 
representativas, cada vez que sejam previstas medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-
los diretamente; b) estabelecer os meios através dos quais os povos interessados possam participar 
livremente, pelo menos na mesma medida que outros setores da população e em todos os níveis, na adoção 
de decisões em instituições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas 
políticas e programas que lhes sejam concernentes; c) estabelecer os meios para o pleno desenvolvimento 
das instituições e iniciativas dos povos e, nos casos apropriados, fornecer os recursos necessários para esse 
fim. 2. As consultas realizadas na aplicação desta Convenção deverão ser efetuadas com boa fé e de maneira 
apropriada às circunstâncias, com o objetivo de se chegar a um acordo e conseguir o consentimento acerca 
das medidas propostas. 
50  Artigo 7°: 1. Os povos interessados deverão ter o direito de escolher suas, próprias prioridades no que 
diz respeito ao processo de desenvolvimento, na medida em que ele afete as suas vidas, crenças, instituições 
e bem-estar espiritual, bem como as terras que ocupam ou utilizam de alguma forma, e de controlar, na 
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livre e informada deve, segundo Christian Courtis: 
 

[...] buscar o conhecimento pleno da comunidade sobre o projeto e os efeitos 
que causaria em seu entorno social, cultural, econômico e político, como tam-
bém a avaliação de suas vantagens e desvantagens. As comunidades afetadas 
devem ser ouvidas e, se não existir acordo, a atuação da administração não 
deve ser autoritária ou arbitrária, mas objetiva, razoável e proporcional. Em 
todo caso, devem ser arbitrados os mecanismos necessários para mitigar, cor-
rigir ou restaurar os efeitos que as medidas da autoridade causem ou possam 
gerar em detrimento da comunidade ou de seus membros. (COURTIS, 2009, p. 
64-65) 

 

Convém aludir que o processo de consulta das comunidades afetadas por 
qualquer ação estatal ou que este tenha se omitido diante de ameaças aos direi-

tos humanos deve ser eficaz no sentido de que a vontade da comunidade seja 
respeitada, de modo que os povos devem assumir o controle de seus modos de 

vida e se assim não o fizer, a consequência seria a extinção cultural e física destes 
povos. (FAJARDO, 2009, p. 378-379).  

Qualquer desobediência infundada, compreendendo-se inclusive as legisla-
ções nacionais que firam a autodeterminação, seja considerada ilegal do ponto 

de vista do direito internacional dos direitos humanos haja vista que a autode-
terminação dos povos transcende o texto da Convenção 169 da OIT e encontra-

se disposta em princípio em diversos textos internacionais, como o PIDESC e o 
PIDCP.  

Garantir o direito à autodeterminação dos povos quilombolas é compreen-
der, preliminarmente, que qualquer atividade que envolva estas comunidades 

causará impactos nas esferas física, cultural, social, espiritual, econômica e am-
biental, características que são peculiares aos modos de ser, fazer e viver, não se 

prestando o processo de consulta livre, prévia e informada apenas com o intuito 
de validar as políticas públicas, mas primar pela dignidade humana. Autodeter-

minar-se possui significado que transcende a garantia do mínimo existencial; re-
fere-se ao desenvolvimento humano direcionado pelas próprias comunidades. 

 

                                                           

medida do possível, o seu próprio desenvolvimento econômico, social e cultural. Além disso, esses povos 
deverão participar da formulação, aplicação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento 
nacional e regional suscetíveis de afetá-los diretamente. 2. A melhoria das condições de vida e de trabalho 
e do nível de saúde e educação dos povos interessados, com a sua participação e cooperação, deverá ser 
prioritária nos planos de desenvolvimento econômico global das regiões onde eles moram. Os projetos 
especiais de desenvolvimento para essas regiões também deverão ser elaborados de forma a promoverem 
essa melhoria. 3. Os governos deverão zelar para que, sempre que for possíve1, sejam efetuados estudos 
junto aos povos interessados com o objetivo de se avaliar a incidência social, espiritual e cultural e sobre o 
meio ambiente que as atividades de desenvolvimento, previstas, possam ter sobre esses povos. Os 
resultados desses estudos deverão ser considerados como critérios fundamentais para a execução das 
atividades mencionadas. 4. Os governos deverão adotar medidas em cooperação com os povos interessados 
para proteger e preservar o meio ambiente dos territórios que eles habitam. 
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3.2.2  A proteção dos direitos humanos  
dos quilombolas no Sistema Interamericano 

 
Notamos que desde 1948 o mundo voltou-se para a proteção do ser humano 

em sua dignidade, compreendendo-a como um complexo que envolve diversos 
fatores por conta de peculiaridades que caracterizam os mais diversos grupos 

culturais. Especialmente quanto aos quilombolas, os tratados internacionais dão 
suporte às garantias mínimas de sobrevivência, abordando em um contexto glo-

bal a autodeterminação, a proibição da discriminação étnica em diversos setores 
sociais, a autoafirmação enquanto pertencente a um determinado grupo étnico, 

a promoção e a proteção das expressões culturais, a relação intrínseca com o 
meio ambiente natural, a fim de que se possa garantir o espaço cultural de signi-

ficados.  
Todos estes atributos de dignidade reforçam o primordial, quer seja, a pro-

teção ao território, sem o qual nenhum direito se garante. A relação visceral que 
o território tem com os demais componentes do mínimo existencial não deve ser 

apenas reconhecida, mas garantida pelo Estado, maior responsável pelas políti-
cas públicas relacionadas à mitigação das vulnerabilidades, sobretudo pela tra-

jetória histórica que remonta desde a colonização.  
Em um sistema envolto pelos princípios da complementaridade51, é de se 

salientar que além da estrutura global, há também arquiteturas regionais52 com 
o intuito de aproximar cada vez mais a proteção dos direitos humanos ao seu 

sujeito, geográfica, política e culturalmente contextualizada. Adicionalmente, há 
que se considerar o princípio da efetividade, valendo-se do pensamento de Nor-

berto Bobbio quanto à concretização dos direitos e não a busca intensa por mais normatização, pois não nos interesse em normatizar demasiadamente, “[...] mas 
sim qual é o modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados.” (BOBBIO, 2004, p. 17). 

O agrupamento regional de países, por certo, possibilita que haja menos 
conflitos e mais consenso político na negociação de acordos internacionais por 

manterem pontos de convergência de políticas a serem adotadas quanto aos di-
reitos culturais, econômicos e sociais. Esta aproximação possibilita o aperfeiçoa-

mento constante da proteção dos direitos humanos em realidades peculiarmente 

                                                           
51 A complementaridade pressupõe que normas previstas em sistemas distintos, como o global e regional 
sejam aplicadas em consonância com o princípio da primazia da pessoa humana, não havendo falar em 
hierarquia na interpretação das normas. Nesse sentido, ver CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. 
Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. v. 3. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2003.  
52  Em 1977, a Assembleia-Geral da ONU, por meio da Resolução 32/127, buscou incentivar que os Estados 
a unirem-se e adotar entendimentos regionais, para uma maior aproximação com os indivíduos, por conta 
de suas peculiaridades culturais, econômicas e sociais. O documento diz o seguinte: “Os Estados, em áreas 
em que acordos regionais de direitos humanos ainda não existissem, a considerar a possibilidade de firmar 
tais acordos, com vista a estabelecer em sua respectiva região um sólido aparato regional para a promoção 
e proteção dos direitos humanos.” 
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regionais, tomando como exemplo as decisões da Corte Interamericana de Direi-
tos Humanos (Corte IDH) sobre autodeterminação dos povos e direito humano 

ao território tradicional pode ser um precedente para decisões envolvendo o 
Brasil em descumprimento da autodeterminação. 

Três sistemas compõem a atual estrutura regional de proteção dos direitos 
humanos, ou seja, Sistema Europeu, que possui como norte a Convenção Euro-

peia para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, de 
1950, Sistema Africano, que tem como documento inaugural a Carta Africana de 

Direitos Humanos e dos Povos, de 1986, e Sistema Interamericano, que tem como 
documento principal a Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), de 

1969, este que será tratado a seguir por nos dizer respeito quanto ao pertenci-
mento do Brasil. 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos foi criado pela CADH em 
1969, mais conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, pois foi assinada em 

San José, Costa Rica, em 1969, entrando em vigor somente em 1978.  
Sua regionalização se dá pela limitação de adesão aos países membros da 

Organização dos Estados Americanos (OEA), organização que tem como norte a 
Carta da OEA, assinada em Bogotá em 1948, cujo Brasil é um de seus membros, 

internalizando o acordo por meio do Decreto n. 678/1992.  Assemelha-se a Carta 
com o PIDCP, pois além de prever a relação amistosa entre os Estados-partes, 

prevê os direitos civis e políticos, econômicos, sociais e culturais dos indivíduos 
e reforça a cooperação internacional para o desenvolvimento dos países compo-

nentes de tal bloco. Conforme observa Cristina Terezo, 
 

O Sistema Interamericano é resultado de um processo evolutivo, que culmi-
nou com o reconhecimento de diversos instrumentos internacionais por parte 
dos Estados americanos, que estruturariam na IX Conferência Interamericana, 
um sistema regional de promoção e de proteção dos Direitos Humanos, no qual admitem e definem a existência dos mesmos, determinando normas de 
condutas obrigatórias e ainda estabelecendo órgãos destinados a velar pela sua fiel observância. (TEREZO, 2006, p. 212). 

 
O documento inaugural do Sistema Interamericano é dividido em duas par-

tes, sendo a primeira composta por um rol de direitos fundamentais e a segunda 
pelo modus operandi da efetivação destes direitos, por meio do sistema de peti-

cionamento e monitoramento, ao estabelecer a criação de dois órgãos, quer se-
jam, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e a Corte IDH. 

Importa observar que os quilombolas são considerados pela jurisprudência da Corte IDH como “tribais” do mesmo modo como a Convenção 169, da OIT os reconhece, pois “[...] os indígenas e afrodescendentes são vítimas de discrimina-
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ção estrutural e marginalização social profunda da qual a falta de reconheci-mento e proteção de seus territórios é uma manifestação.”53 (DULITZKY, 2010, 

p. 31-32, tradução nossa). 
Estes grupos, cuja origem étnica os coloca em situação de vulnerabilidade 

social, além de invisibilidade, uma vez que os grupos dominantes a reproduzem 
e a perpetuam (BELLO; RANGEL, 2002, p. 40), sendo que estes traços caracterís-

ticos de vulnerabilidades exigem uma proteção especial. 
O caso do povo afrodescendente Saramaka Vs. Suriname trata da omissão 

do Estado em adotar medidas para o reconhecimento e garantia do direito ao 
território tradicionalmente ocupado, além da violação do direito à proteção ju-

dicial, pois não ofereceu efetivo acesso à justiça, não adotando medidas de direito 
interno para garantia da dignidade daquele povo. 

Também o caso da Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai denuncia 
o Estado pela violação do direito à vida, à proteção do território ancestral, além 

do dever de adotar disposições do direito interno em consonância com a CADH 
pela excessiva demora em atender às reivindicações do povo indígena para re-

conhecimento e garantia de tais atributos de dignidade. Estes casos exemplifi-
cam as diversas violações de direitos humanos dos povos tradicionais, tal como 

ocorre em Mata Cavalo.54  
O ponto de convergência na interpretação dos tratados internacionais entre 

povos indígenas e tribais reside na relação peculiar que estas comunidades pos-
suem com o território ancestral, com a natureza no uso dos conhecimentos tra-

dicionais, sua forma de organização e normatização de seus atos cotidianos, as-
sim como na situação de vulnerabilidade, exigindo proteção específica55, pois “[...] tendo em vista a relação especiais com as suas terras ancestrais, é provável que partilhem a mesma proteção que a dos povos indígenas.” (SILVA; RIVAS, 
2014, p. 293-294). 

 

3.2.2.1 Os direitos dos quilombolas na Convenção Americana de Di-

reitos Humanos 

 
A CADH prevê, logo de início, o dever dos Estados de fazer valer a igualdade 

e a não discriminação por diversos critérios, entre eles o de raça, cor e condições 

                                                           
53 [...] los indígenas y afrodescendientes son víctimas de discriminación estructural y marginación social 
profunda de la cual la falta de reconocimiento y protección de sus territorios es una manifestación.  
54Os julgados traduzidos para a língua portuguesa estão disponíveis em: 
<http://www.sdh.gov.br/assuntos/atuacao-internacional/sentencas-da-corte-interamericana/pdf/direitos-
dos-povos-indigenas>. Acesso em: 19 maio 2017. 
55 A interpretação de povo tribal com destaque perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos se deu 
no Caso Saramaka Vs. Suriname. Registre-se que apesar de haver este entendimento, ainda é muito 
incipiente o número de casos levados à Corte IDH envolvendo comunidades afrodescendentes. 
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sociais, além de adequar a sua legislação interna em conformidade com o pactu-
ado no acordo, como se vê dos artigos 1°56 e 2°.57 

O disposto no artigo 3° trata do acesso aos documentos de identidade para 
que se consolidem os direitos civis. Nesse sentido, o direito fundamental à per-

sonalidade jurídica também lhe confere o reconhecimento de identidade en-
quanto indivíduo e enquanto pertencente a um grupo cultural.58 

Em seguida, o disposto nos artigos 4° e 5° trata do direito à vida e à integri-
dade pessoal e aqui acrescentamos o elemento dignidade sem o qual a vida não 

se consolida enquanto direito garantido. Tratando-se de grupo vulnerável, os 
quilombolas necessitam de proteção especial a fim de que se garanta a integri-

dade das comunidades quilombolas para além do disposto no artigo 4° e 5° da 
CADH, em complementaridade com os demais atributos previstos no tratado. 

O direito ao acesso à justiça, expressamente posto no tratado internacional 
em seu artigo 859, garante que as respostas a quaisquer reivindicações sejam ofe-

recidas em tempo razoável, respeitando sobretudo a imparcialidade do julgador, 
cabendo destaque de seu texto: 

 
Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um 
prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, 
estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal 
formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de 
natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (grifo nosso) 

 

Conjuntamente, o artigo 25 trata da proteção judicial contra os atos viola-
dores de direitos fundamentais previstos na Constituição dos Estados e também na própria Convenção, “[...] mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais.” (BRASIL, 1992). 

Por sua vez, o disposto no artigo 11 trata da proteção da honra e da digni-
dade humana, não podendo estas serem violadas, quer na vida privada, em seu 

domicílio e em sua família. Do mesmo modo, a proteção às liberdades religiosas 
e de expressão são garantidas pelos subsequentes artigos 12 e 13 da Convenção. 

                                                           
56  1. Obrigação de respeitar os direitos. Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os 
direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à 
sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou 
de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condi-
ção social. 
57  2. Dever de adotar disposições de direito interno. Se o exercício dos direitos e liberdades mencionados no 
artigo 1 ainda não estiver garantido por disposições legislativas ou de outra natureza, os Estados Partes 
comprometem-se a adotar, de acordo com as suas normas constitucionais e com as disposições desta Convenção, 
as medidas legislativas ou de outra natureza que forem necessárias para tornar efetivos tais direitos e liberdades.  
58 Artigo 3. Direito ao reconhecimento da personalidade jurídica. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento 
de sua personalidade jurídica. 
59 Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou 
tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer 
acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, 
trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. 
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Relativamente à forma de organização dos quilombolas para reivindicações 
de dignidade humana, o artigo 1660 reconhece o direito à liberdade de associação 

para finalidades diversas, como religiosas, sociais e culturais, essencial para ga-
rantir as associações de comunidades quilombolas. Em seguida, o artigo 17 de-

termina a proteção da família pela sociedade e pelo Estado. 
Quanto ao território, o artigo 2161 do Pacto de São José da Costa Rica garante 

o direito à propriedade privada, não se cogitando privação de seus bens a qual-
quer indivíduo, não deixando claro, no entanto, a forma de utilização da terra. 

Convém considerar que os recursos naturais essenciais à sobrevivência étnica 
são considerados como elementos essenciais ao se garantir a propriedade pri-

vada em seu uso coletivo, uma vez que a relação sociobiodiversa é intrínseca às 
comunidades quilombolas.  

Nesse sentido já se manifestou a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
no Caso Mayagna- Awas Tingni Vs. Nicarágua62, pois “[...] na implementação de 

um mecanismo de delimitação, demarcação e titulação as vítimas têm de partici-
par e consentir de forma informada, através dos seus representantes, assim como os membros das restantes aldeias e comunidades vizinhas.” (SILVA; RIVAS, 
2014, p. 316). 

Complementarmente, o artigo 2263 dispõe a garantia do direito de circula-
ção e residência, o que corresponde ao direito de não serem forçados a deixar 

seus territórios e caso ocorra, o Estado deve tomar medidas para que reduzam 
seus efeitos, uma vez que a primazia da identidade cultural deve ser observada. 

Os artigos 23 e 24 da CADH dispõem sobre o direito à participação política 
e a igualdade formal, não devendo o Estado restringir tais direitos, em respeito 

ao direito ao protagonismo quilombola, sobretudo em assuntos relacionados ao 
território. 

Reconhece ainda a CADH que os direitos econômicos, sociais e culturais de-
vem ser aplicados progressivamente pelos Estados partes de forma efetiva, con-

soante artigo 26.64 
                                                           
60 Artigo 16. Liberdade de associação. 1. Todas as pessoas têm o direito de associar-se livremente com fins 
ideológicos, religiosos, políticos, econômicos, trabalhistas, sociais, culturais, desportivos ou de qualquer outra 
natureza. 2. O exercício de tal direito só pode estar sujeito às restrições previstas pela lei que sejam necessárias, 
numa sociedade democrática, no interesse da segurança nacional, da segurança ou da ordem públicas, ou para 
proteger a saúde ou a moral públicas ou os direitos e liberdades das demais pessoas. 
61  1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens.  A lei pode subordinar esse uso e gozo ao interesse 
social. 2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por 
motivo de utilidade pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 3. Nenhuma 
pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o pagamento de indenização justa, por motivo de utilidade 
pública ou de interesse social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 
62 Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_79_esp.pdf>. Acesso em: 21 
maio 2017. 
63 Artigo 22. Direito de circulação e de residência. 1. Toda pessoa que se ache legalmente no território de um 
Estado tem direito de circular nele e de nele residir em conformidade com as disposições legais. (...).5. Ninguém 
pode ser expulso do território do Estado do qual for nacional, nem ser privado do direito de nele entrar. 
64 Artigo 26. Desenvolvimento progressivo. Os Estados Partes comprometem-se a adotar providências, tanto 
no âmbito interno como mediante cooperação internacional, especialmente econômica e técnica, a fim de 
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A CIDH, prevista no Capítulo VII da CADH, possui estrutura própria, funções 
que lhe são atribuídas, entre elas o assessoramento aos Estados, a apresentação 

de relatórios anuais, a atuação em casos de denúncias de violação aos direitos 
estabelecidos na Convenção, além de estimular a consciência de proteção dos 

atributos de dignidade humana aos povos da América. Estabelece ainda um iter 
procedimental para o recebimento e apuração das petições de denúncias contra 

os Estados, com o direito ao contraditórios, assim como requisitos de admissibi-
lidade. Para Cristina Terezo, o órgão: 

 [...] tem por finalidade a interpretação da Convenção e de Tratados que estão 
relacionados à proteção dos Direitos Humanos nas Américas e o exame de ca-
sos em que os Estados tenham violado a Carta da OEA, Declaração Americana 
ou CADH, que revela sua competência contenciosa, por proferir sentenças 
com força vinculante, de execução imediata. (TEREZO, 2006, p. 212). 

  

Há, em tramitação na CIDH, diversas denúncias por parte das comunidades 
tradicionais e de representantes apontam a ineficácia do Brasil quanto ao cum-

primento dos atributos de dignidade humana previstos na CADH, demonstrando 
que o Brasil é um grande violador de direitos humanos quilombolas, o que ficou 

claro no Relatório Sobre a Situação dos Direitos Humanos no Brasil, de 1997, em 
que recomendações foram feitas para que se mitigassem a violências às comuni-

dades e seus defensores.  
Segundo análise dos casos ocorridos na região amazônica, feita por Cristina 

Terezo e Isabela Feijó, as violações se referem a conflitos rurais envolvendo di-
versas violações ao território de comunidades indígenas e quilombolas “[...] e cri-
mes praticados contra defensores de Direitos Humanos, os quais na maioria dos 
casos defendiam os direitos dos trabalhadores rurais e lutavam pela regulariza-ção fundiária.” (2016, p. 28).  

Vale ressaltar ainda a denúncia à CIDH ante violações de direitos humanos 

de comunidades quilombolas no Caso n. 12569 – Comunidades Quilombolas de 
Alcântara Vs. Brasil, produzindo em 21 de outubro de 2006 o Relatório n. 

82/0665, em que trata da admissibilidade da petição de denúncia n. 555-01 sobre 
a desestruturação sociocultural das comunidades quilombolas que compõem o 

território étnico de Alcântara ocasionada por graves violações de direitos huma-
nos, como a proteção da família, o direito à propriedade e os direitos econômicos, 

sociais e culturais, garantidos pela Convenção Americana de Direitos Humanos. 

                                                           

conseguir progressivamente a plena efetividade dos direitos que decorrem das normas econômicas, sociais e 
sobre educação, ciência e cultura, constantes da Carta da Organização dos Estados Americanos, reformada pelo 
Protocolo de Buenos Aires, na medida dos recursos disponíveis, por via legislativa ou por outros meios 
apropriados.  
65 O documento pode ser acessado na íntegra em: <https://cidh.oas.org/annualrep/2006port/BRASIL.555. 
01port.htm>. Acesso em: 21 maio 2017. 
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O documento constata que o Centro de Lançamentos de Alcântara causou 
graves impactos à sobrevivência digna das comunidades, pois o território afe-

tado, que corresponde a uma Área de Preservação Ambiental (APA), desde 1980, 
foi declarado pelo governo do estado do Maranhão de utilidade pública para fins 

de desapropriação, ocasionando a expropriação de terras coletivas ancestrais de 
forma a contrariar as condições mínimas existenciais daquelas comunidades.  Conforme relatório “A situação dos direitos humanos das comunidades ne-gras e tradicionais de Alcântara” elaborado pelo Instituto Pólis, há grupos em si-

tuação de desestruturação social e cultural, deslocados de seus territórios de 
forma forçada, pois a base gerou sérios impactos sociais e culturais às comuni-

dades quilombolas da região. (2003, p. 17). 
Apesar das diversas tentativas em âmbito jurídico interno de mitigar as vi-

olações, exigindo do Estado brasileiro o cumprimento dos direitos humanos as-
segurados, sobretudo pelo Pacto de São José da Costa Rica, não se obteve efetivi-

dade da resposta, seja pela morosidade judiciária, seja pela inércia do governo 
no sentido de garantir o território das comunidades negras de Alcântara, o que 

pressupõe o cumprimento do requisito de admissibilidade perante à CIDH, con-
forme expõe o Relatório: 

 
O requisito do esgotamento prévio de recursos internos se relaciona com a 
possibilidade que tem o Estado de investigar e punir as violações de direitos 
humanos cometidos por seus agentes, por intermédio de seus órgãos judiciais 
internos, antes de se ver exposto a um processo internacional. Ele pressupõe, 
no entanto, que exista no nível interno o devido processo judicial para inves-
tigar essas violações e que essa investigação seja eficaz, pois do contrário a 
Comissão Interamericana, em conformidade com o artigo 46(2)(a), da Con-
venção, pode conhecer do caso antes de esgotados os recursos internos. 
(CIDH, 2006). 

 
Convém aduzir que o acesso à justiça, além de corresponder a um direito 

humano fundamental, deve garantir eficácia sob o ponto de vista da celeridade 
processual e faz parte de um grande sistema de proteção às vítimas de violações 

de direitos humanos, como explica Cançado Trindade, “[...] os recursos internos 
formam parte integrante do próprio sistema de proteção internacional dos direi-

tos humanos, com ênfase no elemento de reparação (redress) e não no processo de um esgotamento mecânico de recursos.” (CANÇADO TRINDADE, 2003, p. 41). 

Esse complemento corresponde a um reforço às garantias das vítimas de viola-
ções de direitos humanos, uma vez que nem sempre o Estado garante a proteção 

que o ser humano necessita, causando ainda mais violações, sejam na falta ou 
ineficácia do acesso à justiça, seja na adoção de políticas públicas para a mitiga-

ção ou reparação de danos. 
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Nesse sentido, a petição apresentada foi recepcionada pela Comissão. Após, 
em 27 de outubro de 2008, houve uma audiência na sede da Comissão, em Wa-

shington, onde se refirmaram as graves violações que o Brasil comete há duas 
décadas às comunidades quilombolas.  

Como resposta às reivindicações, o Instituto Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (INCRA), em 06 de fevereiro de 2006, emitiu o Relatório Técnico66 

de Identificação e Delimitação (RTID), documento que faz parte do processo de 
titulação da terras. 

Denota-se que os grupos étnicos possuem peculiaridades em comum, como 
o modo de vida e relação com a natureza e cultura, e malgrado o reconhecimento 

de seus direitos especiais no sistema jurídico como um todo, sua condição de vul-
nerabilidade social, ambiental, cultural, econômica permanece. 

A Corte IDH, órgão jurisdicional com disposição no artigo 52 se seguintes da 
CADH, que contempla a sua estrutura organizacional, suas funções consultiva e 

contenciosa, pois julga os casos levados pela CIDH, no intuito de fazer valer os 
direitos humanos.67  

A função consultiva atribuída à Corte IDH permite que o juiz interamericano 
possa interpretar os tratados internacionais em que há previsões de direitos hu-

manos violados pelos Estados de modo a se amoldar às realidades sociais, cultu-
rais, econômicas e étnicas, de modo que há uma aproximação muito maior com 

o indivíduo ou grupo que sofreu violação de dignidade. Nesse sentido, o juiz pro-
cura compreender os modos de ser, fazer e viver do denunciante, com o conse-

quente reconhecimento do pluralismo jurídico. Trata-se de um “método multi-cultural de interpretação em relação aos direitos dos povos indígenas e tribais.” 

(SILVA; RIVAS, 2014, p. 294).  
A interpretação dinâmica pelo juiz interamericano transcende os limites da 

CADH e, conforme acentua Ariel Dulitzky68, pois “[...] a Corte estendeu estes mes-
mos princípios a certas comunidades rural afrodescendentes e as definiu como ‘povos ou comunidades tribais’ utilizando a terminologia da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho.” (DULITZKY, 2010, p. 6, tradução nossa). 

Convém ressaltar o Caso Povo Saramaka Vs. Suriname69 onde a Convenção 
169 da OIT foi objeto de apreciação, mesmo sendo um tratado internacional do 

sistema global, mas com aplicação inquestionável quanto ao direito à consulta prévia, pois o Estado deve “[...] estabelecer o mecanismo pelo qual se garantirá a 
                                                           
66 Publicado no Diário Oficial do Estado em resumo nas páginas 24-27.  
67 O documento, que entrou em vigor em 1 de janeiro de 1980 pode ser acessado na íntegra e em língua 
portuguesa em: <https://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/v.Estatuto.Corte.htm>. Acesso em: 21 maio 
2017. 
68 [...] la Corte extendió estos mismos principios a ciertas comunidades rurales afrodescendientes a las 
que definió como “pueblos o comunidades tribales” utilizando la terminología del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. 
69 O documento pode ser acessado na íntegra em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ 
seriec_185_esp.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017. 
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‘participação efetiva’ do povo Saramaka [...]”.70 (CORTE IDH, 2008, tradução 
nossa), em respeito à autodeterminação dos povos. Desta forma, “a Corte IDH 
inspira-se na Convenção OIT 169/1989, instrumento externo ao sistema intera-
mericano não ratificado por Surinam, entre outros elementos, para identificar a 

consulta como inerente ao direito de propriedade comunitária.” (SILVA; RIVAS, 
2014, p. 297). 

Há que se observar o Caso 12.573, envolvendo violação de direitos humanos 
territoriais de comunidades quilombolas, levado à jurisdição da Corte, denomi-

nado Caso Marino López y Otros Vs. Colômbia, em um evento conhecido como “Operação Gênesis”, que se tratou de uma operação militar para a captura de 
membros de guerrilha das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), 
culminando na morte de Marino Lopez, ocorrida em 1997, acarretando grave vi-

olação ao direito de propriedade étnica, deslocamento forçado das comunidades, 
além da ineficácia do governo colombiano em dar respostas às violações cometi-

das por empresas sem nenhuma interrupção por parte do Estado.  
No caso em comento, a Corte considerou que a Colômbia é responsável pela 

violação dos dispositivos da CADH, recomendando ao país o reconhecimento da 
violação dos direitos à livre circulação e residência, e a reparação.71 Alega-se, 

ainda, a suposta violação de direito de propriedade coletiva das comunidades 
sobre os territórios possuídos ancestralmente, devido ao deslocamento forçado 

e pela exploração ilegal de recursos naturais realizadas por empresas autoriza-
das ou toleradas pelo Estado. Alega-se a falta de investigação dos fatos, sanção 

dos responsáveis e falta de proteção judicial a respeito de tais fatos, o que foi 
acatado pela Corte IDH, que responsabilizou a Colômbia por tais violações. 

Denota-se tanto do caso apresentado à CIDH quanto do julgado pela Corte 
Interamericana72 que os direitos inerentes à sobrevivência digna de uma comu-

nidade quilombola, entre eles, o direito ao território, à identidade étnica, à livre 
locomoção, entre tantos outros consectários da dignidade humana foram viola-

dos pelos Estados do Brasil e Colômbia, respectivamente. Ademais disso, a inefi-
ciência ou inércia de resposta às violações de direitos agravou a situação das co-

munidades que, sem amparo estatal, tem sua identidade cultural violada, razão 
pela qual o pluralismo jurídico deve ser efetivado pelo Sistema Interamericano 

na interpretação dos tratados internacionais, sobretudo quando se trata de co-
munidades tradicionais como sujeitos coletivos. 

                                                           
70 [...] establecer el mecanismo por el cual se garantizará la “participación efectiva” del pueblo 
Saramaka [...] 
71 O documento pode ser acessado na íntegra em: <http://www.cidh.oas.org/demandas/12.573Esp.pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2017. 
72 Esclareça-se que nesta pesquisa utilizamos apenas dois casos que envolvem direitos territoriais de 
comunidades quilombolas perante a Comissão Interamericana e a Corte Interamericana de Direitos 
Humanos, a fim de ilustrar a atuação destes dois órgãos na temática proposta, não se pretendendo elencar 
todos os casos já denunciados, embora reconhecemos sua importância. 
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O Sistema Interamericano de Direitos Humanos representa um avanço 
quanto ao reforço do sistema global no reconhecimento, proteção e promoção 

dos direitos inerentes à dignidade, quanto ao monitoramento do cumprimento 
dos direitos humanos garantidos pelas convenções interamericanas para além 

do Pacto de São José da Costa Rica73, sendo que suas recomendações e decisões 
são uma forma de pronunciamento da comunidade internacional a respeito das 

violações do país na contramão de direitos que se determinou cumprir ao ratifi-
car tais acordos, havendo felizmente um fortalecimento gradativo de sua juris-

prudência em casos de apreciação às comunidades étnicas, como as quilombolas. 
Fundamental a esta estrutura regional é a conscientização global da responsabi-

lidade dos Estados-partes em se fazer cumprir as determinações previstas nos 
tratados para que haja a justiça social efetiva às comunidades quilombolas. 

 
3.2.3 O sistema brasileiro de proteção dos direitos quilombolas 
 

Imprescindível que haja a aplicação da complementaridade entre os siste-

mas global, interamericano e interno na proteção dos direitos humanos, uma vez 
que ao ratificar um tratado internacional, o país se compromete a cumpri-lo in-

tegralmente, em respeito ao princípio Pacta sunt servanda, previsto no artigo 26 
da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados74 e boa-fé, além de adequar 

a sua legislação interna às regras pactuadas, por força do artigo 2775 da Conven-
ção.  

Não se admite que as regras dispostas no direito interno dos Estados firam 
normas pactuadas perante a sociedade internacional, não havendo hierarquia 

entre as normas, mas sim uma interpretação alargadora na proteção dos seres humanos, “formando um ordenamento jurídico de proteção.” (CANÇADO TRIN-

DADE, p. 506). 
A hermenêutica nesse viés é alcunhada de convencionalidade justamente 

por considerar os tratados internacionais de direitos humanos em complemento 
à ordem constitucional do país, como explica Eduardo Ferrer76, referindo-se à 

harmonia entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: 
 

                                                           
73 Cabe registrar que além da CADH, há outros tratados internacionais interamericanos de direitos humanos, 
entre ele a Convenção Americana sobre Direitos Humanos Referentes à Abolição da Pena de Morte, de 
1990, A Convenção Interamericana sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, de 1994, a Convenção 
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, de 1994. (TEREZO, 2011). 
74 Internalizada pelo Decreto n°. 7.030, de 14 de dezembro de 2009, com reservas aos artigos 25, que trata 
de sua aplicação provisória e 66, concernente à solução judicial perante a Corte Internacional de Justiça. 
75 Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um 
tratado. 
76 El control de convencionalidad constituye la razon de ser de Ia Corte Interamericana: realizar un control 

de compatibilidad entre el acto de violacion (en sentido lata) y el Pacta de San Jose (y sus protocolos 

adiciones). En caso de violacion (sea par acci6n u omision), la responsabilidad internacional recae sabre 
el Estado y no sabre alguno de sus organos o poderes.  
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O controle de convencionalidade constitui a razão de ser da Corte Interameri-
cana: realizar um controle de compatibilidade entre o ato de violação (em sen-
tido lato) e o Pacto de São José (e seus protocolos adicionais). Em caso de vio-
lação (seja por ação ou omissão), a responsabilidade internacional recai sobre 
o Estado e não sobre alguns de seus órgãos e poderes. (FERRER MC-GREGOR, 
2012, p. 132, tradução nossa). 

