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Resumo: A discussão em torno de contextos políticos que se chocam à orientação de direitos 
ainda em pauta, os direitos quilombolas, não é recente e envolve uma série de orientações 
doutrinárias e políticas, a partir da qual se gera um debate imprescindível, inclusive sobre os 
direitos humanos, o que, de modo inevitável, faz com que o estudioso do tema se reporte a 
abordagens utilitaristas e categóricas de justiça. Neste sentido, a intenção é demonstrar que 
houve no Brasil, desde a ratificação da OIT 169, um processo de desconstrução material dos 
direitos contidos no seu bojo, seja por omissão do estado, ou, em outrora, por comissão. Assim, 
num primeiro momento será desenvolvido o estudo dos direitos quilombolas, assegurados na 
OIT 169, seguido da análise eventos que não colaboraram com a sua materialidade, tal qual o 
julgamento da PET 3.388/RR. Por fim, será dedicado estudo especial da atual gestão de Jair 
Messias Bolsonaro, que pode ser considerada uma mudança de paradigma do Estado em razão 
das medidas adotadas, em especial sobre o Incra e o Ministério da Cultura.

Palavras-chave: Quilombolas. Convenção 169 da OIT. Direito à Cultura. Titulação de Terras 
Quilombolas. 

Abstract: The discussion around political contexts that clash with the orientation of rights 
still on the agenda, quilombola rights, is not recent and involves a series of doctrinal and 
political orientations, from which generates an essential debate, including on human rights, 
This inevitably causes the scholar to refer to utilitarian and categorical approaches to justice. 
In this sense, the intention is to demonstrate that in Brazil, since the ratification of ILO 169, 
there has been a process of material deconstruction of the rights contained in its core, either by 
omission of the state, or, once, by commission. Thus, at first, the study of quilombola rights, 
ensured in ILO 169, will be developed, followed by analysis of events that did not contribute 
to their materiality, such as the judgment of PET 3.388 / RR. Finally, a special study will be 
devoted to the current management of Jair Messias Bolsonaro, which can be considered a state 
paradigm shift due to the measures adopted, in particular on Incra and the Ministry of Culture.
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Introdução

A Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas, 
importante mecanismo para a proteção dos direitos quilombolas, incorporada ao ordenamento 
jurídico brasileiro pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004, que a promulgou, completou 
quinze anos de sua vigência1, o que não significa que o país demonstre comemorar seu aniversário 
(BRASIL, 2004a).

Em que pese a longínqua ratificação do tratado, bem como a constatação de medidas 
que o projetaram no cenário nacional, em especial no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, 
a omissão do Estado, especialmente a falta de financiamento, evidenciam os entraves para 
efetivação dos direitos em pauta, principalmente as dificuldades legais e operacionais para a 
efetivação do direito à terra, estabelecido no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (ADCT) (RIOS, 2007, p. 128).

Ocorre que a novidade sobre a questão quilombola brasileira perpassa não mais 
pela omissão do poder público, mas, ao que parece, por uma verdadeira mudança de paradigma 
do Estado, que passou a desequipar os institutos nacionais que lidam diretamente com este 
público alvo, ou ainda na adoção de discurso que contesta a própria existência dos seus direitos.

Verificadas as intervenções estatais nos últimos oito meses, na gestão do atual chefe 
de estado, Jair Messias Bolsonaro, em especial sobre o INCRA e o Ministério da Cultura, 
percebe-se um esvaziamento dos ideais previstos no bojo da Convenção 169 da OIT (BRASIL, 
2004a).

No mesmo sentido, o distanciamento da executividade da Convenção retoma e 
avoluma o debate acerca da hipótese de denúncia, que embora possível nos termos do próprio 
texto legal, seria impossível diante do princípio da vedação do retrocesso social, que tem sido 
utilizado no Brasil especialmente em questões que tratam das obrigações prestacionais do 
Estado (BALDI; RIBEIRO, 2015, p. 247). 

