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Resumo: O trabalho teve como objetivo identificar as ações do estado brasileiro com relação 

às comunidades quilombolas, sendo a metodologia utilizada a pesquisa exploratória, bibliográfica 
e documental. Como principais ações identificadas cita-se: art. 68º dos Atos das disposições 
Constitucionais e Transitória – ADCT, previsto na Constituição Federal de 1988; Decreto nº 4.887 
de 20/11/2003; Decreto nº6.040 de 07/02/2007; Decreto nº 6.261 de 20/11/2007; Portaria nº98 
de 26/11/2007; Instrução Normativa nº57 de 20/10/2009; Lei nº 12.288 de 20/07/2010; Plano 
Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidade Tradicionais de Matriz 
Africana 2013-2015; e Programa Brasil Quilombola. A relevância em dar continuidade e explorar 
essa área de pesquisa mostra-se urgente e necessária, considerando o momento político 
vivenciado pelo Brasil. 
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INTRODUÇÃO 

A trajetória histórica da sociedade brasileira nos demonstra em que 

bases o país foi constituído, um Brasil governado por pequenos grupos, mas com 

grande poder aquisitivo e força política centralizada, conduzindo o país para uma 

grande maioria a qual tinha e/ou tem suas demandas sociais historicamente 

específicas. 

Dos 518 anos do Brasil, aproximadamente 400 anos foram vivenciados 

de um regime escravocrata, onde a base era a exploração do escravo, sua 

submissão ao sistema e a violência como forma cruel de penalidades. De acordo 

com Nabuco (2000, p. 75), a escravidão pode ser considerada uma catástrofe 

social, segundo o autor a ilegalidade da escravidão devido principalmente ao 

intenso tráfico negreiro caracterizou o período como uma moral monstruosa, 

devido ao Brasil reduzir os estrangeiros africanos em escravos, e 

consequentemente os filhos destes permanecerem a sofrer a mesma violência 

vivenciada por seus pais.  

Devido a situação de precariedade e violência que os escravos estavam 

sujeitos no início do século XVI iniciaram-se as fugas, as quais deram origem 
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aos quilombos. A luta para permanência nos quilombos era diária, os escravos 

unindo-se desta forma iam contra um sistema repressor e violento, e muito mais 

forte política e economicamente, o qual estava perdendo com a existência dos 

quilombos a sua mão de obra.   

Atualmente no Brasil, conforme dados selecionados, a partir do site da 

Fundação Cultural dos Palmares, a Portaria nº 34/2019, publicada no Diário 

Oficial da União em 18 de fevereiro de 2019 atualizou o número de comunidades 

quilombolas certificadas, totalizando 3.054 comunidades no Brasil. 

O presente trabalho como objetivo identificar as ações previstas pelo 

Estado Brasileiro com relação as comunidades quilombolas. A relevância do 

tema se dá pela trajetória histórica do povo negro vivenciada no Brasil, e 

principalmente pelo quadro político vivenciado atualmente no país, o qual coloca 

em risco o acesso à direitos pela população negra, e consequentemente o 

desmonte da proteção social. 

A metodologia utilizada foi exploratória, bibliográfica e documental. De 

acordo com Gil (2011, p. 27), a pesquisa exploratória é definida enquanto 

primeira etapa de uma investigação mais ampla. Enquanto complemento para a  

pesquisa exploratória, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental. A 

pesquisa bibliográfica, conforme Gil (2011, p. 50), é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, e possui como aspecto positivo proporcionar ao 

pesquisador uma gama de fenômenos ampla. 

Ações governamentais de atendimento a comunidade quilombolas no 

Brasil – pós Constituição Federal de 1988 

O atendimento das comunidades quilombolas através das políticas 

públicas deve levar em consideração o processo histórico vivenciado por essas 

comunidades e analisar as demandas sociais, culturais, políticas e econômicas 

que caracterizam estes locais. De acordo com Marques (2013, p.17), 

compreende-se a necessidade de a política pública abordar de análise 

interventiva, afim de contextualizar os problemas sociais e políticos, remetendo-

se desta forma a uma atuação multidisciplinar. 



 

Analisar a necessidade das comunidades quilombolas e perceber suas 

características, as quais são sensivelmente dispares das vivenciadas pelo 

restante da população nos faz pensar, afinal por que políticas públicas para 

quilombolas? A trajetória histórica e o preconceito visivelmente velado, o qual ao 

mesmo tempo que expõe negativamente as comunidades as torna invisíveis 

socialmente, nos leva a crer que estas precisam em um primeiro momento não 

ter meramente suas terras quilombolas reconhecidas juridicamente, mas 

sobretudo a compreensão de sua história, cultura, modos de viver, de comer, de 

morar, entre outros aspectos que  fazem refletir sobre a amplitude dessas 

comunidades, e se pensar políticas públicas que se desdobrem em programas 

e projetos para o atendimento desta população.   