 
Assim, o disposto nos tratados internacionais de direitos humanos deve am-

pliar o rol de proteção às vítimas de violações contido na estrutura normativa 
interna dos Estados, de modo que os atributos de dignidade previstos nos acor-

dos internacionais devem ser interpretados em complemento em cumprimento 
à primazia do ser humano. Todavia, a Suprema Corte do Brasil não entende desta 

maneira, adotando como parâmetro jurisprudencial a supralegalidade dos trata-
dos internacionais de direitos humanos acatando-se a teoria da supremacia da 

Constituição Federal.77 Conforme leciona Antonio Moreira Maués, a dinâmica dos 
sistemas regionais de proteção dos direitos humanos pressupõe o conhecimento 

e o respeito das decisões dos tribunais internacionais. (MAUÉS, 2013, p. 227). 
Em seguida, trataremos das disposições contidas no ordenamento jurídico 

interno do Brasil, suas conquistas e perspectivas para uma aproximação cada vez 
efetiva dos quilombolas com seus direitos inerentes à visa digna. 

Apesar da abolição da escravidão ocorrer no campo formal em 1888 pela Lei 
3.353, de 13 de maio de 1888, alcunhada por Lei Áurea78, o Brasil não desvenci-

lhou-se de seu passado de violação de direitos, tornando o sonho da população 
negra da plena cidadania um tanto distante. Apenas reconhecer a libertação dos 

negros das atividades compulsórias que por mais de três séculos maculou os ne-
gros em diáspora pelo país não correspondia com a dívida histórica e as condi-

ções mínimas de existência digna dos negros; era necessário promover a efetiva 
igualdade formal e material, a fim de reverter o quadro de exclusão social.  Nesse sentido, um grupo de “[...] ‘pessoas de cor’ logo percebeu que era ne-
cessário unir-se e lutar coletivamente, por meio de reivindicações e projetos, 

pela conquista de respeito, reconhecimento, dignidade, empoderamento, partici-pação política, emprego, educação, terra.” (DOMINGUES, 2008, p. 518). Tratava-

se da Frente Negra Brasileira, que travou uma luta antirracista entre os as déca-
das de 1930 e 1940, mas foi enfraquecida pela era ditatorial de Getúlio Vargas. 

(TRECCANI, 2006, p. 82). 

                                                           
77 A discussão a respeito dos efeitos jurídicos dos tratados internacionais no Brasil tornou-se mais intensa 
no julgamento do RE 466.353, que tratou da prisão civil do depositário infiel. Para uma leitura aprofundada, 
ver MAUÉS, Antonio Moreia. Supralegalidade dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos e 
Interpretação Constitucional. SUR Revista Internacional de Direitos Humanos. v. 10, n. 18, p. 215-235, 
jun. 2013. 
78 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM3353.htm>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
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A Constituição de 1934 previa a igualdade de todos perante a lei, não se ad-
mitindo privilégios em virtude de raça ou classe social por exemplo79.  A Lei 

1.390, de 03 de julho de 1951, conhecida como Lei Afonso Arinos, tornou a dis-
criminação racial contra os negros uma contravenção penal, estabelecendo ao 

longo de seus nove artigos penalidades a quem praticar atos resultantes de pre-conceito “de raça ou de cor.” (BRASIL, 1951).  

Por sua vez, a Constituição de 1967 também dispôs a igualdade e a punição 
contra o preconceito racial80, assim como a Constituição Federal de 1969, cuja 

redação foi dada pela Emenda Constitucional n. 1.81 Discorre Rosa Acevedo Ma-
rin que: 

 
As Cartas Constitucionais anteriores a 1988 não haviam introduzido disposi-
tivos legais que garantissem ao descendentes de escravos a possibilidade de 
tornarem-se produtores independentes. Esse não reconhecimento funcionou 
na fase de expansão capitalista para a fronteira amazônica como facilitador da 
sobreposição de títulos (de grilagem) nas áreas ocupadas pelo grupo negro, 
aumentando as tensões e a inseguridade, favorecendo abertamente a instala-
ção do conflito pela terra. (MARIN, 1995, p. 80). 

 Embora as Constituições anteriores à de 1988 disporem sobre a igualdade 
racial e punições ao preconceito na forma da lei, bem como a Lei Afonso Arinos 
tratar da punição ao racismo, urgia a necessidade de se caracterizar claramente 
o racismo como crime, como bem salientou o então deputado negro Carlos Al-
berto de Oliveira em seu discurso, ao propor à Assembleia Constituinte a crimi-
nalização do racismo. (CIDH, 1997).  

É importante ressaltar que o racismo é uma das características que coloca 
as comunidades negras em situação de vulnerabilidade e invisibilidade perante 
suas lutas por direito inerentes a um existencial mínimo. Nesse seara, a luta pela 
terra passou a fazer parte das principais reivindicações da população negra, como afirma Girolamo Treccani, “[...] A luta pelo direito de ter acesso à terra vol-
tou a ser tema principal das comunidades quilombolas, graças ao processo cons-

                                                           
79 Art 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, nos termos se-
guintes: 1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções, por motivo de nasci-
mento, sexo, raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideias polí-
ticas.  
80 Art 150 - A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: § 1º - 
Todos são iguais perante a lei, sem distinção, de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. 
O preconceito de raça será punido pela lei. 
81 Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 
dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: § 1º Todos 
são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. Será 
punido pela lei o preconceito de raça. 
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tituinte.” (TRECCANI, 2006, p. 82). Trazendo avanços significativos, a Constitui-
ção Cidadã, como foi alcunhada, em 1988, buscou dar um enfoque humanístico, 
em um período de democratização do país, como se verá a seguir. 

Não obstante o Brasil ter ingressado tardiamente ao Sistema Interameri-
cano de Direitos Humanos, ratificando a CADH somente em 1992, tendo reco-
nhecido a competência da Corte IDH em 1998 (MAUÉS, 2010, p. 71), podemos 
considerar que a Constituição Federal de 1988, promulgada em 05 de outubro, 
desde o seu preâmbulo, foi um divisor de águas no que diz respeito ao passado 
de violações de direitos dos negros, destacando desde o seu Preâmbulo o rechaço 
da discriminação racial, cumprindo no campo formal a harmonia entre o direito 
internacional e o direito interno ao dispor na Constituição da República Federa-
tiva do Brasil, em seu artigo 4°, inciso II, que as relações internacionais regem-se 
em prevalência dos direitos humanos, atendendo no artigo 1°, inciso III os pre-
ceitos de dignidade humana.  

Nesse caminho, encontra-se disposto no artigo 5°, inciso II, em que resta 
claro que além dos direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna, 
há também os decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos 
quais o país seja parte, ampliando o rol de direitos previstos na normativa in-
terna e alargando o campo de interpretação para a efetivação da dignidade hu-
mana.82   

Para Cançado Trindade, este dispositivo “[...] se insere na nova tendência de 
Constituições latino-americanas recentes de conceder um tratamento especial 
ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos e garantias in-
dividuais internacionalmente consagrados.” (CANÇADO TRINDADE, p. 513). 

Vale aduzir que a força jurídica dos tratados internacionais de direitos hu-
manos em âmbito interno brasileiro somente foi tratada após a Emenda Consti-
tucional n. 45/2004, ao inserir o §3º ao artigo 5º que “os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” (BRASIL, 2004). Ade-
mais, submeteu sua jurisdição ao Tribunal Penal Internacional, conforme dispõe 
do §4º. 

Trouxe a Carta Maior dispositivos em que se criminaliza o racismo, como 
dispõem os incisos XLI83 e XLII84, do artigo 5º e se garante a igualdade, consti-

tuindo como objetivos fundamentais a promoção do bem de todos, sem precon-
ceito de raça, cor, idade, entre outras formas de discriminação85 

                                                           
82 Sobre o posicionamento do Supremo Tribunal Federal ante a hierarquia dos tratados internacionais, ver 
MAUÉS, Antonio Moreira. Perspectivas do Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos no 
Brasil. Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais. 2010, p. 70-94. 
83 XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. 
84 XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei. 
85 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (...) IV - promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constituicao.htm#art5§3
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Sobre a identidade cultural negra, a Carta Magna dedicou o inciso VI, do ar-tigo 5º, a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de crença, sendo assegu-
rado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias.” (BRASIL, 1988) O dispositivo foi um 

avanço ao histórico de criminalização e repressão às manifestações culturais dos 
negros, com ataques a terreiros, casas religiosas e outras materializações de sua 

identidade.  
Em complemento, em sua seção especial sobre cultura, no artigo 215, pará-

grafos 1º86 e 2º87, determina a garantia e difusão das manifestações culturais, in-
cluindo no ensino de História do Brasil as contribuições étnicas e culturais de 

matrizes africanas88 e 216, II, que compreende como patrimônio cultural brasi-
leiro os modos de criar, fazer e viver89. Há nestes dispositivos uma relação cons-

telar sobre os elementos que formam a identidade cultural dos quilombolas, não 
devendo ser considerados individualmente, mas de forma conjunta, como adver-tem MARQUES e GOMES que “[...] o direito ao território quilombola mobiliza tam-bém a ideia de “patrimônio cultural” que está relacionada com elementos da cul-
tura material e imaterial, não sendo possível, portanto, reduzir a ideia de reco-
nhecimento dessa identidade e desses direitos a apenas uma dessas dimensões.” 
(MARQUES; GOMES, 2013, p. 140). 

Necessária a colocação de Edir Pina de Barros no sentido de que a Carta Ci-dadã “[...] representa, assim, uma clivagem em relação a todo o sistema constitu-
cional pretérito, ao reconhecer o Estado brasileiro como pluriétnico e multicul-

tural, assegurando aos diversos grupos formadores da nacionalidade o exercício pleno de seus direitos de identidade própria.” (BARROS, 2007). 

Podemos afirmar que a Constituição Federal de 1988 procurou trabalhar 
tanto em dispositivos no campo permanente quanto no dispositivo transitório, 

como se verá adiante, a tripla dimensão da justiça social no reconhecimento de 
direitos e identidades, ao se compreender os remanescentes de quilombos como 

sujeitos de direitos de igualdade e diferença. 
 

3.2.3.1 O artigo 68 do ADCT da CF/88 e o Decreto n. 4887/2003: do re-

conhecimento constitucional à efetivação do direito ao território qui-

lombola 

                                                           
86 § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de 
outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 
87 § 2º A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes 
segmentos étnicos nacionais. 
88 Art. 242 (...) § 1º O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes 
culturas e etnias para a formação do povo brasileiro. 
89 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. 
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Especificamente sobre os territórios quilombolas e seu reconhecimento de 

forma peculiar, a Constituição Cidadã tratou em seu artigo 68, do Ato Das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias (ADCT), ao dispor que “aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhe-
cida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respecti-vos.” (BRASIL, 1988).  

Dois aspectos fundamentais devem ser discutidos neste dispositivo: a con-

cepção de remanescente de quilombo e a temporalidade da ocupação coletiva 
das terras. Trataremos do primeiro ponto, cujo reconhecimento dos remanes-

centes de quilombos como sujeitos de direito ao território, conforme considera José Maurício Arruti, “um ato de criação social”. (ARRUTI, 2006, p. 66). Isto porque ao se considerar na letra da lei o termo “remanescente das co-munidades dos quilombos” se construiu juridicamente uma identidade imaginá-

ria do que vem a ser quilombo. A definição do Conselho Ultramarino se manteve 
com o advento da Constituição Federal, cujo dispositivo previsto na seção de atos 

transitórios não traduz a realidade vivida pelas comunidades negras, tampouco 
se demonstra como seria o futuro daqueles que tanto ansiavam pelo direito ao mínimo existencial. Conforme explica o autor, “encontramos pressupostos obs-
curos e confusos, um conhecimento muito limitado da realidade que nele se faria 

representar e uma discussão que, em momento algum, apontou para o futuro [...].” (ARRUTI, 2006, p. 67).  
Importante que se compreenda, primordialmente, o significado de qui-

lombo e remanescente de quilombo, assim como a aplicação deste dispositivo 

constitucional transitório, mas que permanece com esta natureza até o mo-
mento. É neste ponto que trataremos com ênfase maior. Interessa-nos primeira-

mente a observação de Ilka Boaventura Leite no que concerne ao termo quilom-
bola e sua luta antes e durante o regime democrático, apontando para uma cons-

ciência terminológica: 
 É importante considerar que o termo “quilombola” não surgiu do nada, nem 

foi fruto de imediatismos políticos. Ele decorre das discussões lançadas pela 
Frente Negra Brasileira, nos anos 30, sufocada pela ditadura de Vargas, rea-
parece nos movimentos que antecederam ao golpe militar de 1964 e emerge 
novamente da/na pressão social pós-ditadura militar, na fase de redemocra-
tização e no bojo dos movimentos sociais das décadas de 70 e 80. Relançado 
por militantes e intelectuais afrodescententes, tornou-se pouco a pouco um 
fato político, ao alcançar visibilidade e interagir com diversos setores progres-
sistas que tinham voz e voto na Assembleia Constituinte. (LEITE, 2002, p. 19). 

 

A luta dos negros pelo reconhecimento dos direitos inerentes à dignidade, 
entre eles o direito à terra, sobretudo no período de redemocratização do país, 

permitiu que estes tivessem visibilidade social e jurídica, cujo momento de maior 
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relevância era a Assembleia Constituinte. Contudo, o artigo 68 do ADCT não fora 
construído de forma pacífica nem fora aceito pela sociedade dominante, que 

ainda carregava o ranço escravista e acreditava que o esquecimento da mancha 
negra narrada nos livros de História do Brasil era capaz de promover a democra-

cia racial no país.90  Para Leite: 
 
[...] o debate sobre a titulação das terras dos quilombos não ocupou, neste fó-
rum constitucional, um espaço de grande destaque e suspeita-se mesmo que 
tenha sido aceito pelas elites ali presentes por acreditarem que se trava de 
casos raros e pontuais, como o do Quilombo de Palmares. A fase posterior, em 
que surgiram inúmeros pleitos pela aplicação do Artigo 68, surpreendeu até 
mesmo os parlamentares, que passaram a atuar mais enfaticamente, através 
do apoio de intelectuais e organizações não-governamentais (ONGs) voltadas 
para a valorização dos direitos humanos e implantação de políticas de promo-
ção da igualdade. (LEITE, 2002, p. 19). 

O Artigo 68 do ADCT nasceu, de uma emenda de origem popular que, de iní-
cio, não fora aceita, pois não havia número mínimo de assinaturas, ocasião em 

que o Deputado Carlos Alberto Caó do PDT/RJ formalizou o pedido. Objeto de 
tentativas de emendas modificativas, o pedido foi acatado e incluído à Constitui-

ção Federal de 1988. Para Treccani, “a Constituição consagrou o reconhecimento 
dos direitos étnicos. [...] Esse artigo permitiu que se desencadeasse no país um 

processo de criação de um novo sujeito político, antes pouco visível: as comuni-dades quilombolas.” (TRECCANI, 2006, p. 83).  

A respeito das ações sociais pela visibilidade das comunidades negras, so-
bretudo quanto ao acesso à terra, conquistada pelo Artigo 68 do ADCT, acentua Rosa Acevedo Marin que “[...] reafirmam sua identidade própria, repreendem a 
conquista da cidadania, contestam a “invisibilidade expropriatória” e exercitam 
práticas políticas ao colocar-se em papel litigante diante o aparelho de Estado e das empresas.” (MARIN, 1995, p. 79). 

O dispositivo transitório não pressupõe o mero reconhecimento de deter-
minados agrupamentos étnicos, mas sim o seu protagonismo, suas reivindica-

ções pelo território do qual sempre foram expropriados. O ano de 1988 abriu 
uma nova era de oportunidades para que o protagonismo negro permitisse des-

cobertas de outros direitos, ressemantizando o termo quilombo, onde a vincula-
ção era sempre negativa para o remanescente de quilombo, traduzindo uma 

composição contemporânea de quilombo. (ARRUTI, 2006, p. 82). 
Para Ilka Boaventura Leite, o termo quilombo, como apresentado pela Cons-

tituição Federal de 1988, “[...] desvencilhou-se do seu significado anterior, já con-
solidado, que se referia exclusivamente a formações do passado colonial refe-

rindo-se, agora, ao tempo presente.” (LEITE, 2002, p. 18). 
                                                           
90 Sobre a democracia racial, ver FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de 
classes. v. 1, 3. ed. São Paulo: Editora Globo, 2008. 
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Uma sociedade pós escravismo com traços da ideologia colonial, construída 
sob os auspícios da propriedade privada, em um cenário racista, opressor, não 

reconhecedor de direitos das minorias étnicas, certamente não compreenderia 
como seriam os modos de ser, fazer e viver das comunidades negras. O medo 

recorrente de que as áreas a serem reconhecidas como negras fossem palco para 
o que ela chamou de propício à formação de guetos, além da ignorância a respeito 

da cultura africana e a quantidade de comunidades existentes no país faziam com 
que conceitos como o de remanescentes de quilombos não fossem compreendi-

dos.  
A concepção que havia a respeito dos quilombos não acompanhou a evolu-

ção histórica de resistência negra, tampouco a realidade vivida pelas comunida-
des. O próprio termo remanescentes é recente, não sendo utilizado nem mesmo 

pelos próprios quilombolas, tampouco pelos estudiosos das Ciências Sociais à época da Constituinte. Os termos utilizados para estes grupos eram “[...] calhom-bolas, mocambeiros, terras de preto, terras de negro”, entre outros. (TRECCANI, 
2006, p. 85). Para compreender o artigo do ADCT, “[...] tornou-se imperativo criar 

um arcabouço teórico, tarefa que requer um conjunto de pesquisas etnográficas para dar suporte à demanda em questão.” (LEITE, 2002, p. 19) 

Assim, após a promulgação da Constituição de 1988, os pleitos trouxeram 
consigo a necessidade de se interpretar da maneira que mais se aproxima da re-

alidade das comunidades negras, sobretudo as rurais em uma concepção de qui-
lombo para além da tradicional, ou seja, aquela que derivou da consulta ao Con-

selho Ultramarino, passando pelas concepções dos estudiosos, em um verda-deiro desafio. Para Ilka Boaventura, “[...] todo um movimento interpretativo, 
apoiado em pesquisas empíricas, passou a interagir e dialogar com os movimen-
tos sociais e políticos em torno da aplicação do Artigo 68 do ADCT.” (LEITE, 2002, 
p. 19). 

Eliane O´Dwyer define os remanescentes de quilombos como: 

[...] grupos étnicos que existem ou persistem ao longo da história como um “tipo organizacional”, segundo processos de exclusão e inclusão que possibi-
litam definir os limites entre os considerados de dentro ou de fora. Isso sem 
qualquer referência necessária à preservação de diferenças culturais herda-
das que sejam facilmente identificáveis por qualquer observador externo, su-
postamente produzidas pela manutenção de um pretenso isolamento geográ-
fico e/ou social ao longo do tempo. (2002, p. 14). 
 

Maria de Lourdes Bandeira estrutura a compreensão a respeito do remanes-

cente de quilombo sob três aspectos, quais sejam, a historicidade pelo contato 
étnico entre negros e brancos, a evasiva abolicionista de responsabilidade histó-

rica e social, etnicidade e resistência.  
O primeiro diz respeito ao não reconhecimento da autodeterminação dos negros, pois “o colonialismo não reconhecia a soberania das nações africanas 
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nem no plano formal, nem no plano prático das relações intersocietárias.” (BAN-
DEIRA, 1991, p. 9). É nesse sentido que se deve observar o artigo 68 do ADCT, 

pois a noção de continuidade, de historicidade e de laços com os antepassados é 
ponto forte da cultura negra.  

Assim, não se limita o trabalho antropológico à análise histórica, mas a rela-
ção que a comunidade tem com o seu passado, presente e futuro. (TRECCANI, 2006, p. 89). Para José Maurício Arruti, “[...] no “Artigo 68”, o termo “remanes-centes” também surge para resolver a difícil relação de continuidade e desconti-
nuidade com o passado histórico, em que a descendência não parece ser um laço suficiente.” (ARRUTI, 1997, p. 21-22). 

O segundo aspecto diz respeito à falta de reparação da dívida que o Estado 
possui com os negros, uma vez que “instituiu a abolição da responsabilidade his-tórica e social sobre a escravidão, imputando ao negro o seu legado.” (BAN-
DEIRA, 1991, p. 17).  

O último aspecto apontado pela autora remete-nos à compreensão do negro e sua relação com a identidade étnica, pois “[...] a identidade comunitária reco-
nhecida como distintiva, individualiza a experiência de vida social desses negros 
em relação aos demais, na medida em que construída historicamente no próprio 

processo de formação da comunidade e em suas interações.” (BANDEIRA, 1991, 
p. 18). Edir Pina de Barros nos chama atenção para o fato de que 

[...] os remanescentes de quilombos vivem situações diversas, nem sempre 
constituindo comunidades visíveis e geograficamente delimitadas, posto que 
outros mecanismos de movimentos convergentes foram postos em prática, à 
exemplo das irmandades e confrarias, dos terreiros de candomblé e tantas ou-
tras ricas formas de interação e coesão social. (BARROS, 2007). 

 
Desse modo, o reconhecimento das comunidades negras se dá pelo próprio 

histórico de lutas e resistências, relações de produção e reprodução social e a 
própria identificação que tem perante si e aos outros; pela relação que possuem 

com o passado, presente e futuro. (ARRUTI, 1997, p. 21-22). Assinala Eliana D´Ower que “[...] qualquer invocação do passado deve corresponder a uma forma 
atual de existência capaz de realizar-se a partir de outros sistemas de relações que marcam seu lugar num universo social determinado.” (O´DWER, 2002, p. 14). 

Destacamos ainda que a interpretação do artigo 68 do ADCT deve ser con-
junta com os demais dispositivos da Constituição Federal, a exemplo do artigo 

3º, 215 e 216, a fim de que os objetivos previstos por ela se concretizem. (TREC-
CANI, 2006, p. 90). Isso se dá pela relação intrínseca que os objeto dos dispositi-

vos possuem entre si; não há falar em preservação étnico-cultural sem a garantia 
do direito ao território quilombola, assim como não há falar em redução da po-

breza do país sem retirar da margem social as comunidades negras que ainda 
aguardam pelo reconhecimento de seus territórios. Também não se alcança a 
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igualdade sem oportunidades e reconhecimentos das diferenças. Não há empo-

deramento sem garantia de um mínimo essencial à sadia qualidade de vida. 

Séculos de negação de direitos, de invisibilidade expropriatória diante dos 
modos de uso da terra convencionais que estrangulavam o acesso à terra qui-

lombola seria então revertido pela conquista do artigo 68 do ADCT. O fato de ser 
um dispositivo de caráter transitório não retira sua eficácia plena na garantia de 

direitos territoriais das comunidades negras, conforme enfatiza Girolamo Trec-
cani sobre o artigo 68: 

 
Sua colocação no ADCT deve ser encarada não como uma norma que tenha um 
valor secundário, pois é fruto do mesmo Poder Constituinte originário como 
os demais. Sua transitoriedade (que está se prolongando há quase vinte anos) 
faz com que ela tenda a perder a sua importância social na medida em que o 
seu comando se efetiva. [...] Mas até então, porém, o artigo tem eficácia plena, 
vinculando as comunidades remanescentes de quilombo ao seu território 
etno-sócio-cultural. O reconhecimento de domínio desse território é elemento 
fundamental e indispensável para garantir a afirmação e continuidade das tra-
dições deste grupo social. (TRECCANI, 2006, p. 84). 

 
Além de possuir eficácia plena, a norma garantidora dos territórios aos re-

manescentes de quilombos, o artigo 68 do ADCT possibilitou ao menos no campo 
formal que as comunidades remanescentes de quilombos tivessem condições de 

cidadania ao reivindicarem uma pauta definida face ao Estado, em uma série de 
direitos e garantias fundamentais previstos não somente no citado dispositivo, 

mas em outros da própria Constituição Federal, tendo relação intrínseca com os 
direitos territoriais (ALMEIDA, 2013, p. 20).  

Malgrado o entendimento da eficácia plena do dispositivo constitucional, 
este não esclarece como os territórios quilombolas serão reconhecidos, além de 

não estabelecer prazos, pairando dúvidas quanto à sua regulamentação ou não. 
Nesse sentido, grupos de quilombolas uniram forças com alguns parlamentares 

ligados à questão reivindicada e formularam diversos projetos de lei cujo objeto 
era a regulamentação do artigo 68 do ADCT, mas sem êxito. (TRECCANI, 2006, p. 

96-97). 
Ante a disposição do referido artigo como fundamento jurídico para as rei-

vindicações quilombolas, em consonância com os demais dispositivos constitu-
cionais fundamentais, as demandas das comunidades começaram a ser formali-

zadas em vários locais do país. Em 1991, o movimento negro do Maranhão, por 
meio da Associação dos Moradores das Comunidades Rumo-Frechal, do municí-

pio de Mirinzal peticionou ao Procurador da República o reconhecimento das 
áreas quilombolas, fundamentando especialmente o pedido com base nos obje-

tivos constantes do artigo 3º, III, Constituição de 1988, em conjunto com o artigo 
68 do ADCT. (TRECCANI, 2006, p. 98).  
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Os movimentos negros se organizaram nas esferas municipais e estaduais 
com um único objetivo: reivindicar a aplicação do artigo 68 do ADCT e os demais 
direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal que ora se promulgou, “[...] além de pleitearem a adoção de políticas afirmativas em favor dos negros [...]” (TRECCANI, 2006, p. 102), a fim de mitigar os mais de três sécu-
los de invisibilidade social e jurídica das comunidades quilombolas. Nesse cená-
rio, era preciso determinar como se efetivaria o direito ao território reconhecido. 

O reconhecimento do território de forma coletiva, diversa da comumente 
reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro, trouxe uma inovação, objeto 
de intensos questionamentos e interpretações de como seria efetivamente a 
forma de uso da terra pelas comunidades negras, mas também do que compre-
ende por remanescentes de quilombos, pairando dúvidas a respeito de reivindi-
cações individuais. Para José Maurício Arruti, há que se analisar a norma sob a 
ótica antropológica e jurídica, visceralmente ligadas, pois fatores como a força 
política estarão sempre intervindo em reivindicações e reconhecimento destes 
territórios. (ARRUTI, 2006, p. 91). 

Note-se que o artigo 68 do ADCT não nos esclarece a partir de quando a ocu-
pação das terras quilombolas podem ser consideradas como território étnico, 
não se permitindo do ponto de vista da primazia do ser humano que se restrinja 
a interpretação, mas que se considere a ocupação dos territórios por critérios 
estabelecidos pelos próprios remanescentes de quilombos, uma vez que o termo 
remanescente de quilombo pressupõe a continuidade do termo quilombo, como 
já tratado alhures, não se admitindo que um decreto regulamentador reduza o 
conteúdo da norma constitucional. (PEREIRA, 2002, p. 283). Do mesmo modo, o 
artigo 68 do ADCT torna livre a interpretação de quem possui a competência 
para se proceder com a regularização fundiária dos territórios quilombolas. 

As reivindicações das comunidades quilombolas após a promulgação da 
Constituição de 1988 e as interpretações do artigo 68 do ADCT quanto à sua efi-
cácia trouxeram outros questionamentos a respeito de como se efetivariam no 
campo prático o processo de reconhecimento e titulação das terras. Caberia ao 
governo federal somente tal atribuição? Certamente que não, pois o artigo 68 é 
claro ao dispor a figura do Estado como responsável, compreendendo todos os 
entes estatais. Portanto, interpretar a palavra Estado como a que compreende 
somente o governo federal, excluindo os entes federados trata-se de compreen-
der erroneamente o texto constitucional. (TRECCANI, 2006, p. 105). Nesse sen-
tido, não só o governo federal, como os governos estaduais, Distrito Federal e 
municipais têm competência para a aplicação do artigo 68 do ADCT. 

Dois órgãos criados anteriormente à promulgação da CF/88, quer sejam, o 
INCRA, criado em 09 de julho de 1970 pelo Decreto-lei nº 1.110 e a FCP, criada 
pela Lei nº 7.668, de 22 de agosto de 1988 iniciaram os trabalhos de reconheci-
mento e titulação das áreas de remanescentes de quilombos, cada qual à sua ma-
neira e de forma concomitante.  
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Apesar de a FCP ter competência para os procedimentos de reconhecimento 
e titulação dos territórios negros91, ter publicado o primeiro instrumento nor-
mativo a respeito do processo de titulação das áreas, não possui estrutura física 
e pessoal para as demandas em todo o país, além de considerar os aspectos cul-
turais por sua própria finalidade. Houve, de certo modo, atribulações no sentido 
de se efetivar a competência da FCP para a titulação das áreas em concomitância com as atribuições do INCRA. Ainda assim, no período de 1999 a 2003, “[...] ex-
pediu 15 títulos92 beneficiando 6.479 famílias e com uma área total de 339.887,87 ha.” (TRECCANI, 2006, p. 122). Estes títulos, em muitas vezes, foram 
concedidos sem o devido processo de desintrusão das áreas, gerando sobreposi-
ção de áreas totais e parciais e os inevitáveis conflitos.  

Conforme consulta no endereço eletrônico do INCRA, a relação de processos 
administrativos abertos no país todo inicia-se no ano de 2004, não se compreen-
dendo anos anteriores, o que nos leva a concluir que o órgão considerou os títu-
los emitidos pela FCP apenas a partir daquele ano.93 

Nesse sentido, o INCRA tornou efetivos os trabalhos com a construção de 
um iter procedimental específico, pois os procedimentos administrativos do IN-
CRA para o reconhecimento e titulação das áreas de remanescentes de quilom-
bos e podem ser resumidos na seguinte ordem: pedido da comunidade negra ru-
ral, levantamento cartorial, levantamento ocupacional, apresentação e aprova-
ção do mapa e dos levantamentos ocupacional e cartorial, demarcação e por fim, 
expedição do título. (TRECCANI, 2006, p. 112-113). 

A comunidade negra rural de Boa Vista, município de Oriximiná-PA, foi a 
primeira a ser reconhecida e titulada pelo órgão e se tornou um paradigma para 
que outras áreas fossem demarcadas. (TRECCANI, 2006, p. 106-107).  

Os processos de reconhecimento e titulação das áreas remanescentes de 
quilombos devem ser feitos em uma análise multidisciplinar da legislação agrá-
ria e constitucional, respeitando-se às peculiaridade étnicas, sociais e ambientais 
dos locais, em interpretações sistêmicas das legislações existentes. Nesse sen-
tido, complementam o artigo 68 do ADCT os artigos 3º, III, 215 e 216, da CF/88, 
além dos instrumentos internacionais de proteção, como a Convenção 169 da 
OIT e a CADH, a título exemplificativo, em uma leitura complementar e que mais 
se aproximar da justiça social das comunidades negras.  

                                                           
91 Conforme Lei n°. 7.668, de 22 de agosto de 1988, cujo inciso III e parágrafo único foram incluídos pela 
Medida Provisória n°. 2.216-37, de 31 de agosto de 2001: Art. 2º A Fundação Cultural Palmares - FCP 
poderá atuar, em todo o território nacional, diretamente ou mediante convênios ou contrato com Estados, 
Municípios e entidades públicas ou privadas, cabendo-lhe: (...) III - realizar a identificação dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação 
das terras por eles ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação. Parágrafo único.  A Fundação 
Cultural Palmares - FCP é também parte legítima para promover o registro dos títulos de propriedade nos 
respectivos cartórios imobiliários. 
92  Um dos títulos expedidos refere-se a Mata Cavalo, cujos detalhes serão trabalhados mais adiante. 
93 As informações podem ser obtidas nos levantamentos por região, disponível no site: < 
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas-v2.pdf>. Acesso em: 21 
maio 2017. 
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Nesse sentido, reconhecer o direito ao território quilombola significa colo-
car em prática a consciência da diversidade cultural e da necessidade social des-

tas comunidades que, por meio de suas diferenças, precisam de proteção espe-
cial, conforme leciona Girolamo Treccani: 

 
Estas redações comprovam, mais um vez, o caráter peculiar desse reconheci-
mento de domínio muito diferente dos processos de regularização fundiária e 
dos assentamentos de reforma agrária, convalidando a ideia de que se trata 
de uma forma étnica de acesso à terra que engloba elementos de direito agrá-
rio, com direito étnico e ambiental. (2006, p. 112). 