É neste viés que o presente estudo objetivou a análise da (des)construção material da 
Convenção 169 da OIT ao longo dos anos, no Brasil, a partir das medidas adotadas pelo poder 
público, em especial na atual gestão de Jair Messias Bolsonaro, que contrariam o princípio 
constitucional de vedação do retrocesso social e comprometem o futuro não somente da lei, mas 
principalmente do seu público alvo (BRASIL, 2004a).

O estudo se deu a partir da análise de materiais legislativos, entre a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/1988), tratados internacionais, leis e decretos 
que mencionassem ou regulassem o direito à titulação das terras quilombolas e à preservação de 
sua cultura.  Fora utilizada uma revisão bibliográfica, entre livros, artigos e reportagens sobre 
o tema que abarquem os direitos quilombolas, a Convenção 169 da OIT e as medidas estatais 
brasileiras desde a sua ratificação. 

2. A afirmação do novo sujeito de direito: quilombola

A CRFB/1988 teve papel fundamental para a evidência das populações de 
comunidades tradicionais, que por muito tempo foram esquecidas pelo poder público. O 
próprio termo quilombo, antes de uso quase restrito a historiadores, adquire uma significação 
1  Publicado no Diário Oficial da União, o Decreto nº 5.051/04 revela que o Governo brasileiro depositou 
o instrumento de ratificação junto ao Diretor Executivo da OIT em 25 de julho de 2002, mas apenas em 2004 se 
tornou vinculante ao poder público nacional. Neste mesmo sentido, Daize Fernanda Wagner (2014, pág. 9) aponta 
que a Convenção 169 da OIT entrou em vigor em 05/09/1991, tendo sido aprovada, em 1989, por 328 votos 
favoráveis contra 49 abstenções. O Brasil foi um dos países que se absteve. Ela foi ratificada pelo Brasil somente 
em 2002, entrando em vigor doze meses após sua ratificação. Adentrou nosso ordenamento jurídico através do 
Decreto Legislativo n. 143, de 20/06/2002 e do Decreto Presidencial n. 5.051, de 19/04/2004.
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atualizada, ao ser inscrito no art. 68 do ADCT, que criou direitos territoriais aos remanescentes 
de quilombos (O’DOWER, 2005).

Arruti (2008) preocupou-se em debater a melhor interpretação conceitual, ou 
mesmo a natureza jurídica deste novo sujeito de direito, pois, para o autor, existe uma relação 
de causa e efeito entre o conceito e o alcance do seu direito:

O que está em disputa, portanto, não é a existência destas formações sociais, nem 
mesmo das suas justas demandas, mas a maior ou menor largueza pela qual o conceito 
as abarcará, ou excluirá completamente. Está em jogo o quanto de realidade social o 
conceito será capaz de fazer reconhecer. Qual parcela da realidade ganhará, por meio 
deste reconhecimento, uma nova realidade, jurídica, política, administrativa e mesmo 
social. Enfim, qual o modelo normativo que derivará do reconhecimento desta grande 
variedade de situações empíricas ou que será imposto a elas (ARRUTI, 2008, p. 316).

Neste sentido, é na tentativa de afirmação dos direitos que se encontra o verdadeiro 
desafio destes povos, o que requer, de cada comunidade, inserir-se em um processo de (des) 
invisibilidade de si como sujeito coletivo do direito constitucional, superando as amarras que os 
tornaram, por muito tempo, invisíveis ao Estado (COSTA, 2011, p. 234).

O papel central do poder público é proteger os direitos e a vida de seu povo, e a 
Convenção 169 da OIT cria um diálogo juridicamente vinculante entre o governo e alguns de 
seus habitantes mais marginalizados. A Convenção representa, portanto, o compromisso de um 
país em respeitar as identidades, tradições, direitos à terra e aos recursos dos povos quilombolas 
(e indígenas) (BRASIL, 2004a).

Quando se fala em proteção, não se pode perder de vista que os artigos 215 e 216 
da CRFB/88 estão em sintonia com a Convenção 169, versando sobre o direito à cultura. 
Inaugurando a seção II, do capítulo III, o tópico “Da Cultura”, os referidos artigos garantem a 
proteção às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros 
grupos participantes do processo civilizatório nacional (art. 215, §1º) bem como a punição aos 
danos e ameaças ao patrimônio cultural, na forma da lei (art. 216, §4º), entre outras providências. 