As comunidades quilombolas ainda lutam pelo reconhecimento de suas 

terras, caminham esforçados para manterem-se nesses locais em sua maioria 

localizados em zonas rurais. Além disso, a dificuldade pelo reconhecimento de 

sua identidade quilombola e consequentemente de suas especificidades, 

enfatizam a resistência do preconceito e da discriminação racial direcionada a 

esta população. Conforme Santos (2017, p. 1020), 

Tudo isso evidencia a importância de definir políticas públicas que 
sejam capazes de viabilizar o processo de promoção da equidade 
social e igualdade de direitos a esse setor e ao segmento negro, visto 
que ainda subsiste um imensurável débito herdado do processo 
histórico e social que envolve a formação do país, e cujas influências 
até hoje são determinadas das suas condições existenciais. 

 

A partir disso reflete-se que o Estado deve identificar as demandas 

sociais, estuda-las por meio de instrumentos que possibilitem a leitura das 

realidades, e promovam políticas públicas que atendam, primeiramente os 

direitos e consequentemente as necessidades da população.  Desta forma, é 

importante pontuar algumas das ações do estado brasileiro pertinentes para o 

atendimento das comunidades quilombolas.  

O primeiro ponto a citar é o art. 68º dos Atos das disposições 

constitucionais transitórias - ADCT, da Constituição Federal de 1988. De acordo 

com o artigo são considerados remanescentes das comunidades dos quilombos, 

aqueles que estejam ocupando suas terras, e serão reconhecidas a partir de 

títulos emitidos pelo Estado. Outro aspecto que fortaleceu as comunidades 



 

quilombolas foi a aprovação do Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

Este prevê a regulamentação para o procedimento de identificar, reconhecer, 

delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas por remanescentes de 

quilombos, conforme art. 68º ADCT, sendo o órgão responsável o Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. Para ser iniciado o 

procedimento a que se propõe este decreto, de acordo com o art. 2ª, parágrafo 

1º, a caracterização referente a auto definição será feita pela própria comunidade 

quilombola, através da Fundação Cultural dos Palmares. O decreto entende que 

as terras quilombolas serão utilizadas para sua reprodução física, social, 

econômica e cultural. O art. 3º, parágrafo 3º, prevê que para iniciar o 

procedimento de regulamentação das terras é necessário o encaminhamento de 

ofício para o INCRA ou por requerimento de qualquer interessado. Seguindo os 

desdobramentos deste decreto no ano de 2004 foi lançado o Programa Brasil 

Quilombola – PBQ, com o objetivo de consolidar os marcos da política de Estado 

para as áreas quilombolas, no entanto o programa passou a ser executado 

somente a partir do ano de 2013.  

Antecederam a execução do Programa Brasil Quilombola, algumas 

legislações relevantes que necessitam ser citadas. O Decreto nº 6.040, de 07 de 

fevereiro de 2007, institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável 

dos Povos e Comunidades Tradicionais. Conforme art. 3º, 

I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente 
diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e 
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos pela tradição;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 indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e demais 
regulamentações;  III - Desenvolvimento Sustentável: o uso 
equilibrado dos recursos naturais, voltado para a melhoria da qualidade 
de vida da presente geração, garantindo as mesmas possibilidades 
para as gerações futuras.  

 

Enquanto princípios norteadores da Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, cita -se 

conforme art. 1º: considerar a diversidade cultural e social em sua amplitude, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#cfart231
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#dtart68


 

tendo como premissa não desrespeitar ou negligenciar as condições desses 

grupos; a visibilidade desses grupos ocorrerá a partir de sua expressão de 

cidadania; a segurança alimentar e nutricional será considerada como direito dos 

povos e comunidades tradicionais; o acesso a informação de forma acessível; a 

promoção do desenvolvimento sustentável; a pluralidade socioambiental, 

econômica, cultural; descentralização e transversalidade das ações; 

reconhecimento e os direitos consolidados; articulação com demais políticas 

públicas; promover a participação; a articulação e integração com Sistema 

Nacional de Segurança Alimentar  - SISAN; contribuição para sensibilização 

coletiva; erradicação de todas as formas de discriminação; e preservação dos 

direitos culturais. Para a execução dos princípios como instrumento de 

implantação principal será elaborado um plano nacional, que somente em 2013 

foi planejado.  