                                      
É preciso compreender o reconhecimento dos territórios quilombolas e sua 

regularização como parte do resgate à dívida histórica de séculos de violações 
graves de direitos humanos das populações negras e como bem destaca Treccani, “[...] não se trata só de atender a pleitos por títulos fundiários, mas de atender a 
uma demanda de uma política pública baseada no respeito aos direitos territori-ais dos grupos étnicos e minoritários [...]”. (TRECCANI, 2006, p. 114).  

Tornou-se necessário considerar as terras de preto de forma diferente dos 
modos de uso convencional da propriedade, assim como compreender as pecu-
liaridades étnicas e os modos de ser, fazer e viver na interação com o meio am-
biente e com a autoafirmação étnica. Este respaldo jurídico possibilitou que se 
reconhecesse as novas composições étnicas remanescentes de quilombos, reali-
dade quase totalmente ignorada. (LEITE, 2002, p. 23-24). A titulação das terras 
de quilombolas consolida o reconhecimento e a efetivação do direito à territori-
alidade quilombola e “a consequente exclusão de qualquer outra propriedade ou posse sobre ela existente.” (MARÉS, C; MARÉS, T, 2006, p. 173).  

Por esta razão é que me posiciono no sentido de que, para falar de direitos 
humanos dos quilombolas, é preciso iniciar o debate sobre a efetivação do direito 
à territorialidade negra, cuja compreensão somente se dá com o diálogo entre os 
saberes científicos e empíricos e de que maneira o direito deve resguardar tais 
compreensões, sendo que uma delas é a análise da regulamentação deste dispo-
sitivo transitório constitucional de reconhecimento do direito ao território qui-
lombola, o que se fará a seguir. Após cerca de quinze anos do reconhecimento do 
direito ao território quilombola pela Constituição de 1988, houve regulamenta-
ção para o reconhecimento e regularização das terras de quilombo. 

O decreto federal n. 4.887, de 20 de novembro de 2003 revogou o anterior 
de n. 3912 de 200194, trata do procedimento de identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras de remanescentes de quilombos, 
atribuindo ao INCRA os referidos procedimentos. 

 Dispõe com clareza os critérios de auto atribuição, levando em conta a tra-
jetória histórica e identidade cultural, além dos movimentos de resistência negra 

                                                           
94 Referido decreto previa a competência do Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares 
para adotar os procedimentos de regularização fundiária dos territórios quilombolas. 
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à escravidão e violação dos direitos humanos. Referida regulamentação deixa 
clara a dívida histórica e moral que o país tem com a população negra.  

O artigo 2º, §1º, §2º e §3º do Decreto n. 4887, conceitua as comunidades remanescentes de quilombos como grupos étnicos “segundo critérios de auto-
atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais es-
pecíficas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.” 

Também considera os territórios quilombolas como aqueles que são ocupa-
dos pelos remanescentes de quilombolas “para a garantia de sua reprodução fí-sica, social, econômica e cultural.” Considera também que para que se proceda a demarcação destas terras, “serão levados em consideração critérios de territori-
alidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.” (BRA-
SIL, 2003). 

Este disposto traz claramente o critério da autoatribuição, em sintonia com 
a Convenção 169 da OIT, em que a noção de pertencimento do indivíduo a deter-
minado grupo étnico confere a ele o direito à identidade cultural, cujo objetivo “[...] é sustentado no tripé justiça, liberdade e solidariedade, portanto alcançá-lo 
compreende decisão pelo enfretamento do racismo e da discriminação racial en-quanto base estrutural das desigualdades sócio econômicas no Brasil.” (CUNHA, 
2011, p. 80). Ademais, faz menção ao resgate histórico que o Estado deve aos 
quilombolas por séculos de violações de direitos humanos.  

Nesse viés, o disposto no § 2o confere harmonia com os direitos econômicos, 
sociais e culturais presentes nos tratados internacionais de direitos humanos, 
tais como a CADH e o próprio PIDESC, considerando a relação intrínseca que tais 
grupos mantém com o meio ambiente natural e cultural. Estabelece ainda o §3º 
sobre os critérios definidores de territorialidade feitos pela própria comunidade, 
respeitando a autodeterminação dos povos. Sobre a necessidade de se reconhe-
cer as áreas de quilombos pelo Estado, pois trata-se de uma importante política 
pública de democratização do acesso à terra no Brasil e a partir disso, o respeito 
às peculiaridades destes grupos. (BENATTI, 2011, p. 94). 

O artigo 3° do decreto contém um texto de grande relevância e polêmica no 
que diz respeito à competência para a identificação, reconhecimento, delimita-
ção, demarcação e titulação dos territórios quilombolas, uma vez que remete ao 
INCRA, órgão do governo federal a regulamentação procedimental, mas também 
incute aos Estados, Distrito Federal e Municípios a responsabilidade por estes 
atos. Especialmente sobre a normatização procedimental para a regularização 
fundiária dos territórios quilombolas, o INCRA obedece a Instrução Normativa n. 
57, de 20 de outubro de 200995, que revogou a anterior, de n. 49, de 29 de setem-
bro de 200896. 

                                                           
95Disponível em: < http://www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/instru 
cao_normativa/in_57_2009_quilombolas.pdf>. Acesso em: 21 maio 2017. 
96 Disponível em: < http://www.incra.gov.br/sites/default/files/uploads/institucionall/legislacao--/atos-
internos/instrucoes/in49_290908.pdf>. Acesso em: 21 maio 2017. 

http://www.incra.gov.br/media/institucional/legislacao/atos_internos/instrucoes/instru
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A FCP, do mesmo modo, expediu a Portaria 98/2007 em 01 de março de 
200797, com o objetivo da criação do Cadastro Geral de Remanescentes das Co-
munidades dos Quilombos, elencando ainda os procedimentos para a emissão da 
certidão de autodefinição98. Há atualmente 72 comunidades com certidões expe-
didas no Estado de Mato Grosso.99 

Tanto este órgão governamental quanto a Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) devem prestar assistência ao INCRA na 
tramitação dos processos de regularização fundiária quilombola, em consonân-
cia com o disposto nos artigos 4° e 5° do decreto.  

A participação das comunidades quilombolas é assegurada pelo artigo 6°100 
em todas as fases do iter processual, em sintonia com a Convenção 169 da OIT, 
onde os critérios de consulta livre devem ser obedecidos. 

  Por sua vez, o artigo 14 e seguintes determinam que em caso de presença 
de não quilombolas em território negro, caso sejam reivindicantes de assenta-
mentos rurais, remanejados em áreas destinadas à reforma agrária, enquanto os 
demais serão indenizados por benfeitorias de boa-fé, se houver, além de toda a 
assistência garantida pelo INCRA e FCP, inclusive jurídica. 

Ademais, contam com o apoio da Defensoria Pública os quilombolas para 
que não haja violações à dignidade humana, em consonância com os artigos 134 
e 135 da Constituição Federal, cabendo observar que também a Lei Complemen-
tar 132 de 2009 atribui a este órgão a função de zelar pelos direitos humanos, 
seja na promoção, proteção ou reparações de violações de direitos.  

O título do território, produto final e tão esperado pelas comunidades qui-
lombolas ao final do processo de regularização fundiária, será outorgado con-
forme artigo 17101 do decreto, de forma coletiva e indivisível, de modo que “o 
sistema comunal de utilização da terra evita que o território possa ser fragmen-
tado em pequenos títulos individuais de propriedade.” (RIOS, 2006, p. 199).  

Ademais, a obrigatoriedade em ser este território inalienável, imprescritível 
o título e impenhorável, buscando desta maneira, garantir que efetivamente o 
território faça parte da vida das comunidades para que estes possam desenvol-
ver-se em liberdade em seus modos de ser, fazer e viver. 

A fim de tornar mais claro o procedimento de titulação dos territórios qui-

lombolas, este pode ser sintetizado em: emissão de Certidão de Autorreconheci-
mento, expedida pela FCP, elaboração do RTID, compreendendo o documento 

                                                           
97 Disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2010/11/legis21.pdf>. 
98 Observamos que havia Portaria anterior, de n°. 06/2004. Acesso em :21 maio 2017. 
99 O quadro com as informações de certidões expedidas em nível nacional pode ser acessado em: 
<http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2016/06/COMUNIDADES-CERTIFICADAS.pdf>. 
Acesso em: 21 maio 2017. 
100 Art. 6o Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as 
fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. 
101 Art. 17.  A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título 
coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o, caput, com obrigatória inserção de cláusula 
de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. 
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um levantamento de informações geográficas, cartográficas, fundiárias, agronô-
micas, ambientais, etnográficas, antropológicas e socioeconômicas, obtidas em 

trabalho de campo e tem o condão de delimitar o território quilombola de acordo 
com tais informações.  

Também faz parte do procedimento a publicação do RTID, ocasião em que 
interessados tem o prazo de noventa dias após a notificação para contestar as 

informações constantes do documento. A Portaria de Reconhecimento pressu-
põe o encerramento da fase de identificação do território cujo documento reco-

nhece seus limites. Após esta fase, há a expedição do Decreto Presidencial de De-
sapropriação por Interesse Social, em caso de haver imóveis privados localizados 

nestes territórios. Neste caso, os imóveis são vistoriados e avaliados conforme 
cotação de mercado, onde há indenização da terra e benfeitorias. Por fim, o IN-

CRA, por meio de seu Presidente, deve realizar a titulação do território quilom-
bola por meio de título coletivo com peculiaridades especiais como a indivisibi-

lidade, coletividade e inalienabilidade. 
Denota-se pela compreensão dos dispositivos do Decreto que se trata de um 

documento que busca dar uma resposta há séculos de expropriações dos negros 
de seus territórios, com o fito de tornar claro o procedimento e todo o aparto 

estatal para que a titulação dos territórios quilombolas efetivamente ocorra.  
Como política pública para efetivação dos direitos à territorialidade negra, 

foi instituído em 12 de março de 2004 o Programa Brasil Quilombola e com ele a 
Agenda Social Quilombola, regulada pelo Decreto n. 6261/2007, que agrupa as 

informações e em sistema de monitoramento102 fiscaliza as ações feitas pelo go-
verno brasileiro em quatro eixos, sendo o primeiro deles, o acesso à terra, se-

guido de Infraestrutura e Qualidade de Vida, Inclusão Produtiva e Desenvolvi-
mento Local e por fim Direitos e Cidadania.  

Consoante análise no sítio da SEPPIR, podemos observar que os eixos en-
contram-se em fase de implementação, cujo eixo relativo ao acesso à terra en-

contra-se em um processo lento e ineficaz, perpetuando a situação expropriató-
ria das comunidades quilombolas que há muito sonham com o território. 

A luta pelos direitos territoriais dos quilombolas em todo o país também é 
acompanhada pela Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPISP), que realiza o mo-

nitoramento do processo de titulação dos territórios quilombolas103, publicando 
periodicamente relatórios e onde podemos encontrar informações atualizadas. 

 
 

 

                                                           
102 O sistema de monitoramento está disponível em: <http://monitoramento.seppir.gov.br/>. Acesso em: 19 
maio 2017. 
103 O levantamento das terras quilombolas feito pela Comissão Pró-Índio de São Paulo pode ser obtido em: 
<http://comissaoproindio.blogspot.com.br/2017/03/monitoramento-terras-quilombolas-i-
em.html?view=timeslide>. Acesso em: 21 maio 2017. 
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3.2.3.2 O Estatuto da Igualdade Racial e o território negro  

 
Proposto pelo Deputado Paulo Paim no ano de 2000, o Projeto de Lei 

3198/2000 tramitou por uma década marcada por discussões a respeito dos di-
reitos da população negra do país, especialmente dos quilombolas.104  

É importante registrar que o texto inicial prevê um capítulo específico para tratar do acesso à terra pelos quilombolas. O Capítulo IV, intitulado “Da Questão da Terra”, prevê pelos artigos 30 a 41105 de forma abrangente toda a política pú-
blica para se fazer valer o artigo 68 do ADCT. Se aprovado em sua íntegra, os 
quilombolas teriam a garantia de uma lei federal para a efetivação da regulariza-
ção fundiária de seus territórios. Entretanto, referidos dispositivos foram retira-
dos e o texto final trata de maneira superficial, como veremos adiante. 

O documento final aprovado foi instituído pela Lei n. 12.288, de 20 de julho 
de 2010, denominado Estatuto da Igualdade Racial e em seus sessenta e cinco 
artigos traduz a formal preocupação do Estado brasileiro em garantir, por meio 
de políticas públicas, os preceitos já conquistados na Constituição de 1988, seja 
para reconhecer a importância da preservação e promoção das manifestações 
culturais, seja para reforçar a garantia de moradias dignas, incluindo a importân-
cia dos territórios, trazendo em seu bojo uma série de atributos necessários ao 
existencial mínimo da população negra de modo geral, necessários à mitigação 
dos fatores que os caracterizam como grupos vulneráveis. 

Ao tratar da população negra, o Estatuto apenas a define como “o conjunto 
de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça 
usado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga.” (BRASIL, 2010). A análise desta, prevista no inciso IV, do 
artigo 1°, da referida lei, pressupõe a adoção da autoafirmação e autodetermina-
ção, já prevista na Convenção 169, da OIT, considerando ainda o disposto no ar-
tigo 3°, que traz como diretriz o fortalecimento da identidade nacional brasileira.  

A igualdade formal, material e o reconhecimento de identidades se tornam 
mais claros no Estatuto, que prevê não somente o reconhecimento destes direi-
tos, mas também como o Estado deverá proceder para que estes se tornem efe-
tivos, abordando o direito à saúde, constituindo a Política Nacional de Saúde In-
tegral da População Negra e aplicada pela Portaria 992, de 13 de maio de 2009, 
cuja contribuição do Movimento Social Negro brasileiro teve grande importância 
nos debates das Conferências Nacionais de Saúde, nos anos de 2000 e 2003 
(BRASIL, 2013, p. 10). 

Especificamente às comunidades quilombolas, prevê o parágrafo único do artigo 8° que “os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos 
                                                           
104 O Projeto de Lei n°. 3.198/2000 foi oferecido pelo Deputado Paulo Paim, no ano de 2000, com alguns 
Projetos de Lei apensos, entre eles os de n°. 3.435/2000 e n°. 6.214/2002, cujas propostas envolviam os 
direitos da população negra nas searas econômica, social, cultural. 
105 A íntegra do documento está disponível em: < http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/ 
DCD16JUN2000.pdf#page=113> Acesso em: 8 jun. 2017. 
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serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, 
incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segu-rança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde.” (BRASIL, 2010).  

Também a abordagem do direito à cultura, cuja incumbência do Estado é 
clara ao garantir aos remanescentes de quilombos “o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos.” (BRASIL, 2010). 

Convém ressaltar que estes dispositivos elencam parte de uma constelação 
de direitos mínimos à vida em dignidade e que envolve especialmente o direito 
ao território, pois este é imprescindível à sobrevivência física, social, econômica, 
cultural. Sem a proteção do território não há falar em segurança alimentar, em 
saúde e ambiente ecologicamente equilibrado. 

O direito humano à territorialidade negra se concretiza com a titulação des-tes territórios, cuja ênfase é dada pelo artigo 31, ao dispor que “aos remanescen-
tes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reco-
nhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respec-tivos.” (BRASIL, 2010).  

Observa-se que se trata de cópia fiel do artigo 68 do ADCT, não se prestando 
os artigos subsequentes do Estatuto da Igualdade Racial de que forma se consti-
tuirá o processo de titulação, tampouco a competência para tal, limitando-se a 
prever do ponto de vista formal, assistência técnica para as atividades agrícolas 
e de promoção da igualdade étnica, demonstrando, mais uma vez a falha do Es-
tado em apenas constar na letra de uma lei o reconhecimento do direito ao terri-
tório, mas não se comprometendo a efetivamente garanti-lo. 

 
3.2.3.3 A legislação do Estado de Mato Grosso sobre titulação dos terri-

tórios quilombolas 

 
Em âmbito estadual, Mato Grosso em 5 de outubro de 1989 promulgou a sua 

Constituição e dispôs no artigo 33 do Ato das Disposições Constitucionais Tran-
sitórias que que o Estado de Mato Grosso deve emitir no prazo de um ano a partir da promulgação da Constituição do Estado de Mato Grosso “independentemente 
de legislação, complementar ou ordinária, os títulos definitivos relativos às ter-
ras dos remanescentes das comunidades negras rurais que estejam ocupando suas terras há mais de meio século.” (MATO GROSSO, 1989). 

O dispositivo acima citado demonstra um certo avanço em comparação ao 
artigo 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, uma vez que não coloca 
óbice legislativo ao reconhecimento dos territórios quilombolas e estabelece 
prazo de um ano a partir de sua promulgação para que as áreas sejam tituladas 
definitivamente. Contudo, condiciona o reconhecimento à ocupação por mais de 
cinquenta anos, o que destoa completamente da ideia de relação passado-pre-
sente das comunidades remanescentes de quilombos. 
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Por sua vez, a Lei Complementar n. 7.775, de 26 de novembro de 2002 ins-
tituiu o Programa de Resgate Histórico e Valorização das Comunidades Rema-
nescentes de Quilombos em Mato Grosso, compreendendo políticas públicas 
para o acesso à terra por meio da identificação e demarcação de terras quilom-
bolas, o levantamento e a legalização por meio do Instituto de Terras de Mato 
Grosso (INTERMAT). 

Além disso, prevê o levantamento histórico e cultural por meio da Universi-
dade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) e Secretaria de Estado de Cultura, 
incentivo à cultura, ao desenvolvimento agrário, além de abertura de linhas de 
crédito para o turismo em áreas quilombolas, conforme previsão do artigo 1°. 
Este dispositivo não prevê prazo, tampouco condições temporais para que as co-
munidades quilombolas sejam reconhecidas e via de consequência, seus territó-
rios. 

No entanto, onze meses após a publicação desta lei, houve alteração pela Lei 
n. 7.970, de 1° de outubro de 2003, acrescentando ao artigo 1° da Lei n. 7.775/2002 o parágrafo único com o seguinte texto: “O disposto no caput atende 
tanto as comunidades negras rurais formadas no período escravista quanto as 
formadas até 50 (cinquenta) anos após a abolição da escravidão.” (MATO 
GROSSO, 2003).  

Note-se que este dispositivo limita ainda mais a análise da real situação das 
comunidades quilombolas, uma vez que ao compreender a formação das comu-
nidades até cinquenta anos após a abolição da escravidão, ou seja, no ano de 
1938, afasta qualquer possibilidade de reconhecimento de territórios onde a ha-
bitação se deu noutra época ou outro local, uma vez que é latente a expropriação 
do negro de seu território em razão das violências que sofre no campo. Ora, se a 
própria formação de quilombos pressupunha um crime, somada à negação de 
direitos de toda monta, como comprovar a ocupação tradicional do território? 

Por todos os ângulos que se observa o artigo 33 do ADCT da Constituição do 
Estado de Mato Grosso além das legislações infraconstitucionais estaduais há to-
tal inconstitucionalidade, pois incompatível com o artigo 68 do ADCT da Consti-
tuição Federal de 1988, uma vez que neste dispositivo não há qualquer limitação 
temporal de ocupação destes territórios. Fere, de igual modo, o disposto no De-
creto n. 4887/2003, pois este também não prevê limitação alguma. 

A Constituição do Estado de Mato Grosso demonstra um retrocesso ao reco-
nhecimento das terras de quilombos, cabendo observar que a interpretação e 
aplicação da lei constitucional deve ser no sentido de alargar direitos fundamen-
tais, e não diminuí-los. Considerando ainda a realidade de muitos quilombos, o 
documento perpetua a invisibilidade expropriatória dos negros. 

Há de forma paradoxal na legislação do Estado de Mato Grosso o estabeleci-
mento de medidas em curto prazo, ou seja, de um ano, para que as terras sejam 
tituladas, se estabelece por meio da Lei Complementar n. 7.775/2002 o aparato 
do Estado para que se concretize o acesso à terra por meio de programas ligados 
à cultura e ao desenvolvimento das comunidades, mas também há a limitação ao 
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reconhecimento destas comunidades pela temporalidade, demonstrando clara 
violação constitucional, mas também aos tratados internacionais de direitos hu-
manos dos quilombolas.  

Nesse sentido, reconheceu-se formalmente os direitos territoriais quilom-
bolas e por outro lado os negou ao impor a barreira do marco temporal, contrária 
à realidade de expulsões vividas pelos quilombolas de seus territórios no Estado 
de Mato Grosso, como ocorreu em Mata Cavalo. 

Dez anos depois, o governo do Estado de Mato Grosso publicou o Decreto n. 
1.434, de 26 de novembro de 2012, o qual estabelece a criação da Superinten-
dência de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, vinculada à Secretaria de 
Estado de Justiça e Direitos Humanos. No entanto, o texto o Decreto se limita à 
criação deste órgão, não se explicitando quais seriam os trabalhos que a Supe-
rintendência desenvolveria.106 

 

3.3 O panorama da titulação dos territórios quilombolas no Brasil 
 
Após a regulamentação do artigo 68 do ADCT pelo Decreto 4887/2003, tor-

nando mais claro o papel do INCRA em regularizar as terras quilombolas, cente-
nas de processos administrativos foram abertos em todo o país, mesmo existindo 
processos de titulação antes do decreto regulamentador. Como dito alhures, o 
primeiro título reconhecedor do território quilombola se deu no ano de 1995. É 
preciso compreender por meio da análise de dados em que sentido o Decreto 
4887/2003 auxiliou na efetivação da titulação dos territórios quilombolas. 

Malgrado o fornecimento dos dados pelos órgãos governamentais, como o 
INCRA e não governamentais como a Comissão Pró-Índio de São Paulo, encon-
tramos divergências em alguns pontos, como o número de terras quilombolas 
tituladas desde a primeira titulação, que ocorrera em 1995, até os últimos levan-
tamentos, no ano de 2015, de modo que apresentaremos de forma ilustrativa a 
demanda quilombola e sua efetiva resposta por parte do Estado no cumprimento 
do artigo 68 do ADCT.  

Pretendo demonstrar numericamente a situação dos territórios quilombo-
las no Brasil no que tange à sua titulação antes e depois do Decreto 4.887/203, 
apresentando, preliminarmente, um quadro total de titulação e de processos 
abertos pelo INCRA (Mapa 1), para depois apresentar em seu aspecto numérico 
e de competência. 

Conforme dados divulgados em 10 de março de 2017 pela Comissão Pró-
Índio de São Paulo, há no Brasil um total de 1525 terras quilombolas em processo 

                                                           
106 Cabe observar que a Superintendência encontra-se em fase de implementação, consoante informação 
obtida pelo próprio governo e registrada em publicação do Relatório Sintético para Avaliação dos Progra-
mas, no ano de 2012, pela Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso, disponível em: 
<http://www.repositorio.seplan.mt.gov.br/orcamento/gestao/rag/rag2012/RS2012/HTML/files/assets/ ba-
sic-html/page108.html>. Acesso em: 8 jun. 2017. 

http://www.repositorio.seplan.mt.gov.br/orcamento/gestao/rag/rag2012/RS2012/HTML/files/assets/%20basic-html/page108.html
http://www.repositorio.seplan.mt.gov.br/orcamento/gestao/rag/rag2012/RS2012/HTML/files/assets/%20basic-html/page108.html
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de titulação no INCRA e 167 terras tituladas, distribuídas em quase todo o terri-
tório nacional, excetuando-se os Estados do Acre, Roraima, além do Distrito Fe-
deral. A disparidade do número de territórios quilombolas que requereram sua 
titulação em relação ao número de titulações é significativa, cujos dados forneci-
dos nos mostram que pouco mais de um nono destas terras foram reconhecidas. 
Observa-se a seguir que o maior número de territórios titulados refere-se ao Es-
tado do Pará, seguido do Estado do Maranhão e da Bahia. Há, por sua vez, Estados 
que não possuem nenhum território quilombola titulado, como Mato Grosso, 
Amazonas, Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Ce-
ará, Pernambuco e Paraíba. 

 Mapa 1 - Terras quilombolas tituladas e em processo de titulaça o no INCRA 
 

 Fonte: Comissa o Pro -I ndio de Sa o Paulo. (CPISP, 2017). 
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Dados obtidos pela Diretoria de Ordenamento da Estrutura Fundiária (DFQ) 
do INCRA demonstram que desde o ano da expedição do primeiro título, em 1995 

até o ano de 2015, 204 títulos em 151 territórios foram emitidos entre os diver-
sos órgãos da administração pública federal e estaduais, tais como o INCRA, Ins-

tituto de Terras do Pará (ITERPA), FCP, Secretaria de Estado de Habitação e As-
suntos Fundiários (SEHAF-RJ), Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), 

Instituto de Terras do Estado de São Paulo (ITESP), Instituto de Terras da Bahia 
(INTERBA), Secretaria de Patrimônio da União (SPU), Instituto de Colonização e 

Terras do Maranhão (ITERMA), Instituto de Desenvolvimento Agrário e Exten-
são Rural de Mato Grosso do Sul (IDATERRA), Instituto de Terras do Piauí (IN-

TERPI), Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro (ITERJ), 
como demonstra a Tabela 4: 

 Tabela 4 – Territo rios quilombolas titulados por Unidade Federativa 
 

 
UNIDADE DA FEDERAÇÃO 

TERRITÓ-
RIOS TITU-

LADOS 

 
ÓRGÃO EXPEDIDOR 

PARÁ 59 INCRA/ITERPA/FCP 
MARANHÃO 39 INCRA/ITERMA/ 

SERGIPE 20 INCRA 
BAHIA 19 INTERBA/FCP/CDA/SPU/ 

RIO GRANDE DE SUL 12 INCRA 
RIO DE JANEIRO 9 SEHAF/FCP/ITERJ/INCRA 
PERNAMBUCO 8 FCP/INCRA 

RIO GRANDE DO NORTE 8 INCRA 
SÃO PAULO 7 ITESP/INCRA/ 

MATO GROSSO DO SUL 5 FCP/IDATERRA/INCRA 
PIAUI 5 INTERPI/INCRA 

SANTA CATARINA 4 INCRA 
AMAPÁ 3 FCP/INCRA 
GOIÁS 3 FCP/INCRA 

MINAS GERAIS 2 FCP/CEMIG 
MATO GROSSO 1 FCP Fonte: INCRA/DFQ, 2016. 

 
Em diante, o quadro sintetiza a situação atual dos processos de regulariza-

ção dos territórios quilombolas no Brasil relativos à competência federal, ou seja, 
do INCRA nas várias fases procedimentais, em todas as Superintendências, à ex-
ceção de Marabá-PA, Roraima e Acre de acordo com dados obtidos do referido 
órgão, até 05 de fevereiro de 2016107: 

 
 
 
 
 

                                                           
107 O documento pode ser acessado em: <http://www.incra.gov.br/tree/info/file/8797>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
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 Tabela 5 – Situaça o da regularizaça o de territo rios quilombolas sob  responsabilidade do INCRA no Brasil  

 
Fase do iter processual administrativo Quantidade de atos 

 
Processos administrativos abertos 

1.532 em todas as Superintendências Regionais, à 
exceção de Roraima, Marabá-PA e Acre. 

Publicação de Relatório Técnico de Identifica-
ção e Delimitação – RTID 

208 RTIDs publicados, num total de  1.775.948,1218 
hectares amparando de 26.320 famílias. 

Publicação de Portarias de Reconhecimento de 
Território 

104 Portarias publicadas num total de 376.273,4583  
hectares reconhecidos amparando 10.634 famílias. 

Publicação de Decretos Desapropriatórios 77 Decretos publicados108 
Emissão de Títulos 88 títulos, corresponde a uma área total de 

60.532,4431 abordando 41 territórios, 50 comunida-
des e 4.403 famílias quilombolas. 

 Fonte: INCRA/DFQ, 2016. 
 
No Estado de Mato Grosso, somente três dos setenta e dois territórios qui-

lombolas encontram-se em apreciação procedimental pelo INCRA, número 
muito pequeno, demonstrando a ineficácia do Estado em garantir o direito ao 

território aos quilombolas e conforme dados obtidos junto ao órgão federal, o 
território de Mata Cavalo é o único que contém título de reconhecimento expe-

dido pela FCP, conforme se vê adiante: 
 

 Tabela 6 – Situaça o da regularizaça o de territo rios quilombolas no Estado de Mato Grosso 
 

Comunidade/ 
Município 

Número 
de famí-

lias 

Publicação 
do RTID 

Publicação 
da Portaria 
de Reconhe-

cimento 

Publicação do 
Decreto Desa-
propriatório 

Título 

Mata Ca-
valo/Nossa Se-
nhora do Livra-

mento 

418 10 e 
13/02/2006 

31/10/2007 
 

retif. 
24/06/2008 

23/11/2009  
 

-109 

Lagoinha de 
Baixo/Chapada 
dos Guimarães 

50 02 e 
03/04/2007 

10/09/2008 23/11/2009 - 

Campina de Pe-
dra/Poconé 

45 20 e 
21/10/2010 

- - - 

 Fonte: INCRA/DFQ, 2016. 
 

                                                           
108 Conforme observação do próprio INCRA no documento, há situações que prescindem de Decreto 
Desapropriatório, como em casos de territórios quilombolas localizados em áreas públicas, bem como em 
ocasiões onde a Fundação Cultural Palmares foi responsável pelo processo de titulação. 
109 No caso do território quilombola Mata Cavalo, houve a expedição do Título de Reconhecimento de 
Domínio pela Fundação Cultural Palmares em 14 de julho de 2000 sem, entretanto, efeito para fins de 
registro em Cartório. A especificidade deste território será trabalhada mais adiante. 
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Já a CPISP nos apresenta dados que dão conta de que no período de 1995 
até 2017, ou seja, uma tabela atualizada, apenas 167 territórios quilombolas fo-

ram titulados110, conforme dispomos abaixo: 
 Tabela 7 – Terras de quilombo tituladas no Brasil no perí odo de 1995 a 2017 

 
UNIDADE DA FE-

DERAÇÃO 
NÚMERO DE 

TERRITÓRIOS 
TITULADOS 

 
ÓRGÃO EXPEDIDOR 

 
PERÍODO 

PARÁ 58 INCRA/INTERPA/FCP 1995/2015 
MARANHÃO 57 INCRA/ITERMA/ 1999/2014 

SERGIPE 4 INCRA 2012/2015 
BAHIA 17 INTERBA/FCP/CDA/SPU/ 1999/2014 

RIO GRANDE DE 
SUL 

4 INCRA 2009/2014 

RIO DE JANEIRO 3 SEHAF/FCP/ITERJ/INCRA 1999/2015 
PERNAMBUCO 2 FCP/INCRA 2000/2015 

RIO GRANDE DO 
NORTE 

1 INCRA 2014/2015 

SÃO PAULO 6 ITESP/INCRA/ 2001/2010 
MATO GROSSO DO 

SUL 
3 FCP/IDATERRA/INCRA 2000/2012 

PIAUI 5 INTERPI/INCRA 2006/2008 
SANTA CATARINA 1 INCRA 2017 

AMAPÁ 3 FCP/INCRA 1999/2007 
GOIÁS 1 INCRA 2015 

MINAS GERAIS 2 FCP/CEMIG 2000/2013 
MATO GROSSO 1 FCP 2000 

ALAGOAS 1 INCRA 2016 
RONDÔNIA 1 INCRA 2010 

 Fonte: Comissa o Pro -I ndio de Sa o Paulo – CPISP, 2017. 
 

Em que pesem estas divergências, os números nos mostram que ainda é 
muito ineficaz o processo de titulação das áreas quilombolas, pois clara a dispa-

ridade entre as mais de duas mil comunidades quilombolas existentes no Bra-
sil111 e menos de duzentos territórios quilombolas titulados.  

Ressalte-se que entre 1995, quando da titulação do primeiro território qui-
lombola até os dias atuais, o governo brasileiro foi liderado por quatro Presiden-

tes da República, sendo eles o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 
cujo governo houve o maior número de titulações, ao passo que nos governos de 

Luís Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, que sofreu impedimento, ocasião em 
que Michel Temer, seu vice, assumiu o poder. No período dos governo Lula e 

Dilma houve a titulação de apenas vinte e oito territórios quilombolas, sendo que 
boa parte de forma parcial.  

                                                           
110 O documento pode ser acessado em: <http://www.cpisp.org.br/terras/asp/terras_tabela.aspx>. Acesso 
em: 8 jun. 2017. 
111 De acordo com dados fornecidos pela Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial – SEPPIR, 
há no Brasil, 2.197 comunidades reconhecidas no Brasil em publicação feita em 2013. (SEPPIR, 2013, p. 16). 
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Esse panorama causa inquietude acerca do porquê da não titulação territo-
rial quilombola, sobretudo após o Decreto 4887/2003, instituído no Governo 

Lula, considerando ainda o artigo 68 do ADCT e a Convenção 169 da OIT, além 
de todo o arcabouço normativo garantidor de direitos aos quilombolas. 