A Convenção 169 da OIT permiteaos povos tribais e de origem negra assumirem 
o controle de suas próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e 
manter e fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde 
moram (BRASIL, 2004a).

3. Do ápice ao debate de denúncia: como o estado brasileiro passou a omitir-se diante da 
OIT 169

3.1 O Programa Brasil Quilombola
 

Desde que incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, a Convenção 169 da 
OIT parece já ter alcançado, até os dias atuais, seu ápice. No mandato do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva, além da incorporação da OIT, o país celebrou a inauguração de programas 
sociais voltados para as comunidades tradicionais (BRASIL, 2004a).

Nas palavras de Teixeira e Sampaio (2018), as políticas públicas direcionadas às 
comunidades quilombolas tiveram como marco o lançamento, em 2004, do Programa Brasil 
Quilombola (PBQ) e sua institucionalização, com a Agenda Social Quilombola, por meio do 
Decreto nº 6.261, de 20 de novembro de 2007, que dispõe sobre a gestão integrada para o 
desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola 
(BRASIL, 2007).

De acordo com o manual da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da 
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Saúde(BVSMS), a finalidade do desse projeto era coordenar as ações governamentais para 
as comunidades remanescentes de quilombo por meio de articulações transversais, setoriais e 
interinstitucionais, com ênfase na participação da sociedade civil (BRASIL, 2004b).

A ação do legislativo ou executivo municipal, como forma de implantar em cada 
município ações e equipamentos públicos integrantes do Programa Brasil Quilombola, buscou 
retardar o ritmo progressivo do fenômeno da (des)invibilização de comunidades negras, 
afirmadas como quilombos.

Neste sentido, o Programa “Brasil Quilombola” pode ser considerado a principal 
ferramenta criada pelo Estado para executar os direitos contidos na Convenção 169 da OIT, 
contando, inclusive, com verificável aporte financeiro entre 2005 e 20112. Entretanto, como 
esclarecem Teixeira e Sampaio (2018), embora o programa não tenha sido oficialmente extinto, 
foi descontinuado, extraoficialmente, desde 2012.

O programa deixou de ter aporte orçamentário a partir da promulgação da Lei nº 
12.593, de 18 de janeiro de 2012, que institui o Plano Plurianual (PPA) da União para o período 
de2012 a 2015; não havendo, desde então, a inclusão orçamentária do programa na LOA (Lei 
Orçamentária Anual), ambos do governo federal, esclarecem (BRASIL, 2012).

3.2 O julgamento da PET. 3.388/RR: Raposa Serra do Sol.

Um dos pilares da Convenção 169 da OIT é o dever de consulta, que confere às 
comunidades tradicionais (e indígenas) o poder de participar livremente em todos os níveis de 
tomada de decisões sobre políticas e programas que lhes dizem respeito, nos termos do art. 6º, 
1, A (BRASIL, 2004a).

Neste sentido, foi realizado em 2014, pelo Congresso Nacional de Justiça e pelo 
Ministério Público Federal, em Brasília, o “Seminário 10 anos da Convenção OIT 169”. O 
professor de direito Bonilla, mencionado por Baldie Ribeiro (2015), explanou sobre as formas 
de aplicação do direito de consulta, ressaltando as avançadas decisões tomadas pela Colômbia3 
na proteção de minorias culturais:

As decisões geraram ferramentas para guiar o governo e as comunidades. Não há uma 
única forma de aplicá-la. Há diversas, dependendo do contexto e das características 
específicas do caso e da comunidade. Mas, como regra, o Estado não pode tomar 
decisões autoritárias (BONILLA in BALDI; RIBEIRO, 2015, p. 245).