O Decreto nº 6.261, de 20 de novembro de 2007, institui sobre as ações 

integradas para a execução da Agenda Social Quilombola.  Conforme o art. 1º,  

Art. 1o  As ações que constituem a Agenda Social Quilombola, 
implementada por meio do Programa Brasil Quilombola, serão 
desenvolvidas de forma integrada pelos diversos órgãos do Governo 
Federal responsáveis pela execução de ações voltadas à melhoria das 
condições de vida e ampliação do acesso a bens e serviços públicos 
das pessoas que vivem em comunidades de quilombos no Brasil, sob 
a coordenação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial.  

 

As ações compreendidas pela Agenda Social Quilombola - ASQ, de 

acordo com o art. 2º, serão: o aceso à terra, à infraestrutura e a qualidade de 

vida, à inclusão produtiva e o desenvolvimento local, e à cidadania. Estes itens 

serão abrangidos através das ações propostas pelo Programa Brasil Quilombola. 

O decreto ainda enfatiza que serão prioridades para a Agenda Social Quilombola 

- ASQ, as comunidades que possuírem índices significativos de violência, baixa 

escolaridade e aspectos característicos de vulnerabilidade social. Para a 

execução da ASQ, será instituída uma comissão para a gestão das ações, que 

será coordenador pela Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial – SEPPIR.  

Como complemento, principalmente do Decreto nº 4.887, foram 

instituídos a Portaria nº 98, de 26 de novembro de 2007, da Fundação Cultural 



 

dos Palmares, e a Instrução Normativa nº 57, de 20 de outubro de 2009, prevista 

pelo INCRA. A portaria nº 98 da Fundação Cultural dos Palmares - FCP, prevê 

os procedimentos para a emissão da certidão de auto definição. Para cadastrar 

as comunidades quilombolas no cadastro geral, primeira instrução a ser seguida, 

de acordo com a Portaria nº 98 em seu art.1º denominam-se comunidades 

quilombolas como terras de preto, comunidades negras, mocambos ou 

quilombos. Dando sequência aos procedimentos para que a comunidade 

quilombola emita sua certidão de auto definição são necessários conforme o 

art.3º: para as comunidades que não possuam associação legalmente 

constituída, será necessário apresentar ata de reunião realizada com a finalidade 

de comunicar os trâmites para o recebimento da certificação com a aprovação 

maioria presente; as comunidades que possuírem associação legalmente 

constituída deverão encaminhar ata de reunião aprovada pela maioria presente; 

encaminhamento de documentos históricos, reportagens, pesquisas realizadas, 

fotos da comunidade quilombola; relatório constando a trajetória vivenciada pelo 

grupo; e solicitação de emissão do certificado de auto definição para o 

Presidente da FCP. Conforme art. 3º, parágrafo 2º se necessário em caso de 

dúvidas e questões para o esclarecimento a FCP poderá realizar visita técnica 

no local o qual está solicitando a certidão. 

A Instrução Normativa nº 57, de 20 de outubro de 2009, instituída pelo 

INCRA regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação, desintrusão, titulação, e registro das terras ocupadas 

por remanescentes de quilombo. Para o recebimento da certificação, o INCRA 

realiza a definição das terras e estudo por equipe interdisciplinar, a qual organiza 

inicialmente reuniões juntamente com a comunidade quilombola a ser 

certificada. Continuamente é realizado relatório técnico de identificação e 

delimitação – RTID. Conforme o art. 10º o RTID aborda informações: 

cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, 

socioeconômicas, históricas, etnográficas e antropológicas. Após ser elaborado 

o RTID de acordo com o art. 12º este será encaminhado a órgãos e entidades 

envolvidos, os quais possuem o prazo de 30 dias para manifestarem 

discordâncias presentes no relatório, não ocorrendo manifestações dos órgãos 

será considerada a concordância dos órgãos e entidades.  



 

Outro marco legal importante e que fortaleceu as discussões étnicos-

raciais no Brasil, foi a instituição da Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010, a qual 

prevê o Estatuto da Igualdade Racial. Dentre os artigos é relevante citar o 

parágrafo único, do art. 8º que dispõe sobre a Política Nacional de Saúde Integral 

da População Negra, conforme o parágrafo,  

Parágrafo único.  Os moradores das comunidades de remanescentes 
de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a 
garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições 
ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e 
nutricional e na atenção integral à saúde. 