Ademais, em razão do impedimento de Dilma Rousseff, o governo brasileiro 
tem sido comandado por Michel Temer, que em apenas um ano de tomada de 

poder, retrocedeu décadas em justiça social, pois atendeu as solicitações da de-nominada “bancada ruralista” e determinou, via Ofício expedido pela Casa Civil 
cujo destinatário é o Ministério Público Federal, determinando a paralisação dos 
processos de regularização fundiária de áreas quilombolas até que seja julgada a 

ADI 3.239 pelo Supremo Tribunal Federal (STF).112  
Tal medida significa um retrocesso desmedido em desfavor das comunida-

des quilombolas de todo o país, além da violação expressa ao artigo 68 do ADCT 
e toda a estrutura normativa internacional e interna.  

  
3.4 A incompatibilidade da Instrução Normativa 57/2009 do INCRA com o 

sistema de direitos humanos dos quilombolas 
 
A fim de estabelecer procedimentos próprios de titulação dos territórios 

quilombolas, o INCRA publicou a Instrução Normativa n. 48113, de 29 de setem-
bro de 2008, revogando a Instrução Normativa n. 20/2005114. Posteriormente, a 
publicação da Instrução Normativa n. 57, de 20 de outubro de 2009, com o obje-
tivo de regulamentar as fases de identificação, reconhecimento, delimitação, de-
marcação, desintrusão, titulação e registro dos territórios quilombolas, nos mes-
mos moldes que a IN 48.  

Estes instrumentos, no entanto, apresentam uma série de entraves burocrá-
ticos, além de ser instituídos sem que se respeitasse o direito humano à consulta 
livre, prévia e informada, prevista na Convenção 169 da OIT como imprescindí-
vel para a garantia à autodeterminação dos quilombolas e seu direito ao territó-
rio. 

Considerando que a Instrução Normativa n. 57/2009 mantém a mesma di-
nâmica da Instrução Normativa 48/2008 e que esta encontra-se em vigor e a fim 
de que não incorramos em repetições, daremos destaque aos pontos que de-
monstram desrespeito às comunidades quilombolas apontados na IN em vigor 
atualmente, mas que já eram previstos na anterior.  

                                                           
112 Informações podem ser obtidas em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-39625624>. Acesso em: 8 
jun. 2017. 
113 Conforme dispõe o texto, a IN 49 regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 
114 Vale lembrar que anteriormente à Instrução Normativa n°. 20/2005, o INCRA se pautava na Instrução 
Normativa n°. 16, de 24 de março de 2004. 
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A Instrução Normativa estabelece um iter procedimental e no que diz res-
peito ao RTID, há uma grave violação ao direito humano à consulta livre, prévia 
e informada, uma vez que consta no artigo 12 uma lista de interessados a mani-
festarem-se sobre o relatório, sendo eles Instituto do Patrimônio Histórico e Ar-
tístico Nacional (IPHAN), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), da SPU, do Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão, Fundação Nacional do Índio (FUNAI), Secretaria Executiva do 
Conselho de Defesa Nacional (CDN), FCP, Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio) e Serviço Florestal Brasileiro (SFB).  

Foram esquecidas deste dispositivo as comunidades quilombolas, que con-forme §5°, podem somente ter “o acesso imediato à cópia das manifestações dos 
órgãos e entidades referidos neste artigo, bem como o acompanhamento das me-didas decorrentes das respectivas manifestações.” (INCRA, 2008).  

Restou, portanto, às comunidades quilombolas o mero papel de expectado-
ras diante das conveniências adotadas pela administração pública sobre seus di-
reitos humanos duramente conquistados. Este dispositivo fere radicalmente a 
Convenção 169 da OIT, em seu artigo 6°, especialmente a alínea b), pois o Estado deve dispor de meios de participação livre “[...] na adoção de decisões em insti-
tuições efetivas ou organismos administrativos e de outra natureza responsáveis pelas políticas e programas que lhes sejam concernentes.” (OIT, 1989). 

Resta clara a incompatibilidade da norma do INCRA com dispositivo inter-
nacional, uma vez que não permite que as comunidades quilombolas, entendidas 
como o público alvo das políticas públicas adotadas pelo Estado a fim de mitigar 
todo um histórico de violações de direitos, na oportunidade de reparação, seja 
consultada e tenha a oportunidade de contestar o RTID na adoção de medidas 
que lhes impactarão significativamente.  

Da mesma forma, a Instrução Normativa contraria o disposto no artigo 7° da Convenção 169, pois “[...] esses povos deverão participar da formulação, apli-
cação e avaliação dos planos e programas de desenvolvimento nacional e regio-
nal suscetíveis de afetá-los diretamente.” (OIT, 1989).  

Além da inconvencionalidade, a IN 57/2009 também fere de certa forma a 
norma constitucional e o Decreto regulamentador n. 4887/2003, pois limita a 
aplicação do artigo 68 do ADCT e do decreto, ao estabelecer entraves barreiras à 
participação das comunidades quilombolas.  

Ao impossibilitar a participação dos maiores interessados, que são os desti-
natários finais da política de regularização fundiária, o Estado brasileiro inviabi-
liza a própria ideia de democracia, pois esta, conforme salienta James Holston, 
está ligada a uma concepção mais ampla de cidadania, que envolve a extensão 
para os aspectos civis, culturais, socioeconômicos e legais, ou seja, a democracia 
transcende o voto. (HOLSTON, 2013, p. 398). 

Nesse viés, é possível compreender que ao tempo em que o Estado brasileiro 
se comprometeu a adotar medidas para cumprimento da Convenção 169 da OIT, 
prevendo também no texto constitucional a garantia das terras aos quilombolas 
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e regulamentou a sua efetivação, trouxe um infeliz instrumento procedimental, 
negando em ordem prática o que se reconheceu normativamente. 

Ademais, tangente à burocracia e à duplicidade de procedimentos em ór-
gãos distintos, a IN 48 admite a abertura do processo administrativo somente 
mediante Certidão de Registro no Cadastro Geral de Remanescentes de Comuni-
dades de quilombos, expedida pela FCP, em conformidade com o artigo 6° e pa-
rágrafo único, que depende de uma série de estudos que são feitos também pela 
equipe técnica que elabora o RTID, tornando o processo mais moroso. 

Note-se que a FCP, em 2007, adotou a Portaria n. 98115, de 26 de novembro, 
que trata do trâmite para a referida Certidão no artigo 3°, elencando os procedi-

mentos que as comunidades quilombolas devem adotar para que se expeça a Cer-
tidão, atividade que deveria ser substituída pelo RTID. 

A tabela a seguir demonstra o número de processos de regularização fundi-
ária abertos no Estado de Mato Grosso pelo INCRA e o número de Certidões ex-

pedidas pela FCP no período entre 2004 a 2015: 
 Tabela 8 – Processos junto ao INCRA/SR-13 e Certido es expedidas pela FCP entre 2004 e 2015: 

 
Processos abertos IN-

CRA 
Certidões Expedidas 

pela FCP 
Período 

1 - 2004 

55 57 2005 

1 2 2006 

10 5 2007 

- - 2008 

- 2 2009 

1 - 2010 

- 1 2011 

1 - 2012 

- 1 2013 

2 2 2014 

1 1 2015 

72 71  

 Fonte: INCRA/DFQ, 2016; FCP, 2017116. 
 

                                                           
115 Documento disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2015/03/ANEXO-04-
Portaria-FCP-n%C2%B098-de-26-de-novembro-de-2007.pdf>. Referida Portaria revogou a anterior, de n°. 
06/2004. 
116 Dados disponíveis em: <http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas 
-v2.pdf>. Acesso em: 21 maio 2017 e em: <http://www.palmares.gov.br/wp-
content/uploads/2017/04/CCERTID%C3%95ES-EXPEDIDAS-%C3%80S-COMUNIDADES-
REMANESCENTES-DE-QUILOMBOS-25-04-2017.pdf>. Acesso em: 8 jun. 2017. 

http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas%20-v2.pdf
http://www.incra.gov.br/sites/default/files/incra-processosabertos-quilombolas%20-v2.pdf
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Observamos que dos 72 processos de regularização fundiária de terras de 
quilombo abertos junto ao INCRA/SR-13, até o momento da escrita deste livro, 6 

comunidades ainda não tiveram expedidas as Certidões de Autorreconheci-
mento pela FCP, sendo elas Exú (Poconé), Acorebela (Vila Bela da Santíssima 

Trindade), Tinga (Alto Paraguai), Queimada (Barra do Bugres), Camarinha 
(Barra do Bugres) e Buriti Fundo (Barra do Bugres), conforme análise dos levan-

tamentos publicados pelos referidos órgãos. Há, por sua vez, comunidades qui-
lombolas com certidões expedidas pela FCP, mas sem abertura de processo junto 

ao INCRA.  
Ressalte-se que na planilha da FCP não há qualquer menção a certidões ex-

pedidas em anos anteriores a 2004. Tanto o INCRA quanto a FCP retiraram da 
listagem os prováveis títulos ou informações a respeito do período em que este 

órgão era responsável pela titulação dos territórios quilombolas.  
Cruzando as informações é possível observar que a abertura dos processos 

de regularização fundiária junto ao INCRA ocorreu após a emissão das Certidões 
pela FCP, demonstrando a burocracia enfrentada nestes dois órgãos. 

Não é demais destacar que a FCP possui 6 processos de solicitação de Certi-
dão aguardando complementação de documentação, sendo que 5 deles desde 

2007 e apenas um desde 2015117, o que nos leva a crer que há uma falha no an-
damento destes processos. 

Tornando ainda mais lento o processo administrativo, prevê o artigo 13 e 
seu parágrafo único que as contestações ao relatório podem ser ofertadas no 

prazo de noventa dias e terão efeito suspensivo e devolutivo. Nesse sentido, cada 
órgão poderá apresentar sua contestação com estes efeitos, tornando o processo 

interminável, pois o trâmite processual se estaciona para atender as contesta-
ções dos órgãos administrativos. 

Pela análise dos dispositivos acima mencionados, denota-se que ao invés de 
tornar mais célere e eficaz o processo de regularização fundiária dos territórios 

quilombolas, as normativas do INCRA e FCP tornam o processo mais burocrático, 
o que nos leva à compreensão da demora para a finalização destes processos. 

 
3.5 As ameaças ao direito ao território quilombola: a PEC 215/2000 e os 

retrocessos pós golpe de 2016 
 

Além das históricas ameaças que os quilombolas sofrem a seus direitos, 
principalmente quanto ao reconhecimento de seu território étnico, as duas últi-

mas décadas representam um período de investidas contra o direito constituci-

                                                           
117 O documento encontra-se disponível em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2017/05/ 
COMUNIDADES-REMANESCENTES-DE-QUILOMBOS-em-analise-15-05-2017.pdf>. Acesso em: 22 
maio 2017. 
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onalmente reconhecido há trinta anos. Trata-se da incipiente construção no Bra-
sil de uma legislação que garanta a dignidade dos negros de quilombos enfraque-

cida por tentativas de tornar estas normas ineficazes pelas três esferas de poder. 
Inicio apontando as ameaças do Poder Legislativo em três momentos nestes 

trinta anos. Como dito anteriormente neste Capítulo, o primeiro diz respeito à 
inserção do direito à terra de quilombo na Constituição de 1988, que somente 

ocorreu pela luta do movimento negro e ainda assim se fez constar da parte tran-
sitória constitucional, bem como as dificuldades práticas de efetivação dos de-

cretos regulamentares n. 3001 e 4887/2003. Este último foi questionado por 
meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3239 no STF, proposta pelo Par-

tido da Frente Liberal (PFL), atual Democratas (DEM), cuja petição inicial tem 
como causa de pedir a invasão do decreto na esfera reservada da lei, a desapro-

priação das terras públicas, a invalidade das terras quilombolas para a reprodu-
ção social, física, cultural e étnica, além dos critérios de autoatribuição para iden-

tificação dos remanescentes quilombolas (RIOS, 2006, p. 208).  
É perceptível a carga de preconceito na petição inicial, sobretudo quanto à 

auto atribuição, pois o DEM afirma que esta “[...] resume a rara característica de 
remanescente das comunidades quilombolas numa mera manifestação de von-tade do interessado.” (STF, ADI 3239).  

É importante ressaltar a atuação do Advogado-Geral da União, Alvaro Au-

gusto Ribeiro Costa que se manifestou pelo não conhecimento e subsidiaria-
mente pela improcedência da ADI 3239, em um hermenêutica constitucional hu-

manista, sensível com a causa dos quilombolas e reconhecedora de seus direitos, 
como resta clara em sua peça protocolizada em 12 de agosto de 2004.  

Entre os aspectos fundamentais da defesa do direito dos quilombolas e 
constitucionalidade do Decreto 4887/2003, aduziu a necessidade de uma plura-

lidade metodológica do Direito, abordando a transdisciplinaridade do conheci-
mento, de modo a aproximar o Direito da Antropologia na interpretação do ar-

tigo 68 do ADCT, e não apenas em caráter formalista dogmático. (STF, ADI 3239). 
Nesse mesmo sentido o Procurador Geral da República Claudio Fonteles, em 

17 de setembro de 2004, manifestou pela improcedência da ação, apontando 
como um dos fundamentos a Convenção 169 da OIT no que tange ao critério da 

autoatribuição, em consonância com os saberes científicos da Antropologia em 
se reconhecer as peculiaridades dos sabres sociais dos quilombolas. 

A obviedade da improcedência da ADI 3239 se dá pela clara intenção do par-
tido peticionário em negar direitos aos quilombolas reconhecidos pela Constitui-

ção de 1988, não somente no artigo 68 do ADCT, que é o grande mote de discus-
são e sua regulamentação, mas também os demais dispositivos complementares, 

pois como fundamenta Daniel Sarmento em parecer solicitado pela 6ª Câmara de 
Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal (MPF), há uma estreita li-gação destes dispositivos com o princípio da dignidade humana, “[...] que almeja 
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preservar a identidade étnica e cultural dos remanescentes de quilombos.  Isto 
porque, a garantia da terra para o quilombola é pressuposto necessário para a garantia da sua própria identidade.” (SARMENTO, 2008). 

A ação tem como Relator o Ministro aposentado Antonio Cezar Peluso, que 

foi o único que votou pela total procedência da ação, que foi protocolizada em 12 
de agosto de 2004.  A ação permaneceu em trâmite até 8 de fevereiro de 2018 e 

entre divergências totais ou parciais dos votos, como a inserção do marco tem-
poral de ocupação levantado pelo Ministro Dias Toffoli, finalmente foi julgada 

improcedente pela maioria dos votos em declarando assim, a validade do De-
creto 4887/2003. Estes quatorze anos significaram a insegurança jurídica viven-

ciada pelos quilombolas que, a cada data marcada para julgamento, mobilizavam 
a sociedade por meio de petições públicas e manifestações no sentido de sensi-

bilizar os julgadores de um processo que se fosse analisado de outra maneira, 
acirraria os conflitos agrários e poria em risco milhares de vidas. 

A segunda principal investida no âmbito do Legislativo foi a modificação do 
texto inicial do projeto de lei do Estatuto da Igualdade Racial, apresentado em 

2000, em que um capítulo que tratava da terra das comunidades negras e previa 
em lei federal a regulamentação do artigo 68 do ADCT foi retirado. Assim, o Es-

tatuto apesar de ser um documento importante, foi aprovado para favorecer as 
bases ruralistas dominates, maculando mais uma vez a trajetória da efetivação 

do direito à terra aos negros do Brasil. 
O terceiro momento de insegurança aos quilombolas em âmbito do Poder 

Legislativo refere-se à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n. 215118 que 
significa desde 28 de março de 2000 uma forte investida contra os direitos dos 

quilombolas. O texto inicial, que previa o acréscimo do inciso XVIII ao artigo 49 
da Constituição Federal, além de modificar o § 4º e acrescentar o § 8º ao artigo 

231 do mesmo diploma legal, com a intenção de que a demarcação das terras 
tradicionalmente ocupadas sejam aprovadas por competência exclusiva do Con-

gresso Nacional, cujos critérios e procedimentos de demarcação serão estabele-
cidos em lei, atingindo em um primeiro momento os povos indígenas. 

No entanto, o texto da PEC 215 foi alterado pelo Relator da Comissão Espe-
cial, Osmar Serraglio, que em substitutivo estabelece o marco temporal para o 

reconhecimento dos territórios quilombolas. Caso aprovada, a PEC reforçará a 
expropriação dos quilombolas de seus territórios ao exigir a comprovação de 

permanência na área à época da promulgação da Constituição Federal, ignorando 
o esbulho vivenciado por centenas de comunidades negras rurais. 

Logo após a aprovação da PEC 215 pela Comissão Especial, foi instaurada 
uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre o INCRA e a FUNAI, cujo objetivo 

é a investigação dos critérios dos referidos órgãos para a demarcação das terras 

                                                           
118 Inteiro teor, tramitação e apensamentos estão disponíveis em: < http://www.camara.gov.br/proposicoes 
Web/ fichadetramitacao?idProposicao=14562>. Acesso em: 9 jun. 2017. 
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indígenas e titulação dos territórios quilombolas, questionando-se a atuação dos 
antropólogos em seus estudos, além dos servidores, demonstrando a intenciona-

lidade do legislador em pôr em xeque os direitos humanos dos indígenas e qui-
lombolas.119 

No âmbito do Poder Executivo é possível destacar os efeitos que a ruptura 
democrática no país trouxeram aos quilombolas. A retirada arbitrária da Presi-

dente da República Dilma Rousseff sem cometimento de qualquer conduta ilícita 
significou apenas o início de um intenso período de retrocessos sociais. O golpe 

alinhou as bases predatórias nas três esferas de poder e especialmente no Exe-
cutivo possibilitou que mudanças deletérias na estrutura do governo fossem fei-

tas à míngua dos direitos humanos.  
Cito como exemplo o INCRA, que antes era vinculado ao Ministério do De-

senvolvimento Agrário (MDA), que foi extinto no governo interino de Michel Te-
mer, foi transferido à Casa Civil da Presidência da República para a Secretaria 

Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, por meio do De-
creto nº. 8.865, de 29 de setembro de 2016. Nesse sentido, dispõe o artigo 3º, III, 

que fica transferida para a Casa Civil a “delimitação das terras dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos e determinação de suas demarcações, a serem homologadas por decreto.” (BRASIL, 2016). 

Esta alteração significou um retrocesso ao reconhecimento dos territórios 

quilombolas, uma vez que enfraquece o INCRA enquanto pertencente a um 
Ministério, passando a fazer parte de uma secretaria, caminhando na contra mão 

dos avanços que se esperam do Estado quanto às políticas públicas de promoção 
e proteção dos direitos das comunidades quilombolas, uma vez que referida 

mudança enfraquece a estrutura estatal de proteção dos direitos dos 
quilombolas. 

Outro exemplo é a Resolução n. 12/2018 do INCRA, assinada em 17 de maio 
de 2018 e publicada em 24 de maio de 2018, que reduziu em oitenta por cento a 

área do Quilombo Mesquita, no Estado de Goiás, contrariando o reconhecimento 
da área total pelo Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, desrespei-

tando a Convenção n. 169 da OIT e o próprio processo de regularização fundiária. 
Esta Resolução foi revogada em 21 de junho de 2018 após pressão do Ministério 

Público Federal e dos movimentos sociais, da Coordenação Nacional de Articula-
ção das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq), em conjunto com as 

coordenações quilombolas de todo o país. 

                                                           
119 Vale ressaltar que a ABA publicou em 18 de maio de 2017 o Informativo e Nota em repúdio ao relatório 
da CPI FUNAI/INCRA 2, sobre indiciamentos de antropólogos de fraudes em processos de regularização 
fundiária. O documento pode ser acessado em: <http://www.portal.abant.org.br/images/ 
Noticias/7._Informativo_e_Nota_da_ABA_em_rep%C3%BAdio_ao_relat%C3%B3rio_da_CPI_FUNAI-
INCRA_2.pdf>. Acesso em: 9 jun. 2017. 

http://www.portal.abant.org.br/images/
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O racismo institucional brasileiro, agravado pelo golpe de 2016 se revela 
pelos cortes orçamentários para o reconhecimento e as indenizações nos proces-

sos de desapropriação de territórios quilombolas em 62,5% (sessenta e dois e 
meio por cento) em 2018, conforme o Plano de Lei Orçamentária para 2018.120 

A escassez de orçamento para o reconhecimento das terras de quilombo 
e o pagamento das indenizações pelo INCRA abre caminhos a investidas cada vez 

mais agressivas no Poder Judiciário. Como já descrito neste livro, o quilombo é 
alvo de dezenas de processos judiciais que envolvem pretensos proprietários de 

áreas que estão inseridas no polígono quilombola, já reconhecido pelo Decreto 
Presidencial de 20 de novembro de 2009 com base no RTID e demais elementos 

que não deixam dúvidas sobre a etnicidade do território.  
Os processos foram ajuizados a partir de 2002, mas um chama atenção 

pela agilidade e violência com que foi julgado em 9 de outubro de 2017, o mesmo 
ano de seu protocolo. A liminar de reintegração de posse nos autos n. 1001316-

37.2017.4.01.3600/MT, determinando o imediato dspejo de dezessete famílias 
de quilombolas em Mata Cavalo foi cumprida tão logo a decisão foi publicada. 

Policiais federais e tratores destruíram em pouco tempo casas e pertences de 
mulheres, idosos e crianças que se viram às margens da rodovia, sem ter para 

onde ir.  
Dois dias depois a liminar foi suspensa em seus efeitos pelo Tribunal Re-

gional Federal da 1ª Região após recurso da Fundação Cultural Palmares. Apesar 
de significar uma vitória às famílias, a decisão do tribunal não reverteu as viola-

ções de dignidade que a decisão anterior cometeu. As cenas de dezenas de poli-
ciais e de tratores derrubando as casas, os objetos jogados, o despero de seres 

humanos em não ter mais moradia nem paz significam a atuação perversa do 
Poder Judiciário à luz dos interesses da classe dominante potencializa o racismo 

estrutural vivenciado pelos quilombolas em todo o país. 
Desse modo, a recente e frágil garantia do direito à terra quilombola no 

Brasil tem sido atacada pelas três esferas de poder mas se potencializou após o 
golpe de 2016, tornando cada vez mais distante a garantia do mínimo existencial 

dos quilombolas. 
Entretanto, não podemos esquecer a transcendência dos direitos territoriais 

dos quilombolas ao ordenamento jurídica brasileiro. Precisamos cada vez mais 
reforçar a existência destes no contexto global desde a DUDH em 1948 e a partir 

dela pelos demais tratados internacionais globais, mas também no Sistema Inte-
ramericano ao qual o Brasil submete sua jurisdição e se compromete a cumprir 

os diversos documentos de proteção aos direitos humanos dos quilombolas.  

                                                           

120 O documento pode ser acessado em: < 

http://www.planejamento.gov.br/assuntos/orcamento-1/orcamentos-

anuais/2018/ploa-2018>. Acesso em: 23 jun. 2018. 
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Todo este sistema de proteção demonstra que a sociedade necessitou bus-
car por meio da norma a cessação de violação de direitos dos quilombolas, bus-

cando compreender a diversidade cultural traduzida pelas mais variadas comu-
nidades negras existentes no país, mas com uma característica comum a todas: o 

uso coletivo da terra, a relação intrínseca que esta tem com a identidade cultural 
destes grupos e a necessidade de proteção por parte do Estado. 

Sem a garantia do território não há falar em justiça social da qual os demais 
direitos que garantem a dignidade se efetivam, de modo que não é possível con-

siderar o direito à identidade cultural, à segurança alimentar, à moradia, à igual-
dade e a todos os direitos sem a relação visceral ao direito ao território, pois 

trata-se do ponto de partida para se falar em dignidade. Negar este direito é per-
petuar a ideologia escravista e a invisibilidade expropriatória dos quilombolas. 
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CAPÍTULO 4  
 

MATA CAVALO:  
A LUTA PELA TERRA E A INVISIBILIDADE  

EXPROPRIADORA DAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS 

 

 
4.1 A formação do território quilombola Mata Cavalo  

 
O território de Mata Cavalo está localizado no município de Nossa Senhora 

do Livramento, aproximadamente 40 km da Capital Mato-grossense Cuiabá, “si-
tuado geograficamente a 15°45’00’’ latitude sul, 56°20’43’’ longitude oeste Gr., 
integra a mesorregião 130, da microrregião 534 de Cuiabá, centro sul de Mato 
Grosso e possui uma área total de 5331,57 Km2. Administrativamente divide-se 

em quatro distritos – Sede, Faval, Pirizal, Ribeirão do Cocais.” (BANDEIRA; DAN-
TAS; MENDES, [2006], p. 4). Localiza-se na região conhecida como Baixada Cuia-

bana e tem como confrontantes os municípios de Poconé, Várzea Grande, Rosário 
Oeste, Barão de Melgaço, Cáceres, Porto Estrela, Jangada e Santo Antônio do Le-

verger, consoante veremos nos Mapa 2 a seguir: 
Sua ocupação teve início por volta de 1730 em razão das descobertas de 

ouro nas imediações do Ribeirão dos Cocais, afluente do rio Cuiabá. O local pas-
sou a ser conhecido primeiramente como São José dos Cocais e, para garantir o 

sustento dos trabalhadores do garimpo, foram desenvolvidas também atividades 
agropecuárias, cujos excedentes eram vendidos a Cuiabá.  

Com a decadência da extração de ouro, a atividade principal do local passou 
a ser agropecuária e importante para o desenvolvimento da região. 

Em 1751, Antônio Rolim de Moura concedeu a Salvador Rodrigues de Si-
queira uma sesmaria naquele local, que se chamaria Sesmaria-Carcará-Boa Vida. 

Por volta de 1790 havia sido construída uma capela em homenagem a Nossa Se-
nhora do Livramento, que tornou-se referencial na organização do espaço, 
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quando da criação da Freguesia de Nossa Senhora do Livramento. (ROSA; CA-
NOVA; SOUZA, 1993, p. 36-37). O espaço passou a ser configurado por grande 

disponibilidade de terras, cujas fazendas possuíam vastas áreas de produção 
agrícola, perdurando este cenário por todo o século XIX. (BANDEIRA; DANTAS; 

MENDES, p. 10). 
 Mapa 2 – Localizaça o geogra fica do Estado de Mato Grosso e do  Municí pio de Nossa Senhora do Livramento-MT 

 

 
 Fonte: FARIA, Rozilaine Aparecida Pelegrini Gomes de et al., 2015, p. 69. 

 
E em 1883, uma Lei Provincial criou o Município com o mesmo nome, que 

era considerado pelo então Presidente Joaquim Augusto da Costa Marques como 
um celeiro da produção agrícola em Mato Grosso (BANDEIRA, 1993, p. 63).  

Nossa Senhora do Livramento no período colonial era predominantemente 
formada por negros escravizados nas atividades minerárias e agropecuárias do 

local e dentre estas sobressaiam-se as atividades de lavoura e manufaturas, como 
a produção nos engenhos de cana-de-açúcar. Cogitou-se haver no local cerca de 

oitenta por cento de negros no século XIX. (ROSA; CANOVA. SOUZA, 1993, p. 40). 
A presença do negro no período pós-abolicionista em Livramento foi mar-

cada pela pobreza, uma vez que não mais se permitia a força de trabalho escrava, 
ao tempo em que a decadência das atividades auríferas ocasionou o abandono 

de terras ditas livres, que foram sendo ocupadas desta vez por negros forros a 
desempenhar atividades de subsistência em lavouras e pesca. Complementa Ma-ria de Lourdes Bandeira et al. que “as terras devolutas eram simplesmente ocu-
padas [...]. Havia disponibilidade de terras sem necessidade de expropriação das 
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pequenas propriedades ou expulsão de arrendatários e meeiros, como ocorreu na zona de cafeicultura paulista.” (1993, p. 64). 
Também havia a possibilidade do uso de terras doadas pelo senhorio. Um 

dos costumes coloniais que se perpetuou por anos deveras respeitado era o da 

doação de parte de sesmarias a igrejas, a santos1, aos negros que em determina-
dos locais manifestavam sua devoção, pois como leciona Maria de Lourdes Ban-deira, “é nessas terras que, preferencialmente, foram se localizando grupamen-
tos de famílias negras ao longo do século XVIII e do século XIX.” (BANDEIRA, 
1991, p. 17). Nesse cenário, em 1850 “o casal Anna da Silva Tavares2 e Ricardo Alves 

Basto arremataram em leilão público uma sesmaria e engenho no lugar denomi-
nado Boa Vida (área do complexo Santana-Boa Vida-Carcará), por 2 contos de réis. Situada na área mais valorizada de Livramento e de ocupação sólida [...].” 
(BANDEIRA; DANTAS; MENDES, p. 10-11). A propriedade foi declarada em tes-

tamento por Ricardo Basto, em 1874, antes de sua morte e como não haviam tido 
filhos, Anna ficaria com toda a herança e os escravos a servi-la. 

Mais tarde, em 1883, Anna da Silva Tavares registra no Cartório de Nossa 
Senhora do Livramento uma escritura em que faz a doação de parte da sesmaria 

aos negros escravizados, como bem demonstram Maria de Lourdes Bandeira, 
Triana de Veneza Sodré e Dantas e Elieth Barros Mendes, ao buscar informações 

no Livro de Notas do Cartório de Livramento n. 4, 1872-1884, s/n, documento de 
15 de setembro de 1883: 

 Afirmando “... ser possuidora de uma parte do ribeirão denominado Mata Ca-
valos (sic), com suas vertentes”, a senhora Anna Tavares faz doação dessa parte da sesmaria Boa Vida...” “... a seus escravos”, inclusive aqueles que se 
libertarão por ocasião do inventário de seu marido, finado Ricardo José Alves Basto’ tornando-os assim, proprietários de terra em Livramento. Com a doa-
ção das terras, abre-se um precedente na dureza da lei de 1850 (Lei de Terras) 
que dificulta o acesso à propriedade da terra aos que embora ocupantes não 
possuíssem capital, categoria em que se encontravam especialmente os ne-
gros livres. Nos últimos anos do Império começa assim a formação da Comu-
nidade Negra Rural de Mata Cavalos. (p. 11-12).  
 

                                                           
1 Conforme esclarecem Maria de Lourdes Bandeira, Triana de Veneza Sodré e Dantas e Elieth Barros 
Mendes: “Em Livramento, a memória coletiva associa a neo localidade construída a partir da igreja, como 
cumprimento de uma vontade divina. Conta a tradição oral que tropeiros em viagem para Vila Bela da 
Santíssima Trindade, após pernoite, tentam continuar viagem; porém as tentativas são inúteis, os animais 
insistem em permanecer parados no lugar. Apesar de todos os esforços, das chicotadas, os animais insistem 
em não pegar o rumo da estrada. Depois de inúmeras tentativas sem qualquer sucesso, alguém sugere que 
se retire da carga a imagem da santa que estava sendo transportada. Nesse momento os animais conseguem 
andar e os tropeiros seguem viagem. Para abrigar a santa é erguida uma pequena capela de palha e mais 
tarde a igreja. [...] A narrativa mítica oferece uma saída para os moradores pobres do município, que passam 
a ter acesso à terra, mediado pela Santa.” (p. 7-8).  
2 Em alguns documentos há variação do nome para Ana da Silva Tavares. 
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Em que pese o documento de doação do território de Mata Cavalo ter mis-
teriosamente desaparecido, há na Câmara Municipal de Nossa Senhora do Livra-

mento, no Livro 2, fls. 110v-112 e também nos arquivos do INTERMAT o regis-
tro3 da doação feita por Anna da Silva Tavares aos negros escravizados perten-

centes ao casal e que deram formação inicial à comunidade negra rural. Isso por-
que a Lei n. 20, de 09 de novembro de 1892, que criou o Primeiro Código de Ter-

ras de Mato Grosso, regulamentada pelo Decreto 38, de 15 de fevereiro de 1893, 
que determinou em seu artigo 112 que o registro dos títulos de propriedades e 

posse de terras de particulares fosse feito na sede de cada município do Estado 
de Mato Grosso.4 

O registro da doação das terras aos negros é o ponto de partida para a com-
provação que o local pertence historicamente às comunidades quilombolas pois 

objeto de discussões administrativas e judiciais, como veremos nas subseções 
posteriores. 