Esta linha decisória, pautada no não autoritarismo, contudo, não parece ser a adotada 
pelo Brasil, principalmente quando observada mitigação do direito de consulta no famoso caso 
“Raposa Serra do Sol”, em que o poder decisório de intervenção se manteve nas mãos do 
Estado:

No recente julgamento dos Embargos de Declaração na PET 3388/RR, o relator, min. 
Luis Roberto Barroso, asseverou em seu voto: “Por fim, conforme observado pelo 
Ministro Gilmar Mendes, a relevância da consulta às comunidades indígenas ‘não 
significa que as decisões dependam formalmente da aceitação das comunidades 
indígenas como requisito de validade’ (fl. 799). Os índios devem ser ouvidos e seus 
interesses devem ser honesta e seriamente considerados. Disso não se extrai, porém, 

2  Período em que as ações governamentais consideraram a existência do programa em atividades, 
planejamento, ações e funções de governo. Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-
socioambientais/o-que-muda-ou-sobra-para-os-quilombos-com-a-reforma-de-bolsonaro>. Acesso em 18 de 
agosto de 2019.
3  A Colômbia é um dos 23 países que, decorridos 30 anos da criação da OIT 169, tornou-se adepta, 
desde 1991. Disponível em:  <https://especiais.socioambiental.org/inst/esp/consulta_previa/index06d0.
html?q=node/20>. Acesso em 18 de agosto de 2019.
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que a deliberação tomada, ao final, só possa valer se contar com a sua aquiescência. 
[grifos próprios] (BRASIL, 2013).

Embora o caso em tela refira-se a uma demanda que recaiu sobre as terras indígenas 
Raposa Serra do Sol, considerou-se o direito de consulta da Convenção 169 da OIT, que se 
aplica, como já destacado, também às comunidades tradicionais.

A decisão evidencia o viés autoritário adotado pelo Estado, que não abre mão de 
se sobrepor ao veto das tribos ou comunidades tradicionais, embora o governo seja transitório, 
arraigado por contextos políticos também transitórios, e o povos indígenas e comunidades 
tradicionais se arrastem historicamente no tempo.

Nesse sentido, Dino (2014, p. 485) ainda questiona sobre a dicotomia do “nós 
versus eles”, no sentido de que as diferenças que distinguem o modo de vida indígena4 não os 
dissocia do pertencimento à sociedade brasileira, neste sentido, a questão mais importante é: a 
vontade e os interesses dos povos indígenas não são também de interesse público e social? Os 
povos indígenas não constituem também a sociedade brasileira?

Portanto, o país esteve diante da oportunidade de, através do julgamento da PET: 
3388/RR, atender às indicações da Convenção 169 da OIT. Entretanto, como se viu, mais uma 
vez houve uma desconstrução material da mesma, justamente subvertendo os seus interesses, 
utilizando os direitos específicos de determinado grupo para segregá-lo (BRASIL, 2013).

3.3 Debate acerca da possível denúncia da OIT 169

No dia 03/06/2014 a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e 
Desenvolvimento Rural propôs na Câmara dos Deputados um debate sobre a revogação do 
Brasil à subscrição à Convenção 169 da OIT (BRASIL, 2014).

O propositor, Paulo Cesar Quartiero (DEM-RR), asseverou que no intento de 
assegurar os direitos indígenas (e quilombolas), formas de vida e desenvolvimento econômico, 
a Convenção 169 da OIT fere as normas constitucionais pertinentes a direito econômico, 
tributário e diretamente a soberania nacional (BALDIE; RIBEIRO, 2015, p. 243)

Em que pesem os argumentos do deputado em questão, não se pode ignorar o 
princípio jurídico da vedação do retrocesso social, que impede que o país reduza garantias já 
reconhecidas. Assim sendo, a Convenção 169 da OIT é compatível como uma série de princípios 
previstos da CRFB/1988, como a eliminação das desigualdades, a vedação do preconceito, da 
discriminação, a participação popular em relação a direitos humanos (BALDIE; RIBEIRO, 
2015, p. 244) e, principalmente, o dever do Estado de garantir o modo de viver, criar, fazer e 
saber, como disposto no artigo 215.

Embora exista lastro jurídico na própria Convenção 169 da OIT para a denúncia 
do tratado pelo país que a tenha ratificado, nos termos do art. 39, percebe-que que uma vez 
incorporada ao ordenamento jurídico pátrio, ela acaba se entrelaçando com a lei já posta e 
formando um único alicerce para determinados direitos, que não podem retroceder (BRASIL, 
2004a).