 

A previsão deste parágrafo, presume que as comunidades 

remanescentes de quilombos, possuem demandas específicas oriundas de seus 

territórios os quais incluem questões relacionadas ao meio ambiente, 

principalmente por centralizarem-se em áreas rurais, e aspectos relacionados a 

cultura e a modos de viver, conviver, se alimentar. As questões relacionadas ao 

campo da saúde podem ser analisadas também a partir de sua cultura, 

considerando as práticas domésticas de cura e prevenção de doenças. 

Conforme previsto no art. 18, é assegurado aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, 

tradições e manifestos religiosos, sob a proteção do Estado. 

Além dessas previsões, a lei nº 12.228, de 20 de julho de 2010, institui o 

Sistema Nacional de Promoção de Igualdade Racial – SINAPIR, de acordo com 

o art. 47º, tem como objetivo organizar e articular ações de implementação de 

políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no 

país, prestados pelo poder público federal.  

Dando continuidade as ações do Estado, em um primeiro momento uma 

preocupação de nível teórico, foi lançado o Plano Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana – 2013 – 

2015. O plano foi dividido em três capítulos. Sendo o primeiro com informações 

relacionadas aos trâmites que antecederam a elaboração do plano, bem como a 

contextualização das comunidades tradicionais. O segundo capítulo refere-se à 

construção do plano, quais foram os procedimentos, quais as decorrências, e 

quem foram os participantes da construção desse processo. E o terceiro capítulo 

do plano organiza os três eixos seus objetivos iniciativas e metas. O primeiro 



 

eixo dispõe sobre a garantia de direitos, as ações são intermediadas 

principalmente pelas medidas de valorização e combate ao racismo, entendidas 

como fundamentais para o combate às iniquidades raciais existente em diversos 

níveis sociais. O eixo dois, enfatiza na territorialidade e cultura, as ações 

centralizam-se no mapeamento dos povos e comunidades tradicionais de matriz 

africana, regularização das terras, e preservar o patrimônio e as expressões 

culturais desses povos. A inclusão social compõe o terceiro eixo, de acordo com 

o plano (2013, p. 40), a superação da vulnerabilidade socioeconômica dos povos 

e comunidades tradicionais passa pelo desenvolvimento sustentável, inclusão 

produtiva e valorização das práticas tradicionais de alimentação e de saúde.  

A elaboração do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana – 2013 – 2015, representa 

um instrumento relevante para o atendimento das demandas sociais 

historicamente reivindicadas pelas organizações sociais as quais representam 

esses grupos, os quais apresentam-se em situação de vulnerabilidade social. 

Mesmo que tardiamente o plano representa uma evolução enquanto documento 

que enfatiza o atendimento as demandas específicas dos povos e comunidades 

tradicionais de matriz africana.  

Outra evolução a ser citada para o atendimento das demandas dos 

povos e comunidades tradicionais, é Programa Brasil Quilombola - PBQ, lançado 

em 12 de março de 2004, mas executado a partir de 2013, tem como o objetivo 

consolidar os marcos da política de Estado para as áreas quilombolas. Conforme 

já citado, enquanto desdobramento do Programa Brasil Quilombola, a Agenda 

Social Quilombola instituída pela Decreto nº 6.261/2007, tem como parâmetros 

os eixos: acesso à terra; infraestrutura e qualidade de vida; inclusão produtiva e 

desenvolvimento local; direitos e cidadania. Esses eixos conduzem as ações 

propostas pelo PBQ coordenado pela Secretaria Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial – SEPPIR.  Sendo a proposta de gestão do programa a 

descentralizada, a instrução é a formação de comitês gestores nos Estados 

brasileiros, e a partir dos seminários de ações integradas do programa os 

estados consolidarem seus planos. A proposta do Programa Brasil Quilombola 

é de grande relevância, pois a partir da Agenda Social Quilombola e do Plano 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 



 

Tradicionais de Matriz Africana, o PBQ prevê ações a serem executadas pelo 

Estado Brasileiro afim de atender as demandas, principalmente sociais, oriundas 

das comunidades quilombolas.  

 Ainda cabe ressaltar, as limitações do Programa Brasil Quilombola, no 

que abrange o aspecto teórico da proposta. Conforme PBQ (2013, p. 16), 

encontra-se comunidades quilombolas em 24 estados brasileiros, principalmente 

no Maranhão, Bahia, Pará, Minas Gerais, e Pernambuco, existindo uma 

estimativa de 214 mil famílias e 1,17 milhões de quilombolas. Quando o 

programa se propõe a realizar ações a partir dos quatro eixos da Agenda Social 

Quilombola, são disponibilizados os desdobramentos de cada ação, quem pode 

participar, e como participar. No entanto, esse número elevado de famílias, 

necessita de um quadro de recursos humanos com uma equipe multidisciplinar, 

preparada e em grande quantidade para o atendimento dessas comunidades.  