Em análise dos termos do requerimento, que por sua vez fora suprimido do 
Cartório de Registro daquela localidade, pode-se afirmar que se trata de terra de 

santo, cuja forma de organização social e uso da terra era a comunal, pois como se constata do documento a terra servia “[...] tanto para subsistência como para mercado; e em que, também, a presença negra indicada na expressão ‘de cor’, 
pode ser tida como segura. (ROSA; CANOVA. SOUZA, 1993, p. 38). Note-se que a 

descrição feita por Ana Tavares da comunidade negra que ali residia demonstra 

                                                           
3 O Registro é assim transcrito: "Livro de notas a 49 a fls 8, tranverso, traslado de escritura de doação que 
faz e assina Ana da Silva Tavares a seus escravos, inclusive aqueles que se libertaram por ocasião do 
inventário de seu finado marido Ricardo José Alves Bastos como adiante se lê = Saibam quantos esta 
escritura de doação virem que sendo, digo, no ano do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo de mil 
oitocentos oitenta e três, aos quinze dias do mês de setembro , neste sítio denominado Boa-Vida, onde eu 
escrivão de Paz e Notas vim a chamado de Dona Ana da Silva Tavares, sendo ela ali presente e reconhecida 
pelo próprio, de que faço menção e das testemunhas adiante nomeadas e assinadas em presença das quais 
por ela foi dito que sendo senhora possuidora de uma parte do ribeirão denominado Mata-Cavalo, com suas 
vertentes de cuja parte faz doação a seus escravos inclusive aos que se libertaram por ocasião do inventário 
de seu finado marido estimando no valor de cento e cincoenta mil réis podendo os doados tomarem posse 
quando quiserem, satisfazendo os ônus da Lei. Depois de escrito esta, eu escrivão, ali presente ela que 
reciprocamente a outorgou e aceitou, testemunhas a todos presentes Joaquim Leite de Medeiros e Matheus 
Antônio da Costa e a rogo de Dona Ana da Silva Tavares, por não [....] José Paes de Proença e comigo 
Monoel Antônio Ferraz escrivão de Paz e Notas a escrevi e assinei Manoel Antônio Ferraz= a rogo de Dona 
Ana da Silva Tavares, José Paes de Proença= Joaquim Leite de Medeiros= Matheus Antônio da Costa. É 
este o fiel traslado da dita escritura de doação que ao citado livro e folhas me reporto e dou fé no mesmo 
dia, mês e ano, no princípio declarado. Eu, Manoel Antunes Ferraz, escrivão de Paz e Notas a escrevi e 
assinei em público e rasa Em nome da verdade estará o sinal público. Manoel Antunes Ferraz. Nada mais 
se continha o traslado da dita escritura acima registrada. Secretaria da Câmara Municipal da Vila de 
Livramento. 15 de setembro de 1893. Leopoldino Alves da Costa.. Secretário da Câmara Municipal de 
Livramento.’ (MURARO-SILVA, 2002) 
4 Art. 112- Fica criado na sede de cada município do estado o registro dos títulos de propriedade e posse de 
terras particulares. Art. 113- O registro será confiado na capital à Repartição de Obras públicas, Terras, 
Minas e Colonização, e no interior do Estado aos intendentes gerais dos municipios, incumbindo todo o 
serviço da respectiva escrituração, no primeiro caso, ao amanuense da dita repartição e no segundo, ao 
secretário da câmara municipal.  
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a relação pacífica entre negros escravizados e senhores das terras, o que fez com 
que a doação de parte da sesmaria fosse feita. 

Desta forma, os negros agraciados pela doação de Mata Cavalo passaram a 
ser senhores de terras e de forma especial, pois a área a eles destinada, além de 

bem localizada, era altamente valorizada e cobiçada pelos habitantes de Livra-
mento. (BANDEIRA; DANTAS; MENDES, p. 12). O mapa abaixo nos mostra a loca-

lização de Mata Cavalo: 
 Mapa 3 – Localizaça o geogra fica de Mata Cavalo 

 Fonte: CNPT/IBAMA apud MACHADO, Thays, 2010, p. 31, adaptado pela autora. 
 

  O documento de doação demonstra que a presença negra entre as pessoas 
pobres que ali residiam e trabalhavam era determinante, assim como a utilização 

da terra de forma comunal. O grupo de negros que compunha o local era, por 
certo, de negros e pardos, escravizados e libertos, seja por negociações em com-

pra de liberdade, seja por libertação voluntária dos senhores de negros em um 
período em que havia a atividade escravizada e livre.  

Complementa Maria de Lourdes Bandeira que: 
 

Nesses termos, pode-se formular a hipótese de um “trato” entre Dona Ana, “seus escravos” e “os que se libertaram” anterior ao registro cartorial e, evi-
dentemente, não explicitado nele. Dada a conjuntura, dado o momento pes-
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soal vivido pela senhora, convergiram interesses. A não ser assim, por que in-cluir na doação “os que se libertaram”? Não é descabido afirmar, em suma, que 
a doação foi, na prática, resultado de um acordo, por meio do qual escravos e 
libertos com ligações de parentesco e/ou laços grupais desenvolvidos no estar 
juntos, por anos, em uma mesma unidade produtiva, passaram a ter, em co-
mum, a propriedade da terra em Mata Cavalos. (1993, p. 48). 

 
Note-se que Mata Cavalo foi formada pelos negros muito antes da doação de 

parte da sesmaria, seja por escravizados ou libertos, significando que sua forma-
ção não se deu a partir do termo de doação, mas este documento representou o 

reconhecimento formal do uso coletivo da terra que há muito existia e era reco-
nhecido pela sociedade de Livramento. 

Mata Cavalo possui uma peculiaridade que a difere de outros quilombos: a 
formação destoante da maioria dos quilombos no Brasil, pois neste caso, a doa-

ção por uma simples análise do próprio termo pressupõe uma posse mansa e 
pacífica em um período de transição de escravização e libertação, seja por con-

dições pessoais da senhora Ana Tavares, seja por possíveis acordos, onde a ocu-
pação pacífica ocasionada por doação como uma forma de herança, como expli-cam Edna Castro e Rosa Acevedo Marin: “Assim, existe uma concessão de terras 
de herança que determina a linha da história comunicada pelos antepassados dos grupos em questão.” (destaque das autoras). (MARIN; CASTRO, 2004, p. 17). 

Ainda que a doação tenha sido formalizada e seu termo tenha sido extravi-

ado, havia naquele local antes da formalização toda uma cadeia organizacional 
cujas regras de vivência dispensavam qualquer documento para que aquele ter-ritório fosse reconhecido como terra de quilombo, pois “[...] entendem esses ter-
ritórios como se fossem seus, dispensados, portanto, na sua lógica, de qualquer formalização de testamentos como compromisso por todos aceito e acatado.” 
(DA SILVA, p. 98). 

Nesse sentido, a formação do território negro de Mata Cavalo seu deu desde 
o século XIX, tendo como marco temporal formal o ano de 1883, ano em que ocor-

reu a doação da terra aos negros e durante este período, os negros foram se agru-
pando em maior quantidade, de forma a acolher os negros que foram sendo li-bertos. Conforme destaca BANDEIRA: “isso deixa entrever a possibilidade de re-
fúgio de negros sendo que após a abolição Mata Cavalos passa a ser na sociedade 

local, ponto de convergência de negros recém-libertos. Seus limites a partir de 
então historicamente dilatavam-se.” (p. 13).  

A expansão de Mata Cavalo ocorreu também pela compra de terras pelos 
negros na região do Córrego do Mutuca, reforçando a área como terra de negros. 

Além disso, o território cresceu pela constituição de famílias entre os negros, aco-lhidos por questões de afiliação racial, criando uma “espacialidade que tem como 
princípio constitutivo a quebra da ordem socialmente instaurada pelo branco e 
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como fim a produção de um espaço para si, um espaço de negro, de convivência entre negros.” (p. 17).  
Há ordem para agregação na comunidade rural negra de Mata Cavalo, seja pelo “tronco”, expressão que compreende os grupos formados por laços de 

parentesco, sejam consanguíneos ou por afinidade, ligados a um núcleo 
territorial de referência, seja por casamentos, pois como afirmou Edir Pina de Barros: “todo negro de Mata Cavalo é referido a uma dessas comunidades e a um ‘tronco’, pelo menos, ou entraram para elas por casamento.” (BARROS, 2007, p. 

5).  
Com o passar dos anos os núcleos familiares foram aumentando e com eles 

a necessidade de organização em arranjos maiores, demandando maiores 
espaços para as atividades de subsistência, como plantios e manufaturas, 

atingindo outra sesmaria, conhecida como Sesmaria Rondon, além da área 
conhecida como Mata Cavalo de Baixo, uma vez que a região é cortada pelo 

córrego com este nome. 
Note-se que houve a formação de um complexo de terra de negros, uma vez 

que a expansão das comunidades quilombolas exigiu tal organização ao mesmo 
tempo em que despertou conflitos entre posseiros de áreas confrontantes e mais 

tarde de áreas comuns, culminando na desestruturação de algumas famílias, com 
impacto direto em toda a comunidade negra rural de Mata Cavalo. 

 
4.2 A territorialidade negra de Mata Cavalo 

 
O espaço que dá vida à Mata Cavalo transcende os limites físicos e alcança 

um espaço de significados e memórias coletivas desde sua formação inicial – a 
partir da doação de parte da sesmaria aos negros escravizados por Anna da Silva 

Tavares e seu esposo até os arranjos atuais. A vida social dos quilombolas se ca-
racteriza como uma construção contínua de saberes que depende da relação com 

seus antepassados e suas memórias, capazes de manter viva a identidade étnica 
das comunidades. O Cemitério do “Rondon”, onde estão enterrados os primeiros 
habitantes de Mata Cavalo é local de rituais, preces e resgate histórico.5 

Os componentes mais antigos do grupo são responsáveis pelo resgate histó-

rico e transmissão dos modos de ser, fazer e viver aos mais novos e dão o suporte 
empírico aos documentos sobre as terras negras de Mata Cavalo. (BANDEIRA, 

SODRÉ, DANTAS, p. 96). O quilombola mais velho de Mata Cavalo é o Sr. Antônio 
Benedito da Conceição, conhecido como Antônio Mulato, hoje com 112 anos e 

basta uma conversa curta com ele para conhecer um pouco da histórica luta de 
Mata Cavalo na exigência de seus direitos, como o da educação.  

                                                           
5 Local que segundo estudo histórico-sócio-antropológico feito por BANDEIRA, SODRÉ e DANTAS e 
confirmado pelos quilombolas quando da visita ao território, é cortado por propriedade particular de não 
quilombola, dificultando suas práticas culturais. (2006, p. 109). 



 

136 

 

Como parte do complexo sociobiodiverso, os quilombolas possuem uma vi-
são da natureza bastante diferenciada dos não quilombolas, ao compreendê-la 

como parte de sua cultura e identidade, respeitando-a e preservando-a uma vez 
que as famílias residentes no complexo praticam cultura de subsistência em pre-

ocupação com o meio ambiente, pois só voltam a utilizar a terra após sua com-
pleta regeneração. (RTID/INCRA, 2006, p. 15).  

Dentre as atividades que os negros praticam estão o plantio do milho, man-
dioca, banana e cana-de-açúcar, a produção de farinha, aguardente, rapadura e 

melaço de cana, com a venda dos excedentes no comércio de Livramento. Como constatou Sato, “a banana é outra presença forte de força nesse território, com-
põe a comida de sal, mas também os doces, além do consumo da fruta no pé. [...] Também não pode faltar à mesa de Mata Cavalo a ‘farofa de banana’ e o ‘lambari com angu’. (SATO, 2010, p. 18). 

A pesca artesanal também é outra fonte de sobrevivência sustentável no 

quilombo cuja atividade é desenvolvida principalmente pelas comunidades que 
moram mais próximas dos córregos que cortam Mata Cavalo. 

Como forma de uso sustentável da natureza, utilizam o babaçu, palmeira co-
mum no local, para construírem suas casas, cujas folhas são utilizadas para co-

brirem as moradias, além de ser utilizada para o artesanato e enfeitar o cenário 
das festas de santos. 

A forma de trabalho coletiva mais conhecida pelos negros de Mata Cavalo é 
o muxirum, que significa a ajuda mútua tanto no plantio quanto na colheita e a 

alimentação como recompensa pelo dia de trabalho, providenciada pelos pró-prios quilombolas. Assim, “como bem coletivo, trabalhava-se a terra de acordo 

com as possibilidades da força-de-trabalho familiar.” (BANDEIRA; SODRÉ; DAN-
TAS, p. 104-105). 

Além do plantio e colheita, a produção de farinha de milho e de mandioca, 
de polvilho e outros produtos também é feita de modo coletivo. 

Mata Cavalo é desde o início um bem coletivo e as relações sociais e afetivas 
entre os negros se dão por consanguinidade e afinidade, como os casamentos. 

Ser aceito no território depende de avaliação e permissão pelas lideranças da co-
munidade, geralmente feita pelos anciões em uma espécie de conselho, que de-

terminam inclusive o uso da terra. 
 A relação de pertencimento ao território caracteriza Mata Cavalo enquanto 

grupo social com especificações culturais, cujo território lhe garante a identidade 
negra. Nesse sentido, afirmam Maria de Lourdes Bandeira e Triana de Veneza 

Sodré, sobre as comunidades negras rurais que compõem Mata Cavalo se tratam 
de: 

 
Um grupo social de negros compartilhando relações sociais tipificadas a partir 
do uso coletivo da terra, fundado nos princípios do igualitarismo e da recipro-
cidade, caracterizado por afiliação de cor, laços de parentesco, localidade e 
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práticas culturais tomadas pelo grupo como expressão de identidade em opo-
sição a outros grupos economicamente diferenciados ou mesmo assemelha-
dos, porém com territorialidade distinta. (1993, p. 97-98). 
 

Especificamente sobre os modos de vida da população de Mata Cavalo, mar-

cados pela etnicidade ligada à territorialidade, com fortes características de per-
tencimento, tendo em vista a herança cultural, histórica e material, conforme 

avaliam BANDEIRA, DANTAS e MENDES: 
 

As terras ocupadas pela comunidade são ao mesmo tempo seu habitat e seu 
território, o seu espaço vivido, espaço de sociabilidade, suporte da vida comu-
nitária. Nas terras, com elas, por elas e a partir delas esses negros constituí-
ram-se como comunidade, como identidade, como pertencimento. Nelas dei-
taram as suas raízes, construindo com elas um sentido de espaço e de tempo, 
de enraizamento cultural, uma relação de reversibilidade entre terra ocupada 
e os negros que a ocupam. As terras da comunidade são socialmente produzi-
das como espaço próprio por negros, vivendo em situação de vida comunitá-
ria, um paradigma de relação diferenciada das relações de classe da sociedade 
envolvente. As terras da comunidade são socialmente produzidas como es-
paço diferenciado, pelo imanentismo comunitário de modo particular de en-
raizamento dos negros, produzindo-as como território real e simbólico, como 
um território étnico. Por isso mesmo, Mata Cavalo para a descendência de 
seus primeiros e atuais ocupantes, é o território de origem. (2006, p. 62). 

 

Como expressão interna, compreendendo os modos de vida dentro da co-
munidade e externa relativa às manifestações culturais e religiosas de destaque 

local e regional, que delineiam a identidade étnica de Mata Cavalo, podemos des-
tacar as manifestações culturais e religiosas, a exemplo da Festa do Congo, de São 

Benedito, de São João, Nossa Senhora da Conceição, além da manifestação das 
danças Cururu e Siriri, cujos artefatos são cuidadosamente protegidos por eles. Sobre a festa do Congo nos esclarece Bandeira que “a exclusividade étnica 
do Congo, momento crucial da festa, permite a participação dos brancos em pa-

péis rituais dos festejos, sem comprometer os interesses étnico-religiosos dos negros.” (BANDEIRA, 1990, p. 19). 
Como forme de resgatar a identidade cultural, os quilombolas de Mata Ca-

valo, com apoio de grupos de pesquisa da UFMT, como o GPEA e da organização 

não-governamental WWF Brasil construíram a Casa da Cultura, inaugurada em 
13 de novembro de 2015, local onde se registram os acontecimentos que marca-

ram a comunidade ao longo do tempo, como fotografias, contos resgatados por 
meio dos antepassados, objetos para fabricação de polvilho, artesanatos, livros 

de receitas de poções para diversas finalidades, figurinos para a Dança do Congo 
e Siriri. Há várias atividades com as crianças neste local para que a herança cul-

tural não seja perdida com as futuras gerações. 
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Fotografia 1 – Casa da Cultura Comunidade Quilombola de Mata Cavalo 

 Fonte: registrada pela autora. 
 

Apesar das ameaças à efetivação do direito ao território e preservação de 
sua identidade étnica, os quilombolas resistem por mais de um século aos ata-

ques de posseiros e proprietários, em privação de direitos inerentes à dignidade 
e tantas outras violações de direitos humanos, que se perpetuam ao longo do 

tempo. No que diz respeito ao direito ao seu território, neste trabalho procura-
mos identificar as ameaças de ontem, anteriores à Constituição Federal de 1988 

e seu contexto, compreendendo como as ameaças de hoje o período posterior ao 
reconhecimento constitucional. 

 
4.3 As ameaças de ontem: expulsão dos negros de Mata Cavalo e a desestru-
turação do quilombo 

 
A sobrevivência tradicional dos negros de Mata Cavalo se manteve segura 

desde sua formação inicial até a primeira discussão judicial sobre ocupação pelos 

negros, pois sete anos após a doação, tiveram início os primeiros conflitos pela 
terra por parte dos confrontantes, que os acionaram judicialmente com o fim da expropriação. Diziam em seus requerimentos que “[...] os libertos ex-escravos de 
D. Ana da Silva Tavares, e outros, que indevidamente ocupam e estragam terras 

e matas da Sesmaria da Boa Vida no lugar denominado Mata Cavalos.” (ROSA; 
CANOVA. SOUZA, 1993, p. 50). Todavia, esta ação não fora concluída, permane-

cendo os negros no território de Mata Cavalo. (BARROS, 2007, p. 5). 
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O período de 1890 até o final da década de 1930 foi considerado tranquilo 
do ponto de vista da sobrevivência no território quilombola de Mata Cavalo. Após 

a implantação da política nacional do governo de Getúlio Vargas, denominada “Marcha para o Oeste”6, os quilombolas começaram a sofrer esbulhos de suas 

terras, época em que as terras da região passaram a ser valorizadas e procuradas 
por posseiros. Segundo Maria de Lourdes Bandeira e Triana de Veneza Sodré: 

 
A análise dos Livros de Notas do Cartório local demonstra esse fato. Até o final 
do século passado e começo deste, áreas de antigas Sesmarias eram vendidas 
por preços bem inferiores ao imóvel urbano na sede do próprio município. A 
situação altera-se nos últimos anos da década de 30 dos anos novecentos, 
quando a propriedade fundiária é revalorizada e as terras começam a ter valor 
de venda, alcançando preços cada vez mais compensadores. O aquecimento 
do mercado das terras mato-grossenses provocado pela política da “Marcha para o Oeste”, traz em seu rastro um reordenamento espacial no interior do 
município, atingindo principalmente as comunidades rurais negras tradicio-
nais. (1993, p. 96-97). 

 
 A terra, a partir do Estado Novo, passou a ter valor como mercadoria, e não 

apenas como meio de subsistência, e os espaços considerados como vazios, de-
viam ser ocupados, ocasionando violações aos direitos dos quilombolas. O final 

da década de 30 significou para as comunidades negras rurais o início da luta 
pela terra em desigualdade de condições com os posseiros que, por sua vez, con-

seguiam a titulação de áreas dentro de seu território, implantando diversas co-
lônias agrícolas em Mato Grosso, com a implementação do trabalho assalariado. 

(LENHARO, 1986, p. 51). 
Esta política nacionalista pretendia a ocupação da Amazônia, implantando a migração por meio do “acesso à terra” facilitado ao tempo em que excluía outros 

camponeses, pois a política não atendeu todos os interessados, fomentando a gri-

lagem de terras, assim como acirrando os conflitos com as populações locais 
(SAUER et al., 2006, p. 57). 

A ocupação territorial dos espaços considerados vazios nada mais era do 
que a ignorância dos modos de vida de comunidades tradicionais, como as de 

Mata Cavalo e a consequente expulsão dos quilombolas, como ocorreu na Sesma-
ria Boa Vida, como aduzem Michelle Jaber e Michèle Sato: “vale salientar que es-

ses espaços jamais foram vazios! Eram assim denominados por não se levar em 

                                                           
6 Período que também significou a implantação da modernização da cidade, cuja arquitetura moderna 
procurava copiar a de grandes centros, como o Rio de Janeiro. O Estado Novo significou o reordenamento 
territorial na urbe, com a expulsão dos pobres onde foram construídas avenidas, como a Avenida Getúlio 
Vargas, cujos lotes em seu entorno foram doados a quem no prazo de seis meses construísse imóveis com 
o estilo moderno, dando lugar à paisagem “velha” da antiga cidade que antes era agropecuária. Tais locais 
passaram a ser altamente valorizados e de propriedade da oligarquia, que detinha também a propriedade de 
grandes áreas rurais. (BANDEIRA, 1993, p. 93-94) 
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consideração as populações locais, e tampouco seus ecossistemas.” (2012, p. 3-
4). 

A alta valorização das terras de Mata Cavalo se deu também em virtude de 
sua localização, pois encontrava-se “[...] na parte central do município, nas pro-

ximidades da estrada que liga Poconé-Livramento-Cuiabá, facilitando a comuni-cação e o escoamento da produção.” sendo “[...] uma das áreas mais valorizadas do município.” (BANDEIRA; SODRÉ, 1993, p. 98).  
O cenário passou a ser de expansão das pequenas propriedades rurais, a fim 

de se implementar colônias agrícolas e com elas a industrialização no campo 
para alavancar o desenvolvimento econômico nacional. Os olhos voltaram-se ao 

interior do país, região esparsamente povoada e ainda desconhecida. (MORENO, 
1999, p. 75). E foi nesse processo que: 

 
[...] a territorialidade negra de Mata Cavalo foi duramente atingida sofrendo 
uma ofensiva de grilagem que encontrou a comunidade despreparada para 
reagir, uma vez que sempre valorizou o direito consuetudinário como instru-
mento suficiente para dirimir dúvidas sobre limites de terras ou resolver con-
flitos. [...] Como a maioria das propriedades do lugar, não tinha cercas. A ine-
xistência de uma rígida demarcação da área não invalidava a posse histórica 
da terra, nem tampouco o reconhecimento da área como terra de negros de 
Mata Cavalo. (BANDEIRA; SODRÉ; DANTAS, 2006, p. 113-114). 

 
Invasões de grileiros ameaçavam cada vez mais o território negro e um ce-

nário de violência constante que obrigava muitos quilombolas a se refugiarem 
para os dois centros urbanos mais próximos, como Cuiabá e Várzea Grande e ou-

tros a laborarem nas grandes propriedades que ali se formavam como assalaria-
dos. Vale destacar a apropriação de boa parte das terras de Mata Cavalo por Ma-

noel Monteiro, que aos poucos foi expulsando os negros de seu território 
(MOURA, 2009, p. 158). 

A expulsão dos negros e invasão de seu território, promovidas pela política 
de ocupação territorial tinha o respaldo da legislação de terras vigente e da es-

trutura para o controle das posses, que apenas começou com o Estado Novo, mas 
prosseguiu com os demais governos, pretendendo também realizar a regulariza-

ção fundiária. Nesse sentido, o governo de Mato Grosso promoveu a continuidade 
da política federal com a privatização de terras devolutas.  Conforme Gislaene Moreno, o período de 1950 a 1964 “[...] teve como marca 
a venda indiscriminada de terras devolutas e sua utilização nas disputas eleito-rais, servindo como premiação ou pagamento de favores políticos.” (MORENO, 
1999, p. 78).  

Tanto que o Departamento de Terras e Colonização, envolto em denúncias 
de corrupção e mau funcionamento, foi fechado em 1966. Mesmo após seu fecha-mento, a especulação e negociação de “documentos frios” ou “títulos voadores”, 
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procurações falsas e todo o tipo de manipulação a fim de ajustar a alguma “terra livre” para serem considerados legítimos. (1999, p. 78). Acrescenta Gislaene Mo-
reno que: 

 
Para conferir legitimidade aos documentos, estes eram ajustados às áreas sem 
incidência de titulação e imediatamente registrados nos Cartórios de Registro 
de Imóveis (C.R.I.). O próprio Estado passou a utilizar os serviços dos C.R.I., 
para verificar a situação das terras sob o seu domínio. Isso ocorreu para a for-mação dos “beliches fundiários” ou “terras de dois ou três andares”, com a 
venda simultânea da mesma terra a diferentes pessoas. (MORENO, 1999, p. 79). 

 
A política de colonização foi transformada num rendoso negócio de terras 

para a maior parte às custas da expropriação dos negros de seus territórios, es-
pecialmente os de Mata Cavalo. As certidões cartoriais contidas no processo de 

regularização fundiária junto ao INCRA comprovam a situação descrita pela au-
tora, pois as datas de venda das áreas inseridas no quilombo remetem às décadas 

de 60 e 70. 
Cabe registrar que foi instituída a Companhia de Desenvolvimento do Es-

tado de Mato Grosso (CODEMAT), órgão estadual que atuou na regularização 
fundiária até 1978, período em que foi criado o INTERMAT, por meio do Decreto 

n. 775, de 23 de novembro de 1976.7 Referido órgão, no entanto, também parti-
cipou da especulação territorial por meio de ações fraudulentas de seus funcio-

nários, como adverte Gislaene Moreno: 
 

Além da regularização fundiária, o INTERMAT implementou a política de 
venda de terras. Essas ações requeriam de imediato a realização prévia de dis-
criminatória para o conhecimento da situação fundiária no campo e o levan-
tamento do volume de terras devolutas disponíveis. Nesse sentido, foram re-
alizadas algumas discriminatórias administrativas, requeridas por ações fun-
diárias da CODEMAT na região de Aripuanã, mas o ato sumário tornou-se a 
via preferencial de arrecadação de terras devolutas pelos diversos Governos 
Estaduais, sobretudo no período do governo de Júlio Campos e Wilmar Perez. 
(1999, p. 85-86). 

 

Nesse cenário, o INTERMAT arrecadou duas áreas inseridas em Mata Cavalo 
via discriminatória, denominadas Gleba Tutica e Gleba Jaçanã, como veremos 

adiante. 
Tornando mais nítida a situação expropriatória dos negros em meio às tran-

sações envolvendo particulares e poder público, o estudo antropológico que em-
basa o processo administrativo junto à FCP indica que o direcionamento dos qui-

lombolas para Cuiabá e Várzea Grande se deu pela política de assentamento feita 

                                                           
7 O documento, publicado no Diário Oficial de MT encontra-se disponível em: < 
http://www.intermat.mt.gov.br/documents/3124425/3909197/Decreto+n.%C2%BA+775.76.pdf/d402459
6-a9a1-4b76-b970-02e905cf0a77>. Acesso em: 22 maio 2017. 
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pelo então governador do Estado de Mato Grosso, Júlio Muller nos projetos de 
cinturão verde. (BANDEIRA; DANTAS; MENDES, p. 39). Nesse sentido, a expulsão 

ocorreu por particulares com o apoio do Estado de Mato Grosso. 
Em Cuiabá, o local de refúgio dos negros de Mata Cavalo, hoje conhecido 

como o Bairro Ribeirão do Lipa e em Várzea Grande, antes conhecido como Ca-
pão do Negro e hoje Bairro Cristo Rei. Especialmente no Capão do Negro houve 

o ressurgimento de nova territorialidade negra naquele local, pois várias famílias 
se formaram e materializaram sua identidade étnica, reinventando-se forçada-

mente, pelas condições de vida.  
Não obstante as constantes expulsões dos negros de seu território, tais fatos 

não aniquilaram sua identidade que se fez permanecer. O estudo antropológico 
apresentado por Edir Pina de Barros nos autos da Ação Civil Pública (ACP) n. 

2002.36.00.007491-8 também confirma cientificamente a expulsão dos negros 
de Mata Cavalo e a manutenção dos laços culturais mesmo com a expropriação: 

 
[...] há que se afirmar que, ainda que em parte dispersos, eles constituem uma 
unidade sociológica, articulados que estão a uma rede de relação que envolve 
seus membros que, por contingências históricas, passaram a viver nas cidades 
de Livramento, Várzea Grande, Cuiabá, Poconé. Um grande fator de coesão so-
cial é a Festa de São Benedito, contexto em que se realiza a Dança do Congo, 
seja ela realizada em Livramento ou em Várzea Grande, no Capão do Negro, 
que origem ao Cristo Rei. O outro é a morte e o (sic) os ritos funerários. (BAR-
ROS, p. 2.380). 

 
Iniciava-se então o processo de desestruturação do território negro de Mata 

Cavalo, pois os mais jovens aventuravam-se na cidade em busca de emprego para 
sobrevivência, ao passo que as crianças e os idosos mantinham-se no local, so-

frendo além de violências expropriatórias frequentes, padeciam de fome e en-
contravam-se em situação de penúria.  

À medida que a grilagem se instaurava nas terras de Mata Cavalo, a comuni-
dade de desestruturava e se fragilizava, rompendo com os elementos estrutura-

dores da espacialidade negra. Pastagens, plantações, construção cercas e cria-
ções de gado foram as atividades costumeiramente praticadas pelos invasores. O 

documento8 de doação das terras feito por Anna da Silva Tavares não surtia al-
gum efeito perante as forças dominadoras, que por sinal foi desaparecido, pois “[...] à época a pessoa responsável pela guarda do documento de doação das ter-ras dos escravos já havia falecido, ‘não ficando ninguém de pulso na chefia’. Com isso ‘o documento das terras sumia’”. (BANDEIRA; SODRÉ; DANTAS, p. 117). 
                                                           
8 Conforme Certidão de Legitimidade n°. 072/2006, expedida pelo INTERMAT, em 31 de janeiro de 2006, 
a doação ocorreu em 15 de agosto de 1883 e encontra-se previsto no 2° Livro de Registro de Títulos de 
Propriedade de Livramento, as fls. 110 verso a 112 o registro da escritura pública de doação feita por Anna 
da Silva Tavares cuja cópia encontra-se as fls. 2.505 e seguintes do processo administrativo INCRA/SR-
13/N. 54240.001538/2004-70. 
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Os negros que resistiam às ameaças e invasões, ao reivindicarem seus direi-
tos à terra eram perseguidos pelos invasores, que lhes exigiam prova da propri-

edade, bem como a medição de sua área, o que não podia ser feito pelos negros, 
pois não tinham condições de pagar um engenheiro para tais serviços, desenca-

deando a expulsão dos negros de seu território, que se intensificava cada vez 
mais. Mesmo com seus esposos trabalhando na cidade, algumas mulheres resis-

tiam, formando uma grande frente de resistência feminina, não deixando as ter-
ras que tradicionalmente sempre viviam, reforçando a identidade étnica quilom-

bola e a luta pela terra.  
O movimento de resistência ocorreu em algumas comunidades de Mata Ca-valo, a exemplo da comunidade Mutuca, onde as mulheres “mantiveram vigilân-

cia constante e postavam-se em grupos com seus filhos, interpondo-se entre os invasores e suas casas, obstruindo a aproximação dos jagunços.” (BANDEIRA; 
SODRÉ, 1993, p. 102). Entre violência e resistência, a comunidade de Mutuca 

manteve-se, ainda que em desfalque, sua cultura e identidade local. 
Relativamente à identidade étnica dos negros de Mata Cavalo, mesmo diante 

das recorrentes expulsões e ameaças vividas, relatam no estudo histórico-sócio-
antropológico Maria de Lourdes Bandeira, Triana Sodré e Elieth Barros Mendes 

que: 
 

Eles o habitam, mesmo morando fora, porque suas raízes estão ali plantadas 
e para lá convergem o passado e o futuro. No processo histórico de ocupação-
expulsão-retorno-expulsão-retorno, os negros de Mata Cavalo se encontram 
numa situação de comunidade errante, uma espécie de diáspora. Os negros de 
Mata Cavalos, mesmo os que não nasceram em seu território, são envolvidos 
no processo de retorno pelo que concretamente voltam, porque a legitimidade 
do retorno se fundamenta na pertença e a pertença se fundamenta na indis-
sociabilidade entre terra/território/descendência/valores culturais/memó-
ria/ancestralidade comum. (p. 62). 

 

Nesse sentido, alguns integrantes das comunidades passaram a retornar às 
suas terras entre as décadas de 50 e 60 (p. 124). O retorno propicia o reforço da 

identidade negra ao território, pois conforme Girolamo Treccani (TRECCANI, 
2006, p. 148), o território que os quilombolas ocupam é um elemento de agluti-

nação, porém não o único para o reconhecimento de seus membros pelo grupo.  
Em Mata Cavalo, a expulsão dos quilombolas de suas terras não os destitui 

de sua condição étnica. No entanto, o retorno dos negros foi marcado por forte 
violência, incluindo ameaças de morte de seus integrantes. Alguns, com o auxílio 
coletivo, conseguiam comprar pequenas áreas de terras próximas de onde vi-
viam antes da expulsão. 

Outros quilombolas, sem condições financeiras, assentavam-se “ilegal-mente”. Em ambas situações, deparavam-se com obstáculos impostos pelos pro-
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prietários e ameaças de morte, proibição de visitação a cemitério, bem como pro-
ibição da passagem de crianças para irem à escola. As ameaças remotas que so-
freram os negros de Mata Cavalo compreendem, portanto, o processo de expro-
priação dos negros de seu território entre o final da década de 30 e seu retorno 
a partir da década de 50 e se intensificou nas décadas de 80 e 90. Podemos notar 
que há um encadeamento de situações que colocaram os negros em situação de 
invisibilidade e vulnerabilidade. 