Como se pode perceber, ao longo dos anos de sua vigência a Convenção 169 da 
OIT encontrou dificuldades para se materializar, encontrando um fio de esperança entre 2005 e 
2011, com o aporte financeiro do programa “Brasil Quilombola”, o que não impediu que a lei 
fosse atacada através do debate de uma possível denúncia, bem como sofreu com interpretações 
contrárias à sua essência (BRASIL, 2004a).

Entretanto, como se verá a seguir, nenhum momento parece ser mais nebuloso para 
a Convenção 169 da OIT do que na atual gestão de Jair Messias Bolsonaro. Nesse sentido, serão 
avaliadas as afrontas aos direitos postos na Convenção, através das medidas governamentais 
4  A mesma análise cabível aos quilombolas.
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que parecem tentar enterrá-los de vez (BRASIL, 2004a).

4. A mudança de paradigma do estado através das medidas governamentais de Jair 
Bolsonaro: a derrocada da convenção 169 da OIT

4.1 O discurso contrário aos direitos quilombolas

Em janeiro de 2019, Jair Bolsonaro twittou declarando que os Povos Indígenas 
e Quilombolas deveriam ser integrados à sociedade brasileira, mensagem que gerou impacto 
internacional (MAZUI, 2019).

A relatora da Organização das Nações Unidas (ONU) para os direitos dos povos 
indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, cumprindo seu dever de defender a OIT 169 e cobrar dos seus 
signatários o seu fiel cumprimento, retaliou:

This is a discriminatory and racist statement which is not in compliance with 
Brazil’s legal obligations to international human rights laws and standards. The ILO 
[International Labor Organization] Convention No. 169, which Brazil ratified, and the 
UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples strongly affirm that Indigenous 
peoples have the right to determine whether they would like to be integrated into the 
dominant society or maintain their own cultures and identities (SWARTZ, 2019, s/n)5

O discurso adotado pelo atual Chefe de Estado, apesar do impacto sobre os direitos 
postos, não deve gerar surpresa, pois tem sido coerente com a linha de governo que o mesmo 
propunha à época das eleições.

Neste sentido, enquanto palestrava para o Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, 
afirmou no que, se fosse eleito, pretendia acabar com todas as reservas de terra de indígenas e 
quilombolas, num prelúdio do que vem executando em seu governo:

Eu fui num quilombo. O afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas. Não fazem 
nada. Eu acho que nem para procriador ele serve mais. Mais de R$ 1 bilhão por ano é 
gasto com eles. [...] Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro pra ONG. Esses vagabundos 
vão ter que trabalhar. Pode ter certeza que se eu chegar lá, no que depender de mim, 
todo mundo terá uma arma de fogo em casa, não vai ter um centímetro demarcado 
para reserva indígena ou para quilombola (CONGRESSO EM FOCO, 2017, s/n).

O Discurso do atual presidente lhe rendeu, à época, uma denúncia junto ao STF 
através da Procuradora Geral da República, Raquel Dodge, pelo crime de racismo, ao se utilizar 
do termo “arrobas”, atribuído aos animais, para se referir ao quilombola. Entretanto, o STF 
rejeitou a denúncia e arquivou o caso com o desempate (de dois votos a favor e dois contrários 
à aceitação da denúncia e instauração de processo penal) do Ministro Moraes, que considerou 
as declarações “grosseiras” e “vulgares”, mas que não extrapolaram para um discurso de ódio, 
devendo o eleitor avaliar a frase e não o STF (BARBIÉRI, 2018).

Parece claro que o discurso adotado pelo presidente colide com o acordo internacional 
firmado pelo Brasil. E muito mais do que isso, as promessas feitas em campanha estão de fato 
sendo concretizadas, afrontando diretamente Convenção 169 da OIT (BRASIL, 2004a).