Outro aspecto a ser considerado, são os locais onde estão localizadas 

estas comunidades quilombolas, em sua maioria em áreas rurais, com difícil 

acesso. Os programas e ações integradas são criteriosos com relação a como 

participar, as comunidades quilombolas devem procurar os serviços disponíveis, 

em alguns casos utilizar internet para dar o encaminhamento necessário para a 

participação. Observou-se desta forma que, antes da elaboração do Programa 

Brasil Quilombola e do Plano Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana, não havia um 

planejamento nem ações voltadas a este público. Principalmente com relação a 

infraestrutura e características dessas famílias, com o objetivo de avaliar as 

condições para reivindicação de seus direitos e os critérios estabelecidos para 

que essas comunidades quilombolas tivessem acesso aos programas previstos 

pelo Programa Brasil Quilombola3.    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Habitualmente ainda se faz presente questionamentos sobre a 

existência das comunidades quilombolas no Brasil, no imaginário social os 

quilombos estão relacionados ao passado histórico do país. Mas a partir de 

 
3 Dados disponíveis no Programa Brasil Quilombola. Acesso em 02 de abril de 2019. Disponível 
em < https://www.mdh.gov.br/portal-antigo/.arquivos/pbq.pdf/view>  

https://www.mdh.gov.br/portal-antigo/.arquivos/pbq.pdf/view


 

estudo, a realidade é outra, as comunidades quilombolas se fazem presente em 

todo o território nacional. 

Tradicionalmente e culturalmente, os quilombos eram comunidades com 

grande concentração de escravos. Estes viviam em quilombos distantes do meio 

urbano, e consequentemente vivenciavam dificuldades para acessar serviços 

básicos, vivendo principalmente da subsistência. 

De acordo com Pereira (2015, p.48), no período de redemocratização do 

Brasil, o Movimento Negro e lideranças das comunidades remanescentes de 

quilombos intensificaram a busca por direitos de cidadania. Envolvidos no 

processo de elaboração da Constituição Federal de 1988, asseguraram o direito 

à preservação de sua cultura e identidade, bem como o direito à titulação das 

terras ocupadas por gerações e gerações de homens e mulheres, que se 

contrapuseram ao regime escravocrata e constituíram um novo modelo de 

sociedade e de relação social. 

Ao longo das últimas décadas as conquistas das comunidades 

quilombolas expandiram-se. Com destaque, a criação do Programa Brasil 

Quilombola, enquanto política de estado para essas comunidades, abrangeu um 

conjunto de ações integradas entre diversos órgãos governamentais. Conforme 

Pereira (2015, p.60), entre as mudanças constatadas, estão os efeitos positivos 

da infra-estrutura e instalação de equipamentos sociais das comunidades; 

desenvolvimento econômico e social, com vistas à sustentabilidade ambiental, 

social, cultural, econômica e política dos quilombolas; e fomento ao controle e à 

participação social dos representantes quilombolas em diferentes esferas de 

proposição e formulação de políticas públicas. 

No entanto, com o quadro político vivenciado, principalmente na figura 

do Presidente Jair Messias Bolsonaro4, os avanços podem retroceder em níveis 

drásticos. Aspectos como o aumento da violência no campo, o sucateamento de 

 
4 https://www.brasildefato.com.br/2019/06/07/quilombolas-que-foram-alvo-de-bolsonaro-
criticam-arquivamento-de-processo-de-racismo/ 
https://www.cartacapital.com.br/politica/bolsonaro-e-condenado-por-comentario-racista-contra-
quilombolasleia-a-integra/ 
https://www.brasildefato.com.br/2019/05/14/quilombolas-cobram-dialogo-do-governo-
bolsonaro-em-decisoes-sobre-base-de-alcantara/ 
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órgãos públicos os quais são responsáveis pelo atendimento das comunidades 

quilombolas, e as parcerias do atual presidente com setores como o do 

agronegócio, tornam evidentes suas intenções para este âmbito.  

A emergência da discussão em que reflita-se sobre o fortalecimento das 

comunidades quilombolas, bem como o diálogo destas com o governo sobre 

suas demandas apresenta-se como  relevante e urgente na agenda social.  
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