Libertos da condição de escravizados que foram por mais de três décadas, 
tiveram negadas as condições mínimas de sobrevivência; a esperança de viver 
em liberdade laboral e étnica, advinda com a doação de parte da sesmaria Boa 
Vida perdeu-se com o sumiço do documento e as ameaças dos proprietários que 
vieram com a Marcha para o Oeste; as forças políticas do Estado de Mato Grosso, 
reforçando a política de terra para quem nela não trabalha, auxiliou no processo 
de expulsão de seu território, reassentando-os em áreas não tradicionais. Todos 
estes fatores somados à falta de reconhecimento legal de sua condição de qui-
lombola e com ela seu direito intrínseco à terra, que perdurou até final da década 
de 80, especialmente com o advento da Constituição Federal de 1988. 

 
4.4 As ameaças de hoje: reconhecimento e negação do direito ao território 

 
Com o advento do art. 68 do ADCT, os negros de Mata Cavalo passam a ter 

um reconhecimento jurídico constitucional do direito ao território, o que lhes 
autorizou a reivindicar ao governo federal, estadual e municipal a regularização 
fundiária do território a que sempre pertenceram. No entanto, à medida que o 
Estado reconhece os direitos dos quilombolas e estes os reivindicam, os invaso-
res de suas terras atacam com maior violência. 

Compreende-se que as violências sofridas pelos quilombolas de Mata Cavalo 
são diversas desde 1883, quando da doação da sesmaria e se perduram no 
tempo, havendo um acirramento após a Constituição Federal de 1988. Conforme 
apurado em estudo antropológico, mesmo sem o documento de doação de parte 
da sesmaria, um dos líderes das comunidades quilombolas, Cesário Sarat da 
Silva, protocolou requerimento na Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 
sob n. 7636-8, de 11/09/1995, requerendo o cumprimento por parte do Estado 
de Mato Grosso do artigo 68 do ADCT federal, bem como do artigo 33 do ADCT estadual. Entretanto, o órgão nega o pedido sob a justificativa de “não haver no 
pedido requisitos de provas comprobatórias que evidenciam a ocupação da área 
por negros remanescentes de quilombos ou que nelas estejam há mais de 50 anos.” (BANDEIRA; SODRÉ; DANTAS, p. 129).  

Ao tempo em que o Estado reconhece o direito ao território quilombola o 
nega exigindo condições que limitam o dispositivo constitucional. O histórico de 
violência e expulsão dos negros de Mata Cavalo ocasionado por um modelo eco-
nômico implantado pelo próprio país, bem como pelo reassentamento em outros 
locais pelo Estado de Mato Grosso por si só esbarram no obstáculo imposto pelo 
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artigo 33 do ADCT estadual, consolidando-se a primeira negação formal do di-
reito constitucional ao território quilombola, bem como a concepção atual e mais 
adequada de quilombo. 

As palavras luta, violência, resistência e esperança sempre fizeram parte da 
história de Mata Cavalo, que vem ganhando força à medida que eles tomam co-
nhecimento de seus direitos e ganham visibilidade na militância. 
 
4.4.1 O reconhecimento de Mata Cavalo pela Fundação Cultural Palmares 
  

Por força da Lei n. 7.688, de 22 de agosto de 1.988, foi criada a Fundação 
Cultural Palmares, oficialmente instituída em 10 de janeiro de 1992 pelo Decreto 
Presidencial n. 418, vinculada ao Ministério da Cultura com a finalidade de pro-
mover e preservar os valores culturais, sociais e econômicos das comunidades 
quilombolas, cabendo então a este órgão a regularização fundiária das terras de 
quilombo. 

Em 23 de abril de 1998, o governo do Estado de Mato Grosso editou o De-
creto n. 2.2059, reconhecendo a área como território quilombola e como forma 
de agilizar o acesso à terra aos negros, no mesmo ano, por meio do INTERMAT, 
por via discriminatória, procedeu a arrecadação de duas glebas dentro da área 
quilombola, denominadas de Gleba Tutica, com 923,0488 hectares e Gleba Ja-
çanã, com 2.025,2369 hectares, sob os Títulos Definitivos n. 534/065/78 e 
534/065/79, respectivamente, registrados às fls. 78-79 do Livro n. 203 de Regis-
tro de Títulos Definitivos, que foram outorgados à Fundação Cultural Palmares 
em 14 de março de 2002, sob n. 018789, referente à Gleba Tutica, Matrícula n. 
36.492 e n. 018790 referente à Gleba Jaçanã, Matrícula n. 36.493 junto ao Cartó-
rio do 1° Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande-MT.10  

A outorga destes títulos à FCP significou aos quilombolas uma esperança em 
ter seu território regularizado, época em que cabia a este órgão federal o reco-

nhecimento, demarcação e titulação das terras de quilombo. Nesse sentido, a 
FCP, vinculada ao Ministério da Cultura (Minc), no exercício de sua competência 

por meio da Portaria Minc n. 447/1999, expedida conforme art. 12 do Decreto-
Lei n. 200/1967, em cumprimento ao artigo 68 do ADCT, aprovou mediante des-

pacho publicado em 28 de outubro de 1999 a conclusão do Parecer n. 
009/FCP/Minc/99 confeccionado pelo Grupo Técnico. 

                                                           
9Documento disponível em: <http://rouxinol.mt.gov.br/Aplicativos/SadLegislacao/LegislacaoSad.nsf/ 
709f9c981a9d9f468425671300482be0/e0827079bc77950e03256f87004c4b83?OpenDocument>. Acesso 
em: 8 jun. 2017. 
10 Conforme dados e documentos acostados às fls. 363 e seguintes do volume 3 dos autos do processo 
administrativo INCRA n°. 54240.001538/2004-70. 
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Conforme processo administrativo FCP n. 01420.000046/98-6411, instau-
rado em 25 de fevereiro de 1.998,  houve o reconhecimento dos estudos de Iden-

tificação e Reconhecimento da Comunidade Negra Rural de Mata Cavalo, consi-
derando o estudo antropológico e memorial descritivo, com posterior certifica-

ção e titulação de uma área de 11.722,4613 hectares, publicado no DOU em 18 
de julho de 2.00012, significando uma vitória para os quilombolas, cujo Título de 

Reconhecimento de Domínio à comunidade foi encaminhado ao serviço cartorial 
para registro.  

Entretanto, mais um obstáculo aguardava os negros de Mata Cavalo, uma 
vez que o 1° Serviço Notarial de Registral de Várzea Grande-MT expediu Nota de 

Devolução do Título, sob a justificativa de falta de preenchimento de requisitos 
formais, entre eles documentos, a medição exata da área, cópia da ata de associ-

ação, além de constar registros de matrículas de imóveis de terceiros sobrepos-
tas, inclusive a existência de títulos deslocados, ou seja, cujas propriedades exis-

tem em outro município, mas que estão registrados na área do quilombo desta-
cada pela Fundação Cultural Palmares.  

Assim, o documento expedido pela FCP não passa a surtir efeitos de registro, 
evidenciando ainda a posse irregular de não quilombolas na área, além de ter 

sido objeto de questionamentos por parte de terceiros ditos proprietários das 
referidas áreas. 

 
4.4.2 O processo de regularização fundiária junto ao INCRA 
 

Com o advento do Decreto 4.887/2003, a competência para a regularização 

fundiária dos territórios quilombolas no âmbito federal passa a ser do INCRA, 
que publicou a Instrução Normativa N. 16, de 24 de março de 2004, revogada 

pela Instrução Normativa N. 20/2005 para regulamentar os procedimentos elen-
cados no decreto. Em 13 de agosto de 2004, as comunidades negras de Mata Ca-

valo organizaram-se em uma associação que as compreende como um todo13, de-

                                                           
11 Vale registrar que solicitei formalmente à FCP cópia do processo mencionado para que pudesse ter acesso 
à íntegra do mesmo, porém seu pedido fora negado sob a justificativa de que não havia nenhum processo 
naquele órgão. Nesse sentido, a análise foi feita pelos documentos principais dos autos do processo daquele 
órgão, inseridos em cópia nos autos do processo administrativo junto ao INCRA, tais como o estudo 
antropológico, o Memorial de delimitação e o Título Definitivo. 
12 Dados disponíveis em: <http://www.palmares.gov.br/wp-content/uploads/2012/07/crsate2003.pdf>. 
Acesso em: 8 jun. 2017. 
13 Como veremos adiante, há atualmente em Mata Cavalo seis associações representando as comunidades 
organizados no território de Mata Cavalo e uma associação mãe, que as representa em reivindicações 
coletivas. Entretanto, o Relatório foi aprovado em definitivo e submetido à Presidência do INCRA para a 
publicação de Portaria, o que ocorreu em 31 de outubro de 2007, no Diário Oficial da União (DOU), Seção 
1, p. 6. 



 

147 

 

nominada Associação Sesmaria Boa Vida Quilombo Mata Cavalo e protocoliza-
ram na Superintendência Regional do referido órgão, o requerimento de regula-

rização de seu território.14  
Desse modo, iniciaram-se os atos administrativos previstos no Decreto 

4.338/2003 e os trabalhos de campo, considerando a área reconhecida pela FCP. 
No entanto, em 30 de agosto de 2004, o topógrafo responsável informou que a 
diligência fora infrutífera, pois não foram encontrados marcos de pedra nos pon-
tos delimitados, o que demandou o auxílio dos quilombolas para a confecção do 
mapa de reconhecimento e delimitação do território, o que foi feito em 22 de 
dezembro de 2004, juntamente com o Memorial Descritivo. 

Em de 17 de outubro 2005, a Superintendência Regional do INCRA, conside-
rando o direito ao território quilombola conquistado pela Constituição de 1988 
e Decreto 4887/2003, bem como a situação de conflito vivida por quilombolas e 
não quilombolas na área de Mata Cavalo, instituiu uma comissão composta por 
servidores de diversas áreas, entre elas, assistentes sociais, topógrafos, técnicos 
agrícolas, a para dar efetivo andamento no processo de identificação, reconheci-
mento, levantamentos e avaliações de benfeitorias em áreas possuídas por não 
quilombolas, a fim de demarcar e titular o território negro.  

Nesse sentido, foi elaborado o RTID de Mata Cavalo, além de edital de aber-
tura de prazo para contestação15 do documento, publicado no dia 07 de fevereiro 
de 2006 no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso (DOEMT) na página 36 e no 
D.O.U., Seção 3, N. 30, em 10 de fevereiro de 2006 na p. 61-62, cujo anexo com-
preende o estudo sócio-histórico-antropológico, o cadastramento e levanta-
mento socioeconômico das famílias do Quilombo Mata Cavalo, a planta e memo-
rial descritivo, o levantamento da cadeia dominial completa dos títulos de domí-
nio e outros documentos inseridos no perímetro do território pleiteado, além do 
parecer conclusivo da comissão sobre todos os documentos, levantamentos, es-
tudos, informações verbais e análises feitas dentro do processo, no sentido de 
que: 

 
As terras Identificadas neste Processo, constantes da Planta e Memorial Des-
critivo (item II acima), Delimitadas numa área de 14.690,3413 hectares, são 
reconhecidas como terras que pertencem aos remanescentes da comunidade 
de quilombo - Associação Sesmaria Boa Vida - Mata Cavalo devendo o INCRA 
dar andamento ao procedimento determinado pelo Decreto 4.887/03 e IN 
/20/INCRA/05 para, ao seu final, emitir o título de propriedade definitiva des-
sas terras aos membros da comunidade Mata Cavalo, em nome da Associação 
Sesmaria Boa Vida - Mata Cavalo. (INCRA, 2006). 

 

                                                           
14 Processo administrativo n°. 54240.001538/2004-70. 
15 Conforme consta do processo administrativo INCRA/SR-13/N. 54240.001538/2004-70, as fls. 1.645 e 
fls. 2.243, 31 proprietários contestaram o RTID por meio do protocolo de processos administrativos 
descritos naqueles autos. 
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A área que o INCRA reconheceu como remanescente de quilombo é maior 
que a reconhecida pela FCP, com uma diferença de 2967,88 hectares. A partir da 
publicação, o INCRA procedeu com as notificações aos confrontantes das áreas 
quilombolas em 21 de março de 2006, bem como no dia seguinte com a notifica-
ção dos órgãos públicos, tais como IBAMA, IPHAN, FUNAI, além da Prefeitura de 
Nossa Senhora do Livramento e assim também o fez via edital, em conformidade 
com a Instrução Normativa n. 20/2005. 

Tendo em vista que as terras de Mata Cavalo foram, a partir do final da dé-
cada de 1930 até os dias atuais, ocupadas por não quilombolas, o INCRA proce-
deu a coleta de dados e informações que reforçam a heterogeneidade da área. 
Apurou-se que Mata Cavalo possui 418 famílias (INCRA/DFQ, 2016), sendo o 
maior território quilombola do Estado de Mato Grosso e está organizado em seis 
associações, a fim de reivindicar seus direitos, conforme demonstramos a seguir: 

 Tabela 9 – Associaço es e grupos familiares quilombolas que compo em Mata Cavalo 
 

Nome da Associação Número de Famílias 
Associação de Pequenos Produtores Ru-

rais de Mata Cavalo de Cima 
57 

Associação de Pequenos Produtores Ru-
rais de Ponte da Estiva (Faz. Ourinhos) 

35 

Associação de Pequenos Produtores Ru-
rais de Ventura Capim Verde 

21 

Associação de Pequenos Produtores Ru-
rais do Aguassu de Cima 

56 

Associação de Pequenos Produtores Ru-
rais Mutuca 

70 

Associação de Pequenos Produtores Ru-
rais de Mata Cavalo de Baixo 

179 

TOTAL 418 
 Fonte: RTID/INCRA, 2006, p. 15. 

 

Referidos dados foram coletados no RTID, inserido nos autos do processo 
administrativo de regularização fundiária junto ao INCRA, em 2006. Desse perí-

odo até a presente data, não houve nenhuma atualização por parte do INCRA ou 
outro órgão que se tenha notícia. A estimativa dos quilombolas de Mata Cavalo é 

que este número tenha aumentado consideravelmente, conforme confirmado em 
consulta aos quilombolas em visita a Mata Cavalo em 12 de maio de 2017.  Além destas associações destacadas acima, há uma “associação mãe”, que 
engloba as demais associações para tratar dos interesses coletivos, denominada 

Associação Sesmaria Boa Vida Quilombo Mata Cavalo, fundada em 13 de julho de 
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2000, presidida quando de sua fundação por Tereza Conceição de Arruda, tendo 
como vice-presidente Gonçalina Eva de Almeida.16  

Apesar dos conflitos entre os próprios moradores das diversas áreas do 
complexo, além de reforçarem o pertencimento a determinada comunidade, 

como a de Aguassu, há pontos de convergência entre estes grupos que se unem 
quando há ameaças que atingem o coletivo, a união de esforços para demonstrar 

uma identidade única: a de pertencer à Mata Cavalo.17 
O INCRA, no RTID, realizado em novembro de 2004, apurou que havia no território quilombola 69 trabalhadores “sem terras” e pequenos agricultores fa-

miliares; 43 ocupantes de parcelas dentro de áreas arrecadas pelo INTERMAT, 

além de 30 ocupantes de áreas tituladas, num total de 142 não quilombolas, ilus-
trando a complexa situação de Mata Cavalo. (INCRA, 2004, p. 80).  

Como veremos adiante, há muitos proprietários de áreas inseridas em uma 
mesma matrícula, comprovando-se a sobreposição e até o deslocamento de títu-los, cuja origem não se pode comprovar ante a “quebra da cadeia dominial” exis-
tente, pois não se chega até a sesmaria, fato registrado no processo administra-

tivo de regularização fundiária. 
Entre os não quilombolas que ocupam Mata Cavalo, há muitos possuidores 

de terras registradas em Cartório e consoante consulta às Matrículas e certidões 
inseridas no processo administrativo INCRA, valendo destacar que as certidões 

cartoriais constantes do Processo Administrativo INCRA n. 54240-001538/04-
70 trazem a cadeia sucessória dos imóveis em registro na área de Mata Cavalo a 

partir do ano de 1962 e conforme faz constar o próprio documento de fls. 252 e 
seguintes dos autos, não há informações sobre anos anteriores pois as sesmarias 

não eram registradas como de costume.  
O número de posseiros na área também sofreu modificações com o passar 

dos anos, uma vez que cotidianamente, segundo informações obtidas em visita à 
comunidade nos dias 11 e 12 de maio de 2017, há vários posseiros que abando-

naram as áreas em razão dos conflitos com os quilombolas, ao passo que outros, 
por meio de força policial, conforme denunciado à autora, inseriram-se no terri-

tório ocasionando ainda mais tensões. 
A análise destes fatos permite considerar que é complexa a situação de re-

tomada da área do território quilombola como um todo e que a situação confli-
tuosa envolvendo quilombolas e não quilombolas é marcada pela violência con-
tra os negros, normalmente por fazendeiros que pessoalmente ou por meio de 

                                                           
16 Conforme Ata de Aprovação, Eleição e Posse da diretoria, documento constante às fls.9 dos autos n°. 
54240.001538/2004-70, referente à abertura de procedimento administrativo junto ao INCRA, 
Superintendência n°. 13, para regularização fundiária de Mata Cavalo, datado em 19 de agosto de 2004. 
17 Há uma organização das comunidades de Aguassu, compostas por quatro famílias quilombolas e vinte e 
duas famílias não quilombolas, assentados rurais com perfil para reforma agrária. Apesar dos diversos 
conflitos internos entre eles, fundaram a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Aguassu, conforme 
consta do Relatório Técnico inserido as fls. 1490-1522 dos autos do processo administrativo INCRA 
supracitado. 
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jagunços ameaçam, soltam gado, ateiam fogo nos roçados e moradias e utilizam 
todo o tipo de artifício na tentativa de aumentar a expulsão do território, cenário 
violento que se perpetua enquanto não se titula Mata Cavalo.  

Considerando a vulnerabilidade dos quilombolas ante o poderio econômico 
e político de muitos posseiros na área, sobretudo pela demora no processo de 
titulação do quilombo, é necessário compreender que a efetivação do acesso à 
terra pelo título definitivo significará a cessação das ondas de violência e 
privação de necessidades dos negros. A titulação do território de Mata Cavalo 
ocasionará o fim das tensões locais, pois conforme salienta Girolamo Treccani, “[...] seu reconhecimento enquanto território étnico inalienável retira estas terras do mercado coibindo a apropriação particular ilegítima.” (TRECCANI, 
2006, p. 166). 

Consoante relato da antropóloga Edir Pina de Barros, que elaborou um dos 
estudos antropológicos como prova pericial na ACP, autuada sob n.  
2003.36.00.008934-6, em trâmite na 2ª Vara da Justiça Federal de Mato Grosso, 
o Mapa 4 ilustra a disposição das comunidades cujas delimitações foram feitas 
pela FCP e pelo INCRA quando da instrução de seus processos administrativos 
de reconhecimento e delimitação do território. 

No documento, podemos observar, primeiramente, a delimitação do territó-
rio quilombola. Nas linhas pontilhadas há a divisão do território em associações, 
sendo elas I (Mutuca), II (Mata Cavalo de Cima), III (Aguassu), IV (Estiva), V (Mata 
Cavalo), VI (Capim Verde), representados pela linha pontilhada. As divisões fo-
ram feitas de acordo com a própria organização do quilombo, por tronco, cujas 
áreas de apossamento familiar foram determinadas em reuniões de associações. 

É visível também a representação dos traços do período de escravização dos 
antepassados, como a preservação da fornalha, da senzala, do Cemitério Cracará 
e Cemitério Macaco, locais sagrados aos negros de Mata Cavalo. 

O mapa também nos mostra os cinco pontos de resistência, cujos líderes Ne-
zinho, Arnaldo, Tomas, Erotildes e Simão são mencionados por sua importância 
representativa nos locais em que mesmo diante das violências sofridas, não fo-
ram desocupadas totalmente pelos quilombolas. 

Vale destacar que a área representada pela cor verde é ocupada não so-
mente pelos quilombolas, mas também por posseiros, entre tais os clientes da 
reforma agrária, reforçando a influência que não os quilombolas exercem no ter-
ritório. 
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Mapa 4 – Localizaça o das comunidades do Complexo Sesmaria Boa Vida Mata Cavalo 
 

 
 
 Fonte: BARROS, 2007, p. 9. 

 



 

152 

 

Além disso, posseiros e integrantes do Movimento Sem Terra, clientes da 
reforma agrária também ocupam parte do território em resistência às ameaças 

de fazendeiros. Sobre a situação destes, o INCRA tomou providências para que a 
desintrusão da área seja feita. 

Observa-se a identidade étnica do local com a constatação de dois cemité-
rios, fornalha e senzala. As comunidades mantém uma relação histórica e cultu-

ral desde sua formação, seja pelo trabalho, pela luta à manutenção do território, 
por casamentos, festejos, funerais, numa teia de relações que tornam um único 

grupo identitário, como firma Edir Pina de Barros: 
 

Em síntese: a área é uma só, mas contem seis comunidades historicamente cons-tituídas, cada uma referenciada à um “tronco”; cada uma delas domina uma re-
gião e membros de uma comunidade devem respeitar os direitos das outras; de-
vem pedir licença para o líder para extrair qualquer bem que esteja no território 
dominado por seu grupo; antes era os mais velhos, que continuam sendo ouvidos 
e respeitados, mas a representação está à cargo do presidente da associação lo-
cal. (BARROS, 2007, p. 98). 

 
A partir da publicação, aprovação do RTID e a publicação da Portaria de re-

conhecimento do território quilombola pelo INCRA, foram instaurados 41 pro-
cedimentos administrativos para fins de desapropriação das áreas ocupadas por 

não quilombolas.  
Tendo em vista a realização dos procedimentos administrativos de regula-

rização fundiária prescritos no Decreto n. 4.887/2003 e Instrução Normativa n. 
20/2005, o INCRA finalizou o Processo INCRA/SR-13/N. 54240.001538/2004-

70, sendo este homologado via decreto da Presidência da República em 20 de 
novembro de 200918, assinado pelo então Presidente da República Luiz Inácio 

Lula da Silva, que declarou que os imóveis abrangidos pelo Território Quilombo 
Mata Cavalo são de interesse social para fins de desapropriação, significando 

uma nova esperança aos quilombolas. 
Entretanto, em razão dos conflitos de interesses de não quilombolas que 

possuem propriedades no interior de Mata Cavalo, o INCRA até o momento não 
conseguiu dar efetivo acesso à terra às comunidades negras rurais, o que culmi-

nou na proposta de renovação do decreto desapropriatório. Houve a abertura de 
55 processos desapropriatórios, os quais referem-se às áreas contidas nas duas 

                                                           
18 Destaco o artigo 1° do Decreto: Art. 1°. Ficam declarados de interesse social, para fins de desapropriação, 
nos termos dos arts. 5°, inciso XXIV, e 216, § 1°, da Constituição, e art. 68 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, os imóveis sob domínio válido abrangidos pelo “Território Quilombo Mata Ca-
valo”, situado no Município de Nossa Senhora do Livramento, Estado de Mato Grosso, com área de qua-
torze mil, seiscentos e noventa hectares, trinta e quatro ares e treze centiares, com o seguinte perímetro: [...] 
(Processo INCRA/SR-13/no 54240.001538/2004-70). 
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glebas estaduais, Tutica e Jaçanã19. Deste total, apenas 15 imóveis foram avalia-
dos e 12 receberam o parecer jurídico quanto à validade do destaque do patri-

mônio público, conforme Parecer N. 37/2013/CGA/PFE/INCRA por meio da aná-
lise das certidões de legitimidade dominial fornecidas pelo INTERMAT. Sobre o 

destaque do patrimônio público esclarece Girolamo Domenico Treccani (2009, 
p. 123-124): 

 
[...] as terras eram assim originariamente públicas e, até hoje, elas podem ser 
consideradas propriedade de particulares só se seus detentores comprova-
rem que as receberam a justo título tendo obedecido aos procedimentos ad-
ministrativos previstos na legislação em vigor no momento histórico do des-
taque do imóvel do patrimônio público. Por isso todo e qualquer documento 
de propriedade imobiliária, para ser considerado juridicamente válido, de-
verá apresentar sua vinculação a um ato emanado pelo poder público compe-
tente que lhe dê a garantia de que aquela terra foi legalmente descorporada 
do patrimônio público. 

 
Há um grande quebra-cabeça que envolve a dominialidade das terras em 

Mata Cavalo, não havendo a materialização das sesmarias, pois “os nomes dos 
transmitentes mais antigos das cadeias dominiais não coincidem com os nomes 

dos registros das mesmas apresentadas pelo Estado, caracterizando, assim, a QUEBRA DE CADEIA DOMINIAL.” (INCRA, 2011, p. 2.724). (destaque do docu-

mento) 
Isso ocorre porque houve invasões no território quilombola, à época da “Marcha para o Oeste” e perdura até os dias atuais. Em análise das certidões car-

toriais contidas no processo administrativo INCRA/SR-13/N. 54240.002119 

/2015-15, o ano do primeiro registro cartorial de propriedade inserida no polí-
gono de Mata Cavalo é de 1963 e de lá para cá várias transações de compra e 

venda, o que demonstra que a área foi realmente invadida, expulsando os qui-
lombolas que lá habitavam.  

Também incidem sobre Mata Cavalo posseiros que devem ser desintrusados 
ou reassentados em programas de reforma agrária desenvolvidos pelo INCRA, 

conforme se apurou no RTID, que foi elaborado há doze anos. Desse período até 
os dias atuais, não houve atualização do levantamento das famílias inseridas no 

território quilombola e provavelmente este número aumentou, não havendo no-
tícias de reassentamento de nenhuma família, tampouco área com tal finalidade. 

Estes fatores demonstram que o processo desapropriatório da totalidade 
das áreas ainda possui uma longa caminhada, obstada por problemas estruturais 

do INCRA, como o déficit de servidores para realizar os trabalhos de campo, os 

                                                           
19 Nesta área existem quatro processos de desapropriação em fase de instrução junto ao INCRA, onde estão 
inseridas as propriedades denominadas Fazenda Nova Ourinhos, Fazenda São Benedito, Sítio Verde e Fa-
zenda Canaã. 
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conflitos de interesses judiciais, a demora no fornecimento de documentos pelo 
INTERMAT e pelo Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande, entre ou-

tros fatores constatados no processo administrativo. 
Nesse sentido, o Estado brasileiro reconheceu que o território negro de 

Mata Cavalo nasce a partir da doação de parte de uma sesmaria, possui uma pe-
culiaridade que o difere de outros territórios quilombolas e que vai ao encontro 

com a definição ressemantizada de quilombo, na compreensão das comunidades 
rurais, além de representar um complexo não somente de comunidades negras 

remanescentes, mas também pela coexistência de outros grupos sociais mais ou 
menos favorecidos, tais como requerentes de reforma agrária, pequenos, médios 

e grandes proprietários e posseiros rurais, em relações que tornam a convivência 
desarmoniosa na busca pela efetivação do acesso à terra por parte dos quilom-

bolas, previsto constitucionalmente pelo artigo 68 do ADCT, mas relegado a uma 
aplicação procrastinada, tornando ainda mais distante o acesso efetivo à terra 

aos quilombolas. 
 

4.4.3 Os conflitos judiciais e as tensões pela terra20 
 

Embora o reconhecimento por parte do Estado que as terras de Mata Cavalo 
pertencem aos quilombolas, com a finalização do longo processo administrativo 

e decreto presidencial chancelar de seu direito ao território, os negros das comu-
nidades rurais ainda amargam um caminho de inseguranças quanto à efetivação 

de sua dignidade.  
Dezenas de ações judiciais possessórias foram protocolizados por não qui-

lombolas, especialmente os fazendeiros e pequenos proprietários inseridos na 
área questionando a identidade étnica dos quilombolas, utilizando-se a concep-

ção arcaica de quilombo, alegando ainda que muitos deles não vivem no territó-
rio há muitos anos (deixando obviamente de constatar a expulsão que ocasionou 

a saída de parte dos negros do território), além de alegações de que as terras 
foram adquiridas por seus antepassados e tratam-se de propriedades familiares.  

Nota-se pelos documentos que o discurso utilizado pelos não quilombolas é 
carregado de preconceito racial e social, além de demonstrar o interesse econô-

mico da área, ignorando a história de violência que eles compuseram contra os 
negros de Mata Cavalo. 

Entretanto, o MPF representado pelo então Procurador Pedro Taques, atual 
governador do Estado de Mato Grosso também ajuizou três Ações Civis Públicas 

em defesa do direito territorial dos quilombolas, autuadas sob n. 

                                                           
20 Considerando a complexidade da situação de Mata Cavalo no que diz respeito aos processos judiciais 
existentes, sejam eles ajuizados por representantes do MPF, sejam pelos proprietários de áreas inseridas no 
perímetro do território quilombola, esclareço que a intencionalidade destes dados é apenas ilustrar a 
situação vivida pelos quilombolas, e não de apontar soluções aos litígios judiciais, razão pela qual não me 
detenho com profundidade em cada processo. 
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2002.36.00.006620-821, n. 2003.36.00.00893422 e n. 2003.36.00.007491-823, re-
ferentes às terras inseridas em Mata Cavalo. 

Tomando como exemplo a ACP n. 2002.36.00.006620-8, o MPF a ajuizou em 
face dos proprietários da Fazenda Romalle e em face da Fundação Cultural Pal-

mares, cuja competência em regularizar terras quilombolas lhe era atribuída por 
força do Decreto n. 3.912/2001, requerendo o reconhecimento das comunidades 

negras rurais como remanescentes de quilombo na área total de 11.722,4613 ha 
reconhecida pelo estudo antropológico realizado por este órgão e que dá sus-

tento ao Título de Domínio. 
Requereu ainda o reconhecimento da doação de parte da Sesmaria Boa Vida 

feita por Anna da Silva Tavares como consta das fls. 110v-112 do Livro n. 2 do 
Registro de Propriedade da Câmara de Livramento, além da nulidade de qual-

quer ato ou registro de compra e venda efetuado na área do quilombo, como o 
das matrículas mencionadas. Chamo atenção para a petição do MPF na ACP supra 

mencionada, em consideração à identidade étnica dos quilombolas: 

[...] sob o aspecto antropológico, a discussão em tela não trata apenas da 
questão fundiária, pois, como se viu, o conflito que recai sobre a comunidade de 
Mata Cavalo, 'é essencialmente simbólico, tendo se tornado terra e comunidade 
negra um conjunto de referências para si e para outros, uma vez que Mata 
Cavalo é parte do imaginário da região, como terra de negros, com matriz de 
uma sociedade própria de negros'. Em assim sendo, para a comunidade negra 
daquela região, o que está em discussão não é necessariamente a posse da terra, 
mas sim o elo cultural existente entre a geração que ora ocupa a área e a geração 
de escravos do século XIX, da qual são descendentes direitos. Diga-se, ainda, 
que a área de terras em questão é referencial para identidade negra no Estado, 
sendo certo que a localidade abriga inúmeros bens materiais que reforçam o 
vínculo entre os componentes daquela comunidade. (MPF, 2002). 

Em interpretação limitada e destoante da Constituição Federal, em seu ar-

tigo 68 do ADCT, o juízo federal impõe, para reconhecimento da comunidade ne-
gra de Mata Cavalo, o atendimento ao marco temporal, ou seja, que os quilombo-

las estejam nas terras à data da promulgação da Constituição, em 05 de outubro 

                                                           
21 Referida ACP encontra-se em fase recursal, uma vez que a sentença julgou parcialmente procedente o 
pleito do MPF, em virtude do reconhecimento do território quilombola, mas estabeleceu marco temporal 
para sua ocupação à promulgação da CF/88, entendendo ser caso de ação de desapropriação, e não cumpri-
mento do artigo 68 do ADCT. Há por dependência a esta, 13 ações possessórias discutindo a manutenção 
dos quilombolas na área, cujos registros são:  2002.36.00.008444-6, 2003.36.00.007438-0, 
2003.36.00.008052-8, 2004.36.00.001315-0, 2004.36.00.004802-9, 2004.36.00.007217-1, 
2004.36.00.008813-9, 2004.36.00.010038-0, 2004.36.00.010787-2, 2005.36.00.004298-8, 
2006.36.00.000118-4, 2006.36.00.001689-7 e 2006.36.00.001706-6. 
22 Autuada em 25 de abril de 2003, a ACP proposta pelo MPF, relativa à Fazenda Ourinhos, inserida no 
território quilombola de Mata Cavalo. Figuram como réus a FCP e proprietários da referida fazenda, possui 
a mesma causa de pedir da ACP anterior e encontra-se em fase de instrução. 
23 Com a mesma causa de pedir das ACPs anteriores, esta, relativa à Fazenda São Carlos inserida no 
território quilombola, encontra-se em fase de instrução e foi autuada em 12 de novembro de 2002. 
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de 1.988, em total retrocesso, como extraímos da sentença prolatada em 24 de 
junho de 2016: 

 
Assim, reforço, para que a Comunidade Negra Rural Mata Cavalo possa ter re-
conhecido o direito conferido pela disposição constitucional transitória (art. 
68), faz-se necessário o reconhecimento de que seus integrantes são descen-
dentes dos escravos que formaram o quilombo, portanto, remanescentes de 
quilombo, e a comprovação de que na data da promulgação da vigente Cons-
tituição da República a dita comunidade ocupava a área que a Fundação Cul-
tural Palmares reconheceu como quilombola, nos termos do Título de Reco-
nhecimento de Domínio nº 007/2000. 