Neste sentido, remonta-se a ideia inicial de que os oito meses do governo Bolsonaro 
coincidem com uma verdadeira mudança de paradigma do estado. Afinal, existe uma larga 

5  Tradução livre do autor: “Esta é uma declaração discriminatória e racista que não está em conformidade 
com as obrigações legais do Brasil em relação às leis e normas internacionais de direitos humanos. A Convenção 
nº 169 da OIT [Organização Internacional do Trabalho], ratificada pelo Brasil, e a Declaração da ONU sobre os 
Direitos dos Povos Indígenas afirmam firmemente que os povos indígenas têm o direito de determinar se gostariam 
de ser integrados à sociedade dominante ou manter seus direitos, culturas e identidades próprias”.
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distância entre os entraves enfrentados para materialização da Convenção 169 da OIT, (como 
a paralisação do financiamento do Programa Brasil Quilombola) e a articulação do estado para 
desestruturar a materialidade destes direitos (BRASIL, 2004a).

4.2 A transferência da titulação das terras para os ruralistas

O Instituto Socioambiental (ISA)6 publicou extensa reportagem acerca das 
mudanças promovidas pelo governo Bolsonaro e seus impactos nos direitos quilombolas. 
Veiculada em 18/01/2019 e intitulada “O que muda (ou sobra) para os quilombos com a reforma 
de Bolsonaro?”, a matéria avaliou especialmente as medidas sobre o INCRA e o Ministério da 
Cultura. 

Um dos primeiros impactos debatidos na reportagem é a transferência da competência 
de reconhecimento de territórios quilombolas para as mãos dos ruralistas, já que essa tarefa está 
agora embutida em um “dos superministérios do novo governo, o da Agricultura7”. 

Nesse viés, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)está 
agora vinculado à nova Secretaria Especial de Assuntos Fundiários (SEAF), o que gera um 
alerta preocupante:

A sinalização é de enterrar o processo de titulação dos territórios quilombolas, diminuir 
o status do Incra, um órgão estratégico não só para a titulação, mas também para a 
governança fundiária do país”, alerta Denildo Rodrigues de Moraes, da Coordenação 
Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ, 
2019, s/n).

 
Quando se fala em titulação das terras quilombolas, a fórmula jurídica correta é a 

desapropriação, mediante indenização aos particulares, o que confere maior segurança jurídica 
aos títulos emitidos e ainda diminui os conflitos possessórios existentes (DUPRAT, 2007). 

Neste sentido, é respeitado o Devido Processo Legal e amplo direito de defesa do 
particular, não havendo óbice ou preconceito para aplicação do direito (LENZA, 2017).

Ao final do processo de desapropriação, são expedidos títulos comunais e não 
fragmentados da propriedade, cuja estratégia visa a garantir a manutenção da cultura destes 
membros, protegendo-os da especulação imobiliária (RIOS, 2007, p. 121).

A titulação das terras quilombolas garantem ainda o cumprimento da função social 
da propriedade rural, voltada para manutenção dos resquícios históricos de uma manifestação 
cultural, que se difere da função social concebida no art. 186 da CRFB/1988, vinculada ao 
direito agrário nacional e que releva o trinômio produtividade, preservação e proteção laboral:

[...] as terras das comunidades quilombolas cumprem sua função social precípua, 
quando o grupo étnico, manifesto pelo poder da organização comunitária, gerencia 
os recursos no sentido de sua reprodução física e cultural, recusando-se a dispô-los às 
transações comerciais (DUPRAT, 2007, p.121).

É legítimo, portanto, o reconhecimento dos ruralistas como “opositores históricos 
da democratização do acesso à terra no país”, tal qual os denominou o ISA, deixando nítido 
que as medidas governamentais reforçam a manutenção do processo de ocupação de terras 