 
Constata-se que negação do direito ao território por parte do Estado mais 

uma vez, na pessoa do juiz federal, pois em momento algum o dispositivo consti-
tucional exige que a ocupação do território quilombola seja feita à época da pro-
mulgação constitucional.  

A situação fática de expulsão dos negros de Mata Cavalo de suas terras pres-
supõe a não aplicação do marco temporal, pois sua saída se deu por esbulho.  

Há também o processo sob n° 2004.36.00.004809-4, figurando como parte 
autora do Estado de Mato Grosso que requer anulação do Registro sob n° de Or-
dem 12.640, L. 2 do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) de Várzea Grande/MT, 
que se refere a título deslocado denominado "Moquém", incidente na Gleba Tu-
tica, de propriedade do Estado de Mato Grosso. Em contrapartida, os réus na-
quela ação figuram como autores em outro processo judicial requerendo a ma-
nutenção da posse, sob n. 2004.36.00.004802-9, ressaltando que os autos estão 
apensados. 

Além disso, há o processo sob n° 2008.36.00.013980-8 proposto por não 
quilombolas pretendendo a declaração de nulidade da arrecadação pelo INTER-
MAT da área denominada Gleba Jaçanã e consequentes nulidade da outorga à 
FCP. Foi reconhecida a conexão com a ACP e determinada a remessa àqueles au-
tos. Estes processos judiciais demonstram o quão complexa é a situação da regu-
larização fundiária de Mata Cavalo e o conflito de interesses que envolve o terri-
tório, razão pela qual a demora na titulação ocorre. 

Ao longo do tempo os entraves à efetivação do acesso à terra ilustra o pro-
cesso histórico de exclusão social dos negros de Mata Cavalo. A invisibilidade se 
perpetua mesmo com a libertação pela Lei Áurea e inquestionável doação de ter-
ras confirmada documentalmente para que pudessem viver dignamente, pois o 
Estado, ao tempo em que reconhece as terras de quilombo, permite que toda a 
sorte de negócios imobiliários expulsasse os negros de suas terras, outorgando 
títulos de propriedade em áreas de vivência quilombola, fato de conhecimento 
de todos, mas ignorado por interesses econômicos, restando clarividente a invi-
sibilidade expropriatória das comunidades negras rurais do local. 
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4.4.4 Relatório da Missão ao Estado de Mato Grosso: violação aos direitos 
humanos dos quilombolas 

 
Conforme sustentado nas subseções anteriores, a luta pela terra dos quilom-

bolas de Mata Cavalo passa por momentos de reconhecimento e negação de seus 
direitos em que o cenário das tensões é marcado por conflitos entre particulares 
com forte poderio político e econômico sob a guarida do Estado, que tem o dever 
de resguardar os direitos territoriais conquistados. 

Em razão disso, em 15 de agosto de 2004, esteve em visita a Mata Cavalo o 
Relator Nacional para o Direito Humano ao Meio Ambiente para averiguações de 
casos de violações de direitos humanos em comunidades tradicionais, incluindo 
o Quilombo Mata Cavalo, que recebeu visita local, cujo fruto foi a publicação em 
fevereiro de 2005 do Relatório da Missão ao Estado de Mato Grosso, promovido 
pela DHESC Brasil. 

Foram constatadas graves violações aos direitos humanos e meio ambiente 
ante a vulnerabilidade dos quilombolas à exploração de cursos naturais, grila-
gens e invasões de território, cujas práticas expropriatórias ocasionam durante 
décadas diversos conflitos que violam os direitos econômicos, sociais e culturais das comunidades, “[...] representados por deslocamentos populacionais força-
dos, inviabilidade de sistemas produtivos tradicionais, desagregação das rela-ções sociais, perda de identidades e manifestações culturais.” (2015, p. 2). 

O Relatório confirma as informações contidas nos documentos que instruem 
o processo administrativo de regularização fundiária junto ao INCRA, bem como 
os que instruíram a concessão do Título Definitivo pela FCP, sobretudo os estu-
dos antropológicos quanto a situação de expulsão dos quilombolas e seus reas-
sentamentos sob ameaças dos fazendeiros, como exemplifica o seguinte trecho: 

 
Enquanto a situação da área não é resolvida, há famílias inteiras morando em 
barracos de palha a poucos metros entre do asfalto, entre a rodovia e a cerca 
de fazendeiros que se apossaram da terra e impedem a entrada dos quilom-
bolas. Apesar de haver córregos na área cercada, as famílias são obrigadas a 
fazer um poço na terra e dali tirar água contaminada para beber e preparar 
alimentos. (2015, p. 22). 

 
Além da violência praticada por particulares debaixo das vistas do poder 

público, este se personifica pelo Poder Judiciário que, malgrado ser o guardião 
das leis e balizador de conflitos em consideração aos direitos humanos dos qui-
lombolas, o verificado pela visita foi exatamente o contrário, pois como menciona o Relatório, “o Judiciário parece, no geral, ter grande dificuldade e resistência em reconhecer direitos humanos coletivos.” (DHESC Brasil, 2015, p. 49). 

Diante das constatações, foram feitas várias recomendações no sentido de 
agilidade nas desapropriações das áreas de não quilombolas inseridas no terri-
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tório, além da responsabilização dos fazendeiros que cometem violações à digni-
dade dos quilombolas, como agressões, ameaças e destruição de suas precárias 
moradias, além da reparação dos danos ambientais causados pela utilização pre-
dadora do meio ambiente, bem como a efetivação de políticas públicas que ga-
rantam saúde e educação, como a construção de escolas e postos de saúde, há 
muito reivindicada pelos negros de Mata Cavalo. 

A leitura atenta do Relatório comprova que os quilombolas de Mata Cavalo 
sofrem uma série de violações de direitos humanos decorrentes da expropriação 
de seu território, como a falta de acesso à educação, à saúde, além de vítimas de 
racismo institucional e ambiental24, pois mesmo ante a diversos boletins de ocor-
rência de crimes raciais, o Estado se mostra ineficiente em dar uma resposta aos 
negros, pois se trata de local em que a influência dos fazendeiros é latente. 

Há também detalhamento das mais variadas atrocidades praticadas pelos 
ditos proprietários das áreas inseridas no quilombo, como a queima e destruição 
de barracos e utensílios básicos de sobrevivência, como fogões, destruição de po-
ços, tudo na tentativa de completa expulsão deles do local, demonstrando uma 
clara violação de direitos previstos nos tratados internacionais de direitos hu-
manos, tais como o artigo 27 do PIDESC, pois há clara violação da manutenção 
da vida cultural que garante a identidade quilombola.  

De igual modo, há violação à Convenção 169 da OIT relativamente à autode-
terminação quilombola, pois mesmo com o reconhecimento das comunidades 
negras rurais de Mata Cavalo pela FCP, o Estado, por meio do Poder Judiciário, 
toma medidas contrárias à manutenção de seus modos de ser, fazer e viver, ig-norando o que dispõe o artigo 14.2, pois este deve tomar “as medidas que sejam 
necessárias para determinar as terras que os povos interessados ocupam tradi-
cionalmente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de propriedade e posse.”  

O mesmo ocorre com a violação dos dispositivos constitucionais, em espe-
cial o artigo 68 do ADCT, pois a demora por parte do Estado em efetivar a regu-
larização fundiária do território de Mata Cavalo agrava a condição de invisibili-
dade social dos quilombolas, impedindo que uma série de outros direitos do ter-
ritório decorrentes sejam efetivados. Em consequência, há violação dos artigos 
constitucionais 215 e 216, uma vez que inexistindo acesso à terra, não há falar 
em preservação de patrimônio imaterial, imanente à identidade étnica. 

Também se demonstra clara a violação ao direito humano ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, garantido em esfera internacional e em âmbito in-
terno brasileiro, uma vez que as degradações ambientais ocorridas no território 
quilombolas de Mata Cavalo foram ocasionadas pelo uso predador da natureza 
pelos fazendeiros, especialmente em atividades de pecuária, plantio de cana-de-

                                                           
24 Sobre racismo ambiental em Mata Cavalo, ver SENRA, Ronaldo et al. Racismo ambiental na 
Comunidade Quilombola de Mata Cavalo. Acervo, Rio de Janeiro, v. 22, n. 2, p. 91-104, jul./dez. 2009. 
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açúcar e garimpo. Nesse sentido, a gama de direitos humanos violados é grande 
e se perdura com o passar do tempo. 

 
4.5 Quadro geral da situação do Quilombo Mata Cavalo 

 
A fim de tornar mais didática a análise conjuntural que envolve as comuni-

dades quilombolas de Mata Cavalo, o quadro abaixo demonstra em síntese os 
principais acontecimentos que envolvem reconhecimento e negação do direito à 
territorialidade negra, em ordem cronológica, bem como a situação do acesso à 
terra. 

  Quadro 1 – Situaça o do territo rio quilombola de Mata Cavalo 
 

ANO/PERÍODO OCORRÊNCIA SITUAÇÃO 
 
 
 

15/08/1883 

 
Anna da Silva Tavares registra no Car-
tório de Nossa Senhora do Livramento 
uma escritura em que faz a doação de 
parte da sesmaria aos negros escravi-

zados 

Reconhecimento formal da 
área como território qui-

lombola bem como do 
modo tradicional de ocupa-

ção da terra pelos negros 
pela ex-escravizadora, pos-

suidora da Sesmaria Boa 
Vida. 

 
 

23/04/1998 

 
 

Decreto n. 2205/1998 

O Estado de Mato Grosso re-
conhece como remanes-

cente de quilombo a comu-
nidade existente na Sesma-
ria Boa Vida – Mata Cavalo 

 
 
 

13/07/2000 

É formada a Associação Sesmaria Boa 
Vida – Mata Cavalo pelas comunidades 
quilombolas que formam o complexo 

Houve o cumprimento de 
formalidade por parte dos 

quilombolas, demonstrando 
ciência de seus direitos e 

deveres na luta pela efetiva-
ção do direito à titulação de 

seu território. 
 
 

14/07/2000 

A FCP expede o Título de Reconheci-
mento de Domínio FCP/007/2000 aos 
quilombolas de Mata Cavalo, em área 

de 11.722,4613 há 

Reconhecimento pelo Es-
tado do território negro de 
Mata Cavalo, em atenção ao 

artigo 68 do ADCT, bem 
como 215 e 216 da CF/88 

 
 
 
 
 

18/07/2000 

A tabeliã do 1 Serviço Notarial de Re-
gistral de Várzea Grande-MT expede 
Nota de Devolução do Título, sob a 

justificativa de falta de preenchimento 
de requisitos formais, entre eles docu-
mentos, além de constar registros de 
matrículas de imóveis de terceiros na 

área destacada pela FCP. 
 

 
 

O documento expedido pela 
FCP não passa a surtir efei-

tos de registro, evidenci-
ando ainda a posse irregu-
lar de não quilombolas na 

área. 
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Continuação 
ANO/PERÍODO OCORRÊNCIA SITUAÇÃO 

 
 

2003 em diante 

Várias ações judiciais reivindicando a 
propriedade de terceiros em áreas in-
seridas no perímetro de Mata Cavalo 

Período de intensificação 
dos conflitos judiciais por 

parte de terceiros possuido-
res de imóveis inseridos no 

quilombo 
 
 

13/08/2004 

Foi Requerida pela Associação Sesma-
ria Boa Vida – Mata Cavalo a abertura 
do processo administrativo junto ao 
INCRA de regularização fundiária do 

quilombo (INCRA/SR-13/N. 
54240.001538/2004-70) 

 
 

Deu-se início o processo de 
regularização fundiária da 

área 

 
 

15/08/2004 

Visita do Relator Nacional para o Di-
reito Humano e Meio Ambiente, da 

Plataforma Dhesca 

Houve a averiguação de de-
núncias de graves violações 
de direitos humanos contra 
os quilombolas de Mata ca-

valo 
 
 
 

15/03/2007 

 
 

A Fundação Cultural Palmares expede 
Certidão de Autorreconhecimento de 

Mata Cavalo 

O documento não havia sido 
expedido à época da aber-

tura do processo de regula-
rização fundiária por enten-
der o INCRA que o Título de 
Domínio expedido pela FCP 

o substituiria. 
 
 
 

2010/atual 

 
 
 

Mapeamento social de Mata Cavalo 

Possibilitou a tomada de 
consciência dos quilombo-
las da situação econômica, 
social, cultural e ambiental 

e jurídica do território e sig-
nificou um instrumento de 

luta pelo território. 
 Fonte: dados e informaço es coletados pela autora. 

  

A análise dos componentes do quadro acima nos leva a crer que, mesmo com 

as estruturas jurídicas em âmbito internacional e interno, garantidoras do di-
reito ao território, além dos instrumentos para sua efetivação contidos na esfera 

executiva, em órgãos como a Fundação Cultural Palmares e o INCRA, não se olvi-
dando do Ministério Público Federal que tem atuado na esfera judicial desde 

2002, somados ao próprio reconhecimento pelo Estado do quilombo de Mata Ca-
valo, há latentes conflitos de interesses entre particulares que disputam partes 

deste território e que atravancam a finalização do processo de regularização fun-
diária, como se denota das contestações e demais documentos referentes às de-

sapropriações. 
Não se pretende denunciar as apropriações indevidas do território por 

parte de pessoas influentes em Mato Grosso, conforme constam das certidões 
cartorárias acostadas no processo de regularização fundiária junto ao INCRA, 

mas demonstrar que tais interesses são o principal entrave à titulação do terri-
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tório quilombola em favor dos negros que ainda sofrem com a hegemonia do po-
der não quilombola em seu território e permanecem invisíveis perante o poder 

público quanto à efetivação do acesso à terra.  
 

4.6 Perspectivas contra-hegemônicas para o acesso à terra em Mata Cavalo 

 
Ante mais de um século de violações aos direitos humanos dos quilombolas 

é possível constatar que houve impactos socioculturais das comunidades que 

compõem o complexo de Mata Cavalo, assim como se constata sob a ótica jurídica 
as graves violações de direitos humanos, como demonstrado nas subseções an-

teriores.  
A luta contra-hegemônica travada pelos quilombolas de Mata Cavalo contra 

a predominância de não quilombolas perdura desde 1883, envolvendo situações 
de expulsões pelos fazendeiros, despejos sob ordens judiciais, ameaças constan-

tes de posseiros e uma estrutura social que trata os quilombolas de forma nega-
tiva, preconceituosa, pois até a atualidade há ignorância social do que é ser qui-

lombola. 
Os 134 anos de lutas de lutas e resistências não foram suficientes para que 

o território fosse efetivamente assegurado aos negros de Mata Cavalo, sendo que 
mais da metade ainda é ocupada por não quilombolas, demonstrando ainda a 

hegemonia branca, predatória, truculenta sob os olhos do Estado.  
A luta pela terra pressupõe a reivindicação de direitos básicos de sobrevi-

vência, como água potável, saúde, educação e o principal de todos: a paz. Envol-
tos em meio a decisões judiciais que colocam em xeque a liberdade de utilizarem 

seu território que comprovadamente é de propriedade dos negros e também fe-
rem o direito à identidade étnica e a territorialidade, ameaças diversas dos fa-

zendeiros, além de conflitos de toda sorte com outros grupos sociais, como os do 
Movimento Sem Terra, sofrem ainda o racismo25 institucional por parte do poder 

público ante a invisibilidade secular de suas lutas. 
A interação com outros grupos sociais no território quilombola por vezes 

ocasiona impactos negativos nos modos de viver da comunidade de Mata Cavalo, 
podendo-se falar em uma certa desestruturação sociocultural.  

Os impactos sociais, culturais, econômicos, ambientais e nas demais esferas 
de dignidade decorrentes da falta de acesso à terra também são evidenciados 

pelos documentos de pesquisa, corroborados pelos relatos dos quilombolas, mas 
que são invisíveis ante o silêncio do Estado brasileiro em fazer valer o reconhe-

cimento formal por ele dado e como adverte Maria de Lourdes Bandeira: 

                                                           
25 Os crimes de racismo foram constatados pelos relatos concedidos ao relator da missão a Mato Grosso e 
mencionados no relatório. Apesar de ser ponto fundamental no processo de exclusão social dos quilombolas 
de Mata Cavalo, tais constatações não são objeto central da pesquisa. No entanto, ao afirmar que há racismo 
institucional, a autora pretende demonstrar que ele se identifica pelo conjunto de violações a direitos que 
os exclui da sociedade em que predomina a hegemonia e pode brancos. 
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No que respeita à territorialidade é urgente e inadiável o mapeamento das 
terras ocupadas pelas Comunidades Negras Rurais, elaboração de diagnóstico 
da situação jurídica dessas terras, estudo e definição de instrumentos políti-
cos e jurídicos de luta pela proteção ao direito às terras (inclusive reintegra-
ção de posse) em que essas comunidades negras vivem e trabalham. O direito 
a essas terras lhes é devido não em termos de assegurar a posse privada das 
famílias que nelas permanecem, mas em termos de assegurar a posse coletiva, 
por afiliação étnica, assegurando-se a cada comunidade a liberdade de esta-
belecer seus próprios critérios de ocupação e uso. (1990, p. 23). 

 
A invisibilidade expropriadora é um termo utilizado por Maria de Lourdes 

Bandeira (1990, p. 7) para expressar a invisibilidade jurídica no controle da terra 
pelos quilombolas, mas aqui consideramos também no sentido de não fazer valer 
seus direitos territoriais por parte de particulares e do poder público, em permi-
tir que expulsões e desestruturações socioculturais ocorram num verdadeiro 
processo de clivagem social a partir da negação do território, que está associada à negação da sua própria identidade, sua existência “[...] tanto naquilo que o 
grupo tem de particular (a fronteira que o distingue), quanto naquilo que o liga 
real ou potencialmente a outros grupos análogos (a categoria jurídico-adminis-trativa que o insere em um regime discursivo nacional).” (ARRUTI, 2010, p. 116). 

A hegemonia no Quilombo Mata Cavalo seu dá pelo apossamento de fazen-
deiros e a expulsão dos quilombolas de seu território, como demonstrado alhu-
res. Há áreas em que houve a expulsão dos quilombolas pelos fazendeiros, cujas 
terras nada produzem. A situação se agrava pela degradação ambiental existente 
nas atividades de garimpo e desmate para a formação de pasto e criação de gado 
de corte. Constatou-se também que houve o abandono de algumas áreas pelos 
posseiros ao se conscientizarem de que as terras são de quilombo. A situação se 
torna ainda mais crítica para os quilombolas que estão acampados à beira da ro-
dovia, sendo alvos fáceis de ataques, além de não terem acesso à energia elétrica 
e água potável. Em visita ao território foi possível identificar moradias de qui-
lombolas de Mata Cavalo às margens da BR 060. 

É fundamental refletir sobre como podemos garantir a visibilidade e conse-
quente efetivação de direitos humanos aos quilombolas. Estes fatores, isolada-
mente ou em conjunto, são responsáveis pela expropriação dos quilombolas de 
suas terras. 

Evidente pela análise conjuntural histórica, política e econômica da criação 
das leis e da dificuldade de materializá-las decorrente de uma hegemonia domi-
nante, detentora da espacialidade não como valor simbólico como enxergam os 
quilombolas, mas um valor econômico, base dos conflitos agrários desde o Es-
tado Novo 

Defendo sem resquícios de dúvidas que a efetivação dos direitos inerentes 
à dignidade humana dos quilombolas de Mata Cavalo decorrem da regularização 
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fundiária. Conforme Arruti (2009, p. 75-76) no entanto, a centralidade dos pro-
blemas que envolve a titulação dos territórios quilombolas não exclui as demais 
demandas por políticas públicas, tais como educação e saúde, podendo antecedê-
la, sucedê-la mas também aplicadas em conjunto. Para o antropólogo, assim 
como a especificidade das políticas de regularização fundiária, é necessária a in-
clusão de programas específicos ao público quilombola. 

Retomando os ensinamentos de Nancy Fraser (2006, p. 84), para alcançar-
mos a dignidade dos quilombolas de Mata Cavalo, não basta a justiça distributiva, 
mas o reconhecimento de identidades, a fim de tornar os quilombolas visíveis 
sob o campo das políticas públicas governamentais. Como adverte ARRUTI: 

 
Assim, 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 re-
distributiva. (2009, p. 84). 

 

Como aduz a antropóloga Francine Saillant, dar visibilidade aos quilombolas 
transcende abordagens jurídicas formais, mas dar lugar ao discurso e às práticas 

sociais dos grupos, entendendo-o como atores sociais fundamentais. Nesse sen-tido, “trata-se de desembarcar do formalismo dos textos e de suas aplicações le-

galistas e de entrar na essência dos discursos e das práticas multissituados e que têm curso nas diversas sociedades.” (SAILLANT, 2009, p. 198-199). 

A visibilidade, por sua vez, é possível de ser alcançada à medida que se per-
mite a participação dos quilombolas nos processos de tomadas de decisões por 

parte do poder público, nas esferas legislativa, como ocorreu com a luta dos mo-
vimentos negros na Constituinte para que se instituísse o artigo 68 do ADCT, na 

executiva, em participação na implantação de políticas públicas, sobretudo em 
regularização fundiária, como é o caso das associações de quilombolas que par-

ticipam das delimitações de seu território, mas também pela via judiciária, exi-
gindo dos julgadores maior sensibilidade no tratamento de questões que envol-

vem conflitos de interesses.  
Saillant acrescenta que a subjugação secular dos negros e a continuidade de 

violações pós-abolicionismo requer do Estado medidas reparadoras, pois estas “[...] significam também dar visibilidade; respeitar o outro e reconhecê-lo, dar 

espaço às pessoas e a suas expressões.” (SAILLANT, 2009, p. 221) 
Boaventura de Sousa Santos ao criticar a lógica de capital que envolve os 

processos de dominação econômica, social e cultural, apresentada pelo termo “sociologia das ausências”, trabalha com a lógica de invisibilidade ou “não-exis-tência”, que explica significar “não existir sob qualquer forma de ser relevante ou compreensível” (SANTOS, 2009, p. 23). 
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A “lógica produtivista” é traduzida pelo autor como aquela que objetiva a 
maximização do lucro na utilização da natureza e dos meios de produção, inclu-indo a força de trabalho. Nesse sentido, “a não existência é produzida sobre a 
forma do improdutivo que, aplicada à natureza, é esterilidade e, aplicada ao tra-balho, é preguiça ou desqualificação profissional.” (2009, p. 248-249). É assim 
que muitos fazendeiros e a própria sociedade enxergam os quilombolas de Mata 
Cavalo: como um empecilho à produtividade da propriedade rural sob o modo 
de vista predatório e excludente.  

A abordagem feita pelo autor português nos remete à primeira fase de ex-
propriações do território quilombola de Mata Cavalo, nos idos do final da década de 30, quando da “Marcha para o Oeste”, pois os marcos delimitadores da área 
onde as comunidades quilombolas, por suas regras consuetudinárias eram res-
peitados, foi rapidamente violado pelos invasores de terras com o aval do Estado 
de Mato Grosso que, ao invés de chancelar o reconhecimento do território qui-
lombola – até porque não havia nenhuma garantia legal aos quilombolas, como 
ocorrera após a Constituição Federal de 1988, permitiu que títulos de proprie-
dade fossem emitidos naquele local, somado ao fato do reassentamento de diver-
sas famílias em outros locais. 

Nesse sentido, a invisibilidade dos quilombolas se traduz no aniquilamento 
de suas identidades ante a expropriação de suas terras, anulando o que Santos denomina de “zona colonial”, fazendo uma ligação entre capitalismo e colonia-
lismo. 

Especificamente sobre as normas e seus impactos diante do pensamento 
abissal, adverte Boaventura: 

 
No campo do direito moderno, este lado da linha é determinado por aquilo 
que conta como legal ou ilegal de acordo com o direito oficial do Estado ou 
com o direito internacional. O legal e o ilegal são as duas únicas formas rele-
vantes de existência perante a lei, e, por esta razão a distinção entre ambos é 
uma distinção universal. Essa dicotomia central deixa de fora todo um territó-
rio social onde ela seria impensável como princípio organizador, isto é, o ter-
ritório sem lei, fora da lei, o território do a-legal, ou mesmo do legal e ilegal de 
acordo com direitos não oficialmente reconhecidos. Assim, a linha abissal in-
visível que separa o domínio do direito do domínio do não-direito fundamenta 
a dicotomia visível entre o legal e o ilegal que deste lado da linha organiza o 
domínio do direito. (SANTOS, 2009, p. 26). 

 
A fim de tornar possível a modificação do quadro de invisibilidade ou como expressa o autor, como “ausência”, este nos leciona que necessária a “ecologia de saberes”, levando-se em consideração os saberes empíricos contra “a lógica da monocultura do saber e do rigor científicos” (2009, p. 250). Decorre que todo 

conhecimento, seja empírico ou cientifico é incompleto, merecendo diálogo com 
os diferentes setores sociais, sobretudo os coletivos, a fim de sanar as ignorân-
cias particulares.  
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Nesse ponto reside a reflexão deste livro, pois os saberes quilombolas não 
devem ser menosprezados ante a interpretações normativas limitantes da essen-
cialidade do viver. Desde a confecção do RTID, as tomadas de decisões adminis-
trativas no processo de regularização fundiária até as interpretações judiciais so-
bre a aplicação do artigo 68 do ADCT, a participação quilombola, seja na elabo-
ração do Memorial Descritivo, bem como nas entrevistas cedidas às historiado-
ras e antropólogas que confeccionaram os estudos histórico-antropológicos é 
por demasia fundamental, pois suas vivências carregadas de ancestralidades e 
identidades territoriais jamais devem ser subjugadas por tomadores de decisões 
que no território não viveu, que os quilombolas não conheceu.  

Conforme Michèle Sato e Michelle Jaber aduzem, “a relação do sujeito-objeto 
entre investigador e os grupos sociais deve ser progressivamente convertida em 
uma relação sujeito-sujeito, a partir do suposto de que todas as pessoas e todas 
as culturas são fontes originais de saber.” (JABER; SATO, 2010, p. 447).  

A compreensão dos saberes empíricos corresponde ao reforço à aplicação 
das normas diretrizes de direitos humanos dos quilombolas, especialmente as 
que envolve seus territórios, como o caso objeto da pesquisa.  

O sentido do reconhecimento de identidades se traduz na quebra de hierar-
quia entre diferentes à medida de seu reconhecimento. A ecologia de saberes, 
para Boaventura de Sousa Santos, é capaz de romper a barreira do que ele deno-mina de “pensamento abissal”, ou seja, muito distante da realidade confeccio-nada pela hegemonia, que impossibilita o diálogo e nas palavras do autor: “este 
lado da linha só prevalece na medida em que esgota o campo da realidade rele-
vante. Para além dela há apenas inexistência, invisibilidade e ausência não-dia-lética.” (2009, p. 24).  

A valorização dos conhecimentos tradicionais e a participação dos quilom-
bolas no processo de tomada de decisão pelo poder público dá voz a minorias 
étnicas como a comunidade de Mata Cavalo, promove a visibilidade e o promoção 
da consciência coletiva de sua situação perante o poder público e a sociedade. 

 Desta forma, é preciso conscientizar os quilombolas de sua situação de vul-
nerabilidade para o fortalecimento da luta para a aplicação de políticas públicas 
para o acesso à terra e todos os atributos de dignidade e para isto aponto dois 
possíveis caminhos, a seguir delineados. 

 
 

4.6.1 Da possibilidade de busca ao  
Sistema Interamericano de Direitos Humanos 
 

Resta clarividente que o Estado brasileiro é violador dos direitos humanos 
dos quilombolas de Mata Cavalo, cujos processos administrativos e judiciais per-
duram há mais de vinte anos sem efetiva resposta a quem espera há mais de um 
século pela regularização de seu território.  
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A luta corresponde ao período anterior e posterior à promulgação da Cons-
tituição Federal de 1988, com a inclusão do artigo 68 no ADCT, passando pelo 
reconhecimento de parte da área quilombola pela Fundação Cultural Palmares 
em 2002, pela tramitação do processo administrativo junto ao INCRA com início 
em 2003, incluindo o reconhecimento da área total pelo governo federal em de-
creto desapropriatório. Não bastasse, as tensões judiciais envolvendo interesses 
de não quilombolas que sequer comprovam a ligação documental de suas áreas 
com a sesmaria Boa-Vida.  

Qualificar o Estado brasileiro como violador de direitos humanos é admitir 
que o histórico de violências sofridas pelos negros de Mata Cavalo ocorreu com 

a ciência dos governos local, estadual e federal e por eles à medida que deixaram 
transcorrer por décadas processos administrativos e judiciais para se discutir a 

propriedade de terras inseridas no território quilombola por quem expulsou os 
negros de seu território ancestral. 

Prova cabal da propriedade do território quilombola aos negros é a Certidão 
de doação de Anna da Silva Tavares, documento que apesar de seu misterioso 

desparecimento, encontra-se em cópia nos arquivos do INTERMAT. Somado a 
este documento, há uma série de documentos de cunho empírico e científico que 

evidenciam a posse coletiva e por isso a doação coletiva. 
Nesse sentido, negar o acesso à terra aos quilombolas por longos anos sig-

nifica também a violação do acesso à justiça, prevista no artigo 8° da CADH, pois 
estabelece um prazo razoável para a resolução de litígios. 

Ressalto a violação do artigo 25 da CADH, que garante a proteção judicial e 
forma rápida, pois desde 2002 se discute em ACP o reconhecimento do território 

quilombola, tornando prejudicado o disposto de que: 
 

Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro re-
curso efetivo, perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra 
atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela constituição, pela 
lei ou pela presente Convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por 
pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. (grifo nosso) 

 
Reforço que os momentos de esperança para a titulação do território qui-

lombola de Mata Cavalo iniciaram em 14 de julho de 2000, quando a FCP outor-
gou o Título de Reconhecimento de Domínio e se intensificou com a abertura do 

processo de regularização fundiária no INCRA a pedido da Associação Sesmaria 
Boa Vida Mata Cavalo em 13 de agosto de 2004. Os dezessete anos de espera pelo 

reconhecimento de seu território significam a violação expressa do artigo 8° da 
Convenção 169 da OIT por parte do Estado, que desde a promulgação da Consti-

tuição Federal de 1988 se comprometeu dar acesso à terra aos negros. 
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A duração razoável do processo é pilar fundamental para que se alcance a 
justiça e negá-la, automaticamente se está negando uma série de outros direitos 

da dignidade, sobretudo os reivindicados pelos quilombolas em Mata Cavalo.  
Há, neste caso, a negação do direito ao território e sua confluência como os 

traços identitários, mas não só estes: o mínimo existencial para a sobrevida tam-
bém é negado, pois a falta de energia elétrica, de água potável, acesso à saúde são 

sinônimos do descaso do poder público. Direitos e garantias estes que clara-
mente se encontram previstos em normas internacionais no contexto global, in-

teramericano, nacional e estadual, considerando a complementaridade dos di-
reitos e de políticas públicas para sua efetivação. 

A título exemplificativo, é possível constatar que o Estado brasileiro violou 
o direito às garantias judiciais, previstas no artigo 8, à proteção à família, contida 

no artigo 17, à propriedade privada, não obstante o documento não mencionar a 
coletividade do uso, mas o entendimento da autora é de que mesmo silente, o 

direito à propriedade privada abrange qualquer forma de uso, à circulação e re-
sidência, previsto no artigo 25 e sobretudo à proteção dos direitos econômicos, 

sociais e culturais, dispostos no artigo 26 da CADH. Não obstante, há clara viola-
ção à Convenção 169 da OIT no tangente à autodeterminação dos povos. 