6  Organização da sociedade civil brasileira, sem fins lucrativos, fundada em 1994, para propor soluções 
de forma integrada a questões sociais e ambientais com foco central na defesa de bens e direitos sociais, coletivos 
e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. Disponível em: 
<https://www.socioambiental.org/pt-br/o-isa> Acesso em 19 de agosto de 2019.
7  Considerado “superministério” pois abarcou diversas pastas, o que contribui com a ideia de que, mesmo 
se houvesse vontade por parte da gestão pública, esta seria deficitária para acompanhar a execução dos direitos 
quilombolas.
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historicamente quilombolas.
Fica também evidente uma dupla violação dos direitos humanos, dentro da 

perspectiva lembrada por Sarmento (in DUPRAT, 2007, p. 89): a denominada eficácia horizontal 
dos direitos humanos. O dever de cumprir as exigências legais de proteção aos direitos humanos 
(tal qual o direito à manutenção de sua cultura) não são atribuídas apenas ao estado (eficácia 
vertical), mas também às relações privadas:

A concepção tradicional dos direitos fundamentais era a de que eles só obrigavam 
ao Estado. Contudo, com o passar do tempo, foi se tornando evidente que, diante da 
ubiqüidade da opressão e da injustiça, os direitos fundamentais não poderiam se limitar 
ao campo das relações entre cidadãos e Estado, sob pena de não desempenharem a 
contento o seu papel de proteção da dignidade humana. Assim, passou-se a reconhecer 
que os direitos fundamentais se projetam nas relações privadas – ainda que com certas 
nuances e especificidades –, criando deveres também para particulares. No Brasil, 
a jurisprudência, inclusive do STF tem reconhecido que os direitos fundamentais 
também vinculam os particulares e entidades privadas, em perfeita consonância, 
neste particular, com a filosofia que transparece na Carta, que não se ilude com a 
miragem liberal-burguesa de que só o Estado representa ameaça aos direitos humanos. 
(SARMENTO in DUPRAT, 2007, p. 89)

Nesta senda, quando o Estado transfere gratuitamente aos opositores (ruralistas) da 
titulação de terras quilombolas a atribuição de fazê-lo, os setores público e privado (vertical e 
horizontal) contribuem para a violação de direitos humanos registrados na Convenção 169 da 
OIT (BRASIL, 2004a).

4.3 A extinção do Ministério da Cultura

O Instituto Socioambiental (ISA) informa ainda a transferência da Fundação 
Cultural Palmares (FCP), responsável pela certificação das comunidades quilombolas, para a 
do novo Ministério da Cidadania, que através da Portaria nº 18, de 9 de janeiro de 2019, aderiu 
diversas pastas, uma vez extinto o Ministério da Cultura (BRASIL, 2019).

O Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento 
para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias; reveste-se como aparato legal relevantíssimo para materialização 
dos direitos quilombolas, estando diretamente ligado ao art. 68 do ADCT/88, que confere o 
direito de titulação dos seus territórios a partir de um critério de autorreconhecimento (BRASIL, 
2003).

O Decreto 4887/03 toma emprestado da CRFB/1988 o conceito de terras indígenas 
estabelecido no art. 231 § 1.ºpara estabelecer que o território utilizado para a reprodução física, 
social e cultural do grupo constitui elemento de reconhecimento das terras de quilombos (art. 
2.º, §2.º).Neste sentido, é através deste dispositivo que as terras ocupadas por remanescentes 
de quilombos são definidas como aquelas utilizadas para a garantia de sua reprodução física, 
social, econômica e cultural (RIOS, 2007, p. 126).

No mesmo vetor, o autor releva ainda a necessidade de se dar auto aplicabilidade 
máxima ao art. 68 do ADCT8, onde se encontra a matriz normativa para obrigar a União a 
regularizar as áreas utilizadas pelas comunidades remanescentes de quilombos e a expedir os 

8  O Autor alerta para a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3239-9/DF, ajuizada pelo Partido da 
Frente Liberal – PFL, contra o Decreto n.º 4887⁄2003, que regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por comunidades remanescentes de 
quilombos (2004). Salienta-se que a ADI foi derrubada pelo STF: Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=369187>. Acesso em 20 de agosto de 2019.
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respectivos títulos de domínio (RIOS, 2007).
Cabe salientar ainda que o Decreto 4.887/2003 encontra seu fundamento legal da 