Forma-se então uma constelação de violações de direitos humanos, agrava-
das pela inação do Estado, apesar de provocado pela militância de Mata Cavalo, 

se queda inerte, perpetuando a vulnerabilidade e a invisibilidade quilombola, o 
que se confirma pelo Relatório da Missão ao Estado de Mato Grosso. Nele, é pos-

sível demonstrar para a sociedade internacional, sobretudo a da OEA que o Brasil 
não está cumprindo os compromissos firmados, especialmente o da observância 

à Convenção Americana de Direitos Humanos. 
O preenchimento dos requisitos de admissibilidade resta comprovado pela 

demora excessiva dos processos administrativos e judiciais por mais de duas dé-
cadas, sem perspectivas futuras de mudança desse quadro. Assim, aplica-se a ex-

ceção à regra do artigo 46, prevista no item 2, “c”, que dispõe que não se exigirá o esgotamento dos recursos na jurisdição interna quando “houver demora injus-tificada na decisão sobre os mencionados recursos.” 
Em razão da ineficácia dos meios garantidores do acesso à terra em Mata 

Cavalo e da perpetuação de violações de direitos humanos contra os quilombo-
las, é salutar observar que referida situação deve ser analisada em contexto in-

ternacional, por meio do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, cuja pe-
tição de denúncia deverá informar as violações ocorridas, atendendo as exigên-

cias formais previstas na CADH, a fim de se iniciar o processamento na ordem 
internacional regional, cujo relatório, documentos, depoimentos, trabalhos aca-

dêmicos e a própria constatação social de pessoas interessadas pela causa, em 
conjunto com os quilombolas são provas substanciais das violações. 
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4.6.2 A cartografia social como afirmação 
 dos direitos territoriais em Mata Cavalo 
 

Como prática contra-hegemônica a cartografia social procura por em prática a “ecologia de saberes” proposta por Boaventura de Sousa Santos.  
Seu surgimento e disseminação ocorreu na década de 199026, por ações de 

organizações não governamentais, universidades, fundações privadas e demais 
setores sociais. (ACSELRAD; COLI, 2008, p. 14).  Henri Acselrad considera que a cartografia social é formada por “tramas ter-ritoriais”, que são os diferentes meios de produção social do espaço, seja por 
apropriações diretas de saberes, seja pelos instrumentos legais e quaisquer 
meios representacionais. O autor acrescenta que embora os territórios de mape-

amento sejam urbanos e rurais, é nestes que se percebe maior engajamento po-
lítico a fim de neutralizar os conflitos territoriais. (ACSELRAD, 2010, p. 10). 

Como ação política, as atividades de cartografia social buscam identificar, 
registrar e conjuntamente reivindicar as demandas territoriais, cuja mobilização coletiva na América Latina é chamado de “virada territorial”27, cujo conceito de 
territorialidade é o elemento central da identidade dos sujeitos (2010, p. 13). 

Prossegue o autor esclarecendo que estas atividades: 
 
[...] podem estar associadas à afirmação identitária e territorial de grupos su-
balternos, assim como à fundamentação cognitiva da gestão racional de recur-
sos naturais, a mecanismos de explicitação de conflitos socioterritoriais e am-
bientais ou a formas de antecipação dos mesmos para fins de controle estatal 
do território. (ACSELRAD, 2010, p. 10) 

 

Este instrumento político foi implantado nos anos 2000 no Brasil pelo an-
tropólogo Alfredo Wagner Berno de Almeida e Rosa Acevedo Marin, no projeto 

intitulado Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia (PNCSA) e busca desen-
volver mapas sociais em um determinado contexto de um determinado grupo e como produto destes trabalhos “são gerados fascículos capazes de revelar terri-torialidades específicas.” (BARGAS; CARDOSO, 2015, p. 470). Tais documentos 
são confeccionados após oficinas cujo mapeamento é feito na e pela própria co-
munidade em conjunto com pesquisadores.28 

                                                           
26 No contexto brasileiro, iniciaram-se em 1990 os trabalhos de mapeamento social na região de abrangência 
do Programa Grande Carajás, com a identificação dos grupos sociais atingidos, tais como povos indígenas 
e quilombolas. Nesse sentido, ver ACSELRAD; COLI, 2008, p. 29-30.  
27 Sobre as experiências de mapeamento social na América Latina entendidos por “virada territorial”, ver: 
HOFFMANN, Maria Barroso. Mapeamentos participativos e atores transnacionais: a formação de 
identidades políticas para além do Estado e dos grupos étnicos. In: ACSELRAD, Henri (Org.). Cartografia 
social e dinâmicas territoriais: marcos para o debate. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, 2010. 
28 O projeto foi noticiado pelo seguinte endereço eletrônico: 
<https://www.portal.ufpa.br/imprensa/noticia.php?cod=2190%3E.>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
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O projeto tem auxiliado pesquisadores na aplicação do Decreto Presidencial 
n. 6.040/2007, que institui a Política Nacional de Apoio aos Povos e Comunida-

des Tradicionais, o qual compreende como territórios tradicionais os quilombo-
las, em respeito ao artigo 23129 da Constituição Federal e artigo 68 do ADCT 

constitucional e como forma de garantir o direito constitucional ao território, prevê em seu Anexo, artigo 1°, II, “a visibilidade dos povos e comunidades tradi-

cionais deve se expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania”.  O 
governo brasileiro reconheceu no Decreto de 2007 a necessidade de participação 

dos quilombolas para a efetivação dos direitos inerentes à dignidade, em com-
plemento aos tratados internacionais de direitos humanos como disposto no ar-

tigo 7° da Convenção 169 da OIT, internalizada desde 2002, em atenção à auto-
determinação dos povos, como veremos adiante. 

 Imprescindível, pois, a compreensão da cartografia social como um con-
junto de saberes empíricos e científicos que engloba os setores sociais dos dife-

rentes níveis e interesses a fim da representação cartográfica do espaço.  
O mapeamento social das comunidades quilombolas permite a tradução sob 

aspectos locais que a linguagem científica jamais poderia forjar, ao tempo em que 
garante a visibilidade social, que é traduzida pela participação dos atores sociais 

para identificar com maior precisão a realidade espacial, não a compreendendo 
como uma simples projeção de polígonos, mas a identificação pela memória das 

comunidades quilombolas das limitações territoriais.  
Conforme Henri Acselrad (2008, p. 9) o mapeamento participativo quebra o 

paradigma da construção e apropriação formal sobre mapas, cuja linguagem ca-
bia somente aos teóricos, mas que na contemporaneidade agrega valores sociais 

para o fortalecimento de processos políticos destinados a conter os efeitos ex-
propriatórios do sistema de capital e consequente apropriação espacial. 

Nesse sentido, as comunidades quilombolas por meio da autocartografia, 
materializada em fascículos, a utilizam como um instrumento de visibilidade so-

cial, podem articular-se politicamente dentro e fora do território quilombola, in-
clusive em debates políticos e acadêmicos, onde seus conhecimentos empíricos 

se transformam como agregadores ao conhecimento teórico. 
No caso de Mata Cavalo, as seis comunidades quilombolas que formam o 

complexo territorial tem, como apurado pela estudo antropológico inserido nos 
autos do Processo INCRA/SR-13/N. 54240.001538/2004-70 em mapas mentais 

as delimitações do território e seu uso de acordo com os troncos familiares. A 
organização espacial que agrega valor simbólico também compreende as peculi-

aridades locais históricas, como cemitérios, locais de cultos religiosos, fornalhas, 

                                                           
29 Art. 3o Para os fins deste Decreto e do seu Anexo compreende-se por: [...] II - Territórios Tradicionais: 
os espaços necessários a reprodução cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, 
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz respeito aos povos indí-
genas e quilombolas, respectivamente, o que dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Dispo-
sições Constitucionais Transitórias e demais regulamentações; 
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senzala, capazes de delinear a identidade étnica do local. Não obstante, o mape-
amento dos conflitos sociais, como áreas de resistência, além dos danos ambien-

tais podem ser conferidos pela construção social da cartografia. 
Sugere-se que o ponto de partida para o mapeamento do quilombo é a in-

vestigação de modificações dos habitats, envolvendo expulsões, conflitos socio-
ambientais e quais os atores sociais envolvidos no processo de apropriação dos 

espaços pela lógica do capital. 
 As limitações geográficas de dentro do território, como a utilização dos es-

paços pelas associações menores são feitas pela memória coletiva. Vale frisar que 
ainda que haja divisão em seis grandes comunidades, não se trata de uso parti-

cular da terra, mas coletivo. 
A cartografia social proporciona uma troca de experiências, pois para o ob-

servador a análise do mapa se torna mais claro o entendimento do que existe de 
fato no território, ao tempo que para os quilombolas o auxílio dos pesquisadores 

proporciona a retomada de memórias e seu registro, o que lhes auxilia no resgate 
de identidades. 

As violências sofridas pelos quilombolas de Mata Cavalo maculam o direito 
humano ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, referindo-se ao ambi-

ente natural cuja sociodiversidade não deve ser dissociada de sua rica biodiver-
sidade (IRIGARAY, 2014, p. 196-197). Como espécie de “efeito colateral”, as ex-
propriações sofridas pelos quilombolas foram marcadas pelo agressivo uso do 
meio ambiente, a exemplo das queimadas, desmates, assoreamentos e contami-

nação dos rios, gerando um desequilíbrio ambiental de difícil ou impossível re-
paração. 

Nesse sentido, o direito humano ao território negro busca preservar o patri-
mônio imaterial e material, abrangendo os aspectos primordiais à sobrevivência 

digna, saudável e que garanta o desenvolvimento socioeconômico dos quilombo-
las. 

Levantar tais dados com o auxílio dos quilombolas, promover oficinas, gru-
pos de pesquisadores em apoio à causa, criar políticas de inclusão de quilombo-

las em programas de graduação e pós-graduação, como o caso das sobrevagas no 
Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Mato 

Grosso e mais recentemente o Programa de Ação Afirmativa para Estudantes 
Quilombolas - Proinq30 são ações afirmativas desenvolvidas que reforçam a iden-

tidade étnica dos negros de Mata Cavalo. 

                                                           
30 Aprovado pelo Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE da Universidade Federal 
de Mato Grosso em sessão do dia 26 de setembro de 2016, após muitas discussões e polêmicas em torno 
do assunto, sobretudo após o parecer negativo do relator. O Programa abrange todas as comunidades 
quilombolas do Estado de Mato Grosso, mas a luta de Mata Cavalo liderou o movimento pela aprovação 
do órgão colegiado. Informações disponíveis em: < http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/ 
31793/Cuiaba>. Acesso em: 8 jun. 2017. 

http://www.ufmt.br/ufmt/site/noticia/visualizar/
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O mapeamento social é capaz de esclarecer que diante do sistema agressivo 
de ganho de lucro que envolve sobretudo o agronegócio em Mato Grosso, masca-rado pela necessidade de desenvolvimento e aumento da receita, “são os grupos 
sociais vulneráveis os mais atingidos pelos danos ambientais; são eles que dire-

tamente são privados de necessidades básicas como acesso à água potável, a áreas para cultivos, à moradia, ao saneamento básico e à segurança fundiária.” 
(JABER; SATO, 2012, p. 11).  

Os quilombolas de Mata Cavalo, por fazerem parte dos grupos sociais afeta-

dos pelas políticas desenvolvimentistas no Estado de Mato Grosso são, conforme SILVA e SATO “[...] herdeiros de uma ocupação predatória e, muitas vezes silen-ciados, ficam invisíveis diante do poder do capital e das políticas públicas.” 
(2012, p. 2) 

Observa-se que os mapeamentos sociais não buscam a solução imediata dos 
conflitos socioambientais, mas oferecem subsídios à implantação das políticas 

públicas para dar voz e visibilidade aos quilombolas, como ocorreu com a publi-
cação do Relatório Estadual de Direitos Humanos e da Terra de Mato Grosso31, 

elaborado em 2015, tomando por base os estudos feitos nos projetos dentro do 
território. Em nível nacional, o assunto foi pauta de discussão na Câmara dos De-

putados32, demonstrando a importância de debater o tema em todas as esferas 
de poder. 

Do ponto de vista jurídico, a cartografia social se traduz no instrumento ga-
rantidor do direito humano à autodeterminação dos povos, disposto no artigo 7° 

da Convenção 169, da OIT pois compreende a consciência dos atores sociais en-
volvidos sobre o caráter tradicional de ocupação das terras e a posição do Estado 

no cumprimento das obrigações assumidas em âmbito internacional e se conso-
lida à medida que permite a participação dos quilombolas na tomada de decisões 

que afetam seus modos de vida, a exemplo de decisões que determinam a desin-
trusão de posseiros de sua área. 

Do mesmo modo, o mapeamento social promove a efetivação da liberdade 
de expressão e acesso à informação em todo o processo cartográfico, pois a lin-

guagem proposta pela Nova Cartografia Social da Amazônia procura substituir a 
linguagem técnica da cartografia tradicional pela expressão social da comuni-

dade, unindo conhecimento científico com os saberes locais. 
É possível pôr em prática os ideais de democracia e cidadania, dando voz e 

vez às comunidades quilombolas que durante séculos silenciaram-se perante 
uma sociedade que os invisibiliza, os inferioriza, encontrando respaldo jurídico 

como um reforço à luta, como considera Henri Acselrad: 

                                                           
31 Disponível em: < http://direitoshumanosmt.blogspot.com.br/p/relatorios-fdht.html>. Acesso em: 10 maio 
2017. 
32 Informações podem ser obtidas em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/radio/materias 
/RADIOAGENCIA/501993-POVOS-TRADICIONAIS-BUSCAM-AUTOAFIRMACAO-SOCIAL-
COM-BASE-NO-TERRITORIO.html>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
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Assim, se considerarmos o Direito como um elemento interno e constitutivo 
das situações sociais e não como uma força autônoma agindo sobre a socie-
dade, ao observarmos os processos pelo qual o Direito está em vias de se fazer, 
na coprodução do social e do jurídico, entenderemos melhor esse entrelaça-
mento sincrônico entre as disputas territoriais e jurídicas, a constituição ou 
desconstituição de sujeitos de direitos e as dinâmicas de automapeamento de-
sencadeadas por tais sujeitos. Trata-se portanto, de considerar tanto o direito, como as identidades e os territórios “em vias de se constituírem”. (2010, p. 16). 

 
O direito à liberdade de associação também é promovido pelo mapeamento 

social, sem o qual as comunidades não teriam forças para lutar de forma organi-
zada pela afirmação de seu território, o que foi posto em prática em Mata Cavalo 

em 13 de julho de 2000 com a formação da Associação Sesmaria Boa Vida Mata Cavalo pela líder Thereza Conceição Arruda. A “associação mãe”, como é conhe-
cida por todos em Mata Cavalo permite que todas as comunidades quilombolas 
participem ativamente de todo o processo de mapeamento social, que é contínuo 

e sofre modificações à medida que os quilombolas comemoram vitórias ou per-
sistem em reivindicações, como o caso da principal luta, que é a regularização 

fundiária de seu território. 
Sobre a luta por direitos territoriais destaca Henri Acselrad a importância dos mapeamentos sociais, pois “podem servir a estratégias de produção e con-trole sobre o ‘território médio’ da dominação, como podem servir a construir di-reitos territoriais e instabilizar a dominação.” (ACSELRAD, 2010, p. 12). 
Como perspectiva contra-hegemônica, a cartografia social soma forças de 

pesquisadores que podem contribuir com os conhecimentos científicos (aqui in-
cluídas as diversas áreas do saber, como a geografia, sociologia, antropologia, di-

reito, história, pedagogia) em conjunto com os conhecimentos empíricos, onde 
cada ser representa uma fonte de saber que resgata os valores da comunidade 

quilombola. Tais valores compreendem o reforço da identidade étnica (no res-
gate das memórias dos antepassados pelos mais velhos do grupos e transmissão 

aos mais novos, as tradições que envolve os modos de ser, fazer e viver da comu-
nidade).  

Além do reforço identitário, é possível, por meio do mapeamento social, di-
agnosticar os danos sociais, culturais, econômicos, ambientais que as comunida-

des sofrem ao longo dos anos, ocasionados pelas atividades predadoras no terri-
tório de Mata Cavalo e sua consequente desestruturação socioambiental.  

Pelo envolvimento coletivo é possível traçar o contexto histórico, a situação 
atual e as perspectivas futuras em uma relação passado-presente-futuro de lutas 

e conquistas, reafirmando a importância da militância para afastar cada vez mais 
o poder hegemônico dos invasores de seu território. 
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Como consciência do respaldo jurídico de suas lutas, busca informar os qui-
lombolas de seus direitos e garantias fundamentais para uma sobrevivência 

digna na perspectiva do grupo, permitindo o fortalecimento das reivindicações 
nas três esferas de poder. A cartografia social é uma arma contra-hegemônica, 

importante instrumento de luta pelo território e por todos os direitos que garan-
tem uma vida digna aos quilombolas de Mata Cavalo. 

Nesse sentido, a história de formação do território quilombola, suas nuances 
identitárias presentes nos modos de ser, criar e viver, além das constantes ame-

aças de direitos que remetem épocas mais distantes, mas também atuais, inclu-
indo expulsões de suas terras, a dualidade do reconhecimento e negação dos di-

reitos territoriais, ou seja, todo esse emaranhado de violações de direitos huma-
nos e resistência nos mostra a situação de invisibilidade expropriadora dos qui-

lombolas de Mata Cavalo. 
Por esta razão, apresento como perspectivas contra a invisibilidade expro-

priadora, o caminho jurídico da busca ao Sistema Interamericano de Direitos Hu-
manos por meio da denúncia de violações de direitos humanos, sobretudo a vio-

lação do direito ao território negro na CIDH e como importante instrumento de 
reforço à luta o político, por meio da Cartografia Social, para a concretização da 

dignidade humana por meio do acesso efetivo à terra. 
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CONCLUSÃO 

 
 

 
Três séculos de subjugação dos negros dão início a uma história de violações 

graves aos direitos humanos no cenário brasileiro. Anulação de identidades, re-
dução de seres humanos a insumos de produção no sistema de plantation, toda 

a espécie de castigo imposta ao negro, são características marcantes de uma ide-
ologia escravista, implantada com o apoio da Igreja Católica na colonização. A 

análise dos dados a respeito do número de negros enviados ao Brasil para serem 
escravizados demonstra a dimensão do sistema econômico implantado pelos eu-

ropeus, sobretudo os portugueses. 
A doçura da cana-de-açúcar, principal matéria-prima e combustível do sis-

tema exportador significou para o negro o amargo de uma vida de anulação hu-
mana. Como mercadoria, foi objeto de negociação em transações internas entre 

capitanias. Como seres desalmados, foram-lhes imposta uma religião que incu-
tia-lhes o medo, o pecado, além da salvação pelo trabalho escravo.  

A identidade negra, dilacerada pela diáspora e escravização, não impediu 
que a revolta nascesse daqueles que, conscientes de sua força e da importância 

de sua luta, construíram espaços de significados de (re)construção identitária 
para o que mais tarde foram chamados de quilombos. 

O maior símbolo de luta contra o regime opressor, desumanizador e respon-
sável pela construção da sociedade de classes excludente, por certo, foi conside-

rado um espaço de promiscuidade, violência e todo o tipo de preconceito relaci-
onado à cultura africana, provocando medo à sociedade escravocrata, além de 

ser um mau exemplo para os escravizados sob as rédeas de seus senhores. 
Para a destruição dos quilombos, o reforço da ideologia escravista aos capi-

tães-do-mato se fez necessário para que capturassem quem compartilhou as 
mesmas chagas provindas da diáspora. Entretanto, a espacialidade negra foi ga-

nhando força e fazendo parte das capitanias hereditárias por todo o país. Mato 
Grosso também foi palco da resistência por diversos grupos de negros que en-

contraram no quilombo o seu refúgio e forma de (re)construir sua identidade. 
No entanto, a formação dos quilombos também ocorreu por doação de terras a 

negros ou a santos, como podemos observar no trabalho. A transição do período 
de escravização do negro sob o manto da legalidade para o período pós-abolici-

onista foi marcada pelo número de terras de quilombo em todo o país. 
Compreendeu-se que a liberdade dos negros era limitada no sentido de ape-

nas não mais ser escravizado; o labor em precariedade de condições continuou a 
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existir, a marginalização e a negação de direitos territoriais sobre as áreas que 
ocupavam os mantiveram na perpétua reificação. A liberdade de se autodetermi-

nar enquanto grupo étnico não era reconhecida por convicção do poderio econô-
mico dos latifundiários.  

O quilombo, enquanto espaço territorial para a reconfiguração da identi-
dade, étnica não encontrou respaldo na legislação de terras, que cada vez mais 

protegia os posseiros de grandes áreas e detentores do poder político e econô-
mico, às custas da invisibilidade do negro e o uso das terras de forma peculiar. A 

política fundiária no Estado de Mato Grosso significou a distribuição desigual de 
grandes porções de terras aos poderosos que, além de dominarem suas áreas, 

praticaram e praticam invasões em territórios tradicionais, como ocorre com 
Mata Cavalo. A legislação de terras perpetuou a ideologia racista e excludente, 

caracterizando a invisibilidade jurídica dos negros frente aos direitos territoriais 
quilombolas, perdurando no Brasil até a promulgação da Constituição Federal de 

1988. 
A análise do contexto histórico no período da Constituinte permite compre-

ender a luta dos quilombolas para a conquista do direito à terra por meio da ti-
tulação. A inserção deste direito, ainda que em caráter transitório, conforme ar-

tigo 68 do ADCT, significou um avanço nestes mais de três séculos de violações 
de direitos humanos.  

A discussão do que vem a ser considerado como quilombo ou remanescente 
de quilombo surgiu como forma de interpretação do dispositivo constitucional, 

culminando na ressemantização da concepção Ultramarina de quilombo, feita 
pela Associação Brasileira de Antropologia. A consulta à bibliografia especiali-

zada, permite clareza quanto à concepção que mais se aproxima da realidade dos 
quilombolas, não obstante haver ainda interpretações descabidas por parte de 

juristas e da sociedade, reforçando a invisibilidade expropriadora dos quilombo-
las. 

Quanto à aplicação do dispositivo constitucional, os dois órgãos federais cri-
ados anteriormente à promulgação da Carta Constitucional, quais sejam, a Fun-

dação Cultural Palmares e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
iniciaram os processos para a regularização fundiária em âmbito federal das ter-ras dos denominados “remanescentes de quilombos”, ao passo que os órgãos es-
taduais também o fizeram. O conjunto de informações contidas no livro possibi-

lita observar que cada órgão possui estruturas, análise e procedimentos diferen-
tes para a titulação de terras quilombolas. 

Após quinze anos da constitucionalização do direito à terra, o INCRA, órgão 
em melhores condições estruturais em comparação à FCP, por força do Decreto 

n. 4.887/2003, passou a ter competência em âmbito federal para a regularização 
fundiária dos territórios quilombolas. A publicação das Instruções Normativas 
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possibilitou ao órgão estabelecer os procedimentos para pôr em prática o de-
creto que garantia, a partir de então, a efetivação do acesso à terra. Entretanto, 

entraves burocráticos e morosidade passaram a fazer parte da rotina das mais 
de duas mil comunidades quilombolas que lutam pela regularização de seu ter-

ritório em todo o país.  
Restou claro que além do artigo 68 do ADCT, que garante o reconhecimento 

e a titulação das terras quilombolas, há diversos outros dispositivos constitucio-
nais relacionados à dignidade, tais como a não discriminação, a garantia do pa-

trimônio imaterial representado pelas manifestações culturais e religiosas. Além 
disso, a legislação infraconstitucional brasileira reforça a proteção dos atributos 

de dignidade dos quilombolas, tal como o Estatuto da Igualdade Racial. 
Tornando ainda mais forte a estrutura de proteção dos direitos humanos, o 

sistema internacional nos âmbitos global e regional, quais sejam, o Sistema das 
Nações Unidas e o Interamericano de Direitos Humanos possuem um rol de di-

reitos inerentes à dignidade que devem ser respeitados pelos Estados-partes.  
O Brasil, como signatário dos documentos internacionais, como observa-se 

pelas ratificações e internalizações, tem o dever precípuo de os tornar efetivos, 
de modo a garantir a primazia do ser humano em quaisquer circunstâncias, so-

bretudo quanto a legislação interna, que deve ser compatível com os compromis-
sos firmados. 

Reside neste ponto o embate da Instrução Normativa N. 57/2009, do INCRA, 
que trata dos procedimentos para a regularização fundiária dos territórios qui-

lombolas, pois dispõe no artigo 12 a consulta dos órgãos públicos interessados, 
como o IPHAN, FUNAI, ICMBio, mas não inclui o público alvo da titulação, que são 

os quilombolas, ferindo claramente o artigo 6°, alínea b), da Convenção 169, da 
OIT, que trata do direito humano à consulta livre, prévia e informada na adoção 

de medidas que impactem de alguma maneira o território das comunidades tra-
dicionais. 

Não obstante, a IN.57 viola o disposto no artigo 7° da referida Convenção, 
pois não permite a plena participação dos programas de desenvolvimento a nível 

nacional e regional que afetem diretamente as comunidades quilombolas.  
A morosidade do acesso à terra também se faz presente por meio da buro-

cracia, pela duplicidade de atos administrativos, como o autorreconhecimento, 
que deve ser feito pela FCP e pelo INCRA, o que se confirma pelo panorama da 

titulação dos territórios quilombolas nas Unidades Federativas, cuja disparidade 
entre o número de comunidades pleiteantes de regularização e o número de ter-

ritórios titulados é considerável. 
A situação de insegurança jurídica vivenciada pelos quilombolas e pela par-

cela da sociedade que se importa com a justiça social se traduz no contexto de 
retrocesso social em que vivemos nas duas últimas décadas, como a PEC 
215/2000 e os retrocessos sociais causados pelo golpe de 2016 iniciados após o 
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impedimento da Presidenta Dilma Rousseff e intensificados  pela paralização dos 
processos de regularização fundiária por ordem do Presidente interino e a invi-
abilização das indenizações nos processos de desapropriação por conta do drás-
tico corte orçamentário no INCRA, além das investidas contra comunidades ne-
gras rurais no Poder Judiciário. 

Todo este contexto histórico, jurídico e social permeia a realidade vivenci-
ada pelas mais de quatrocentas famílias do Quilombo Mata Cavalo. Considerado 
o maior território quilombola do Estado de Mato Grosso e o primeiro a lutar pela 
regularização fundiária quando da promulgação da Constituição Federal, ainda 
padece sob a invisibilidade que os expropria de suas terras. 

Com formação diferenciada da maioria dos quilombos, suas terras foram do-
adas pela proprietária da Sesmaria Boa Vida, que em vida, fez constar a termo 
sua doação aos negros que ali viviam e a serviam. A partir deste documento, la-
vrado em 1883, que a história de Mata Cavalo se inicia. A localização privilegiada 
permitiu que posseiros se interessassem pela área e que expropriassem cada vez 
mais os negros de seu território tradicional. 

O crescimento do quilombo pela formação de famílias de descendentes dos 
negros agraciados pela doação encontrou barreiras nos interesses de posseiros 
não quilombolas, vizinhos à área. A onda de violência passou a ser cada vez mais 
frequente no cotidiano dos negros de Mata Cavalo. O poderio econômico de gri-
leiros de grandes áreas, aliado às forças políticas locais permitiu que áreas fos-
sem adquiridas e títulos fossem registrados em Cartório de Registro de Imóveis 
às custas de expulsões dos quilombolas. 

Os relatos colhidos no quilombo, documentos e bibliografia especializada 
permitem constatar que a política desenvolvimentista com início no final da dé-
cada de 1930 e maior intensidade nas décadas seguintes promoveu a invasão de 
posseiros do quilombo Mata Cavalo, culminando na desestruturação social e cul-
tural. Entretanto, tais atos não impediram a resistência de muitos negros, que 
permaneceram e enfrentaram as balas, o fogo, as ameaças e todo o tipo de vio-
lência empregada na tentativa de expulsão de todos os quilombolas. 

É possível compreender a vulnerabilidade dos quilombolas como pano de 
fundo de todo o cenário de disputa pelas terras em Mata Cavalo, pois sem condi-
ções financeiras de proceder a marcação de seu território, como era exigido pela 
legislação de terras, além de não ter em mãos o documento de doação da sesma-
ria, uma vez que este acabou tomando fim desconhecido, não possuíam garantia 
alguma sobre seu território. Por outro lado, os posseiros faziam a medição e as 
registrava no CRI de Nossa Senhora do Livramento-MT, fato confirmado pela 
análise das certidões cartoriais analisadas. 

A luta do lado mais fraco com o lado mais forte se intensificou com o a pro-
mulgação da Constituição Federal e o artigo 68 do ADCT, período que significou 
para os quilombolas a esperança de ver finalmente titulado o território, mas tam-
bém determinou o aumento da truculência dos fazendeiros nas áreas reivindica-
das por eles. 
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Como fatores determinantes da identidade de Mata Cavalo, a organização e 
a militância sempre estiveram presentes para que as comunidades se organizas-
sem em associações e reivindicassem seus direitos territoriais, como ocorreu 
com o requerimento junto ao INCRA de regularização fundiária da área, que an-
tes foi reconhecida em parte pela FCP, mas que por critérios formais não pode 
ser registrada no CRI, o que não se descartam outros fatores hegemônicos, exem-
plificados pela posse de grande parte do quilombo pelos donos do cartório onde 
foram feitos os registros, fatos estes confirmados por documentos e informações 
orais no local. 

A violência contra os negros de Mata Cavalo se intensificou com a notifica-
ção dos pretensos “proprietários” das terras inseridas no quilombo quando dos 
procedimentos do INCRA para a demarcação do território, despertando atenção 
do noticiário local, regional e até nacional, como exemplifica o Relatório da Mis-
são ao Estado de Mato Grosso, que identificou uma série de violações de direitos 
humanos dos quilombolas. 

O relatório confirma o que se apura na presente pesquisa: a violação cons-
tante de direitos humanos praticada por particulares e pelo próprio Estado bra-
sileiro. Tornando mais clara a afirmação anterior, a violação de direitos humanos 
por parte dos particulares se refere aos posseiros de áreas que estão inseridas 
total ou parcialmente no território quilombola que mantém a hegemonia, pois 
ocupam mais da metade das terras de quilombo há décadas. Para manter o do-
mínio, empregam todo o tipo de violência, incluindo ameaças mortes, ameaças 
constantes, destruição de moradias e roçados, obstrução de acesso de quilombo-
las ao cemitério, local de rituais religiosos e de conexão com a ancestralidade, 
além da própria expulsão dos negros, culminando na desestruturação sociocul-
tural do quilombo. 

As violações de direitos humanos praticadas pelo Estado se traduzem na 
morosidade da regularização fundiária do território quilombola de Mata Cavalo, 
uma vez que o processo administrativo na SR-13 do INCRA iniciou-se em 13 de 
agosto de 2004 e até o momento não se vislumbra por parte do órgão uma solu-
ção eficaz para a titulação, em que pese haver decreto de desapropriação da área. 
É justamente neste ponto que reside o impasse para o acesso à terra, pois muitas 
áreas não comprovam o destaque dominial, havendo a quebra da cadeia domi-
nial.  

O Estado, como garantidor dos direitos humanos, sobretudo o território, os 
reconhece em âmbito internacional ao ratificar tratados internacionais de direi-
tos humanos, os internaliza por meio de decretos. Além disso, reconhece em de-
creto desapropriatório que o perímetro demarcado se refere ao território qui-
lombola de Mata Cavalo, portanto, terra pertencente aos negros e mesmo diante 
de todo esse cenário nega o acesso à terra ao permitir que títulos cartoriais sejam 
discutidos em processos administrativos de desapropriação, além de processos 
judiciais, reforçando a omissão do Estado mediante a evidência de fatos, provas 
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e todo o contexto social que envolve o reconhecimento das terras aos negros de 
Mata Cavalo. 

Expressamente há violação das garantias judiciais previstas nos artigos 8° 
da Convenção Americana de Direitos Humanos, pela excessiva demora na efeti-
vação do direito ao território, além do artigo 17, relativo à proteção à família, ao 
permitir a expulsão dos negros de seu território e de forma mais abrangente, vi-
ola os direitos econômicos, sociais e culturais previstos no artigo 26 da Conven-
ção. O fato da demora na regularização fundiária do quilombo pressupõe a exce-
ção ao requisito do esgotamento da jurisdição interna brasileira a ineficácia dos 
meios que garantem o acesso à terra e o andamento do processo por mais de 
doze anos.  

Por estas razões considero que o Estado brasileiro é um potencial violador 
de direitos humanos e tais violações devem ser denunciadas ao Sistema Intera-
mericano de Direitos Humanos. 

A invisibilidade que expropria os negros de sua terra se traduz no reconhe-
cimento normativo que o Estado deve titular quilombos, ao tempo que nega, per-
mitindo que o processo de regularização fundiária seja por décadas emperrado 
por forças hegemônicas que sempre dominaram o território que nunca lhes per-
tenceu. 

A expropriação dos quilombolas de Mata Cavalo se desvela nos 134 anos de 
invisibilidade social e cultural, negando dignidade em suas diversas formas. Re-
conhecer o território quilombola por decreto federal e estadual não lhes garante 
o acesso à terra; é necessário o seu efetivo cumprimento em um tempo razoável, 
sem o qual há a potencialização das violações de direitos humanos.  

Como reforço à luta contra-hegemônica, apontou-se a Cartografia Social 
como um importante instrumento de reafirmação de identidades, conscientiza-
ção das violações de direitos humanos, sobretudo dos impactos sociais e ambi-
entais causados pelas invasões de não quilombolas no território, além de signifi-
car a visibilidade social por promover a interação de pesquisadores e quilombo-
las na construção de mapas sociais. 

É nesse sentido que este livro se debruçou sobre Mata Cavalo, na tentativa 
de apontar perspectivas contra-hegemônicas aos que tanto necessitam de um 
olhar despido de preconceitos e carregado de ações que possam contribuir de 
alguma forma para a garantir da dignidade dos quilombolas, como propõe a pre-
sente pesquisa, não se afastando da necessidade de continuar a investigação e o 
interesse pelo objeto pesquisado em razão de sua importância. 
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