Lei 9.649/88, art. 14, “c”, que atribui ao Ministério da Cultura aprovar a delimitar as terras dos 
remanescentes de comunidades quilombolas. Desta feita, em seu art.5º, o decreto conferia ao 
Ministério da Cultura o condão de acompanhar o INCRA nas ações de regularização fundiária: 

Art. 5º: Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, 
assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas 
ações de regularização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural 
dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os 
trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e 
reconhecimento previsto neste Decreto (BRASIL, 2003).9

 
Neste sentido, parece óbvio que a extinção do Ministério da Cultura, cuja pasta foi 

anexada ao complexo Ministério da Cidadania, juntamente com a dissolução do Incra, estão 
minando as iniciativas de titulação das terras ocupadas de direito dos quilombolas e ferindo 
vários outros direitos, como o direito à cultura, à manifestação e diversidade cultural, entre 
outros.

Apesar do pouco tempo de governo, o que dificulta uma análise mais profunda das 
consequências das medidas adotadas até então, não há sinais de que o poder executivo brasileiro 
mude o curso desta gestão, seja no campo do discurso ou o da prática dos direitos quilombolas. 
Neste sentido, parece iminente a derrocada da Convenção 169da OIT no aspecto material, o que 
contribui para o discurso daqueles que a muito gostariam de denunciá-la. 

Partindo do pressuposto de que se reveste como guardião da Constituição, cabe 
ainda o questionamento sobre a atuação do Ministério Público Federal (MPF) diante deste 
contexto, o que merece estudos próprios, em outra oportunidade. 

Considerações finais
 

Somente a partir do estudo das comunidades negras nacionais que se pode perceber 
sua importância cultural para o país e para o mundo. O direito à cultura, estampado nos artigos 
215 e 216 da CRFB/1988 é fundamental para a garantia de costumes que se arrastaram no 
tempo e que constituem verdadeiro patrimônio nacional, não devendo ser violado por omissão 
e muito menos por comissão do estado.

O estudo em questão voltou-se para a (des)construção material da OIT 169 ao 
longo dos anos no Brasil, desde a sua ratificação, evidenciando medidas positivas e negativas 
por parte do poder público, para aplicação da Convenção, sem logicamente, esgotar todos os 
eventos pertinentes.

Mas este levantamento revela uma reflexão legítima, de que mesmo que pareça 
trágica a não materialização pelo estado dos direitos quilombolas, sobretudo pós programa 
“Brasil Quilombola”, ao atingir um nível interessante de investimento entre 2005 e 2011, as 
poucas comunidades beneficiadas fizeram emergir os olhares curiosos de várias outras pelo 
Brasil, podem lutar pelos seus direitos.

Aliás, não somente através do programa em questão, mas a própria Convenção 169 
da OIT, ratificada, desencadeia um sobressalto de direitos antes velados, e com ele, o princípio 
constitucional da vedação do retrocesso social, que vão ao encontro de vários outros princípios 
constitucionais.

Pode-se perceber, ao longo da pesquisa que fundamenta este artigo, que a gestão do 
governo Bolsonaro pode ser entendida como um novo paradigma estatal, revelando um projeto 
9  Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4887.htm>. Acesso em 20 de 
agosto de 2019.
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de governo que não apenas se esconde do dever de materializar os direitos quilombolas, mas 
pretende sentenciá-lo à morte.

Neste sentido, as medidas gerenciais caminham na vertente da derrocada da 
Convenção 169 da OIT no país, comprometendo uma agenda de direitos posta aos quilombolas 
através do desmantelamento das principais ferramentas que poderiam dar materialidade ao 
acordo internacional firmado. 

É relevante frisar, por fim, que antes mesmo de valorizar o dever do estado de cumprir 
seus compromissos firmados, baseado no pacta sunt servanda, ou seja, estrito cumprimento 
do acordo firmado pelas partes (ROTTA; FERMENTÃO, 2008),a função mor deste estudo, 
refletindo o papel de todo pesquisador que se reporta às análises categóricas de justiça, é alertar 
sobre o perigo que gira entorno dos quilombolas e dos seus direitos humanos e a necessidade de 
que o país se atente para a sobrevida do direito à cultura, que recai, como se viu, sobre todos.
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