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Entre lutas, normas e contra-normas: uma discussão sobre o reconhecimento jurídico de 

comunidades quilombolas do Pará 
 

 

Janine de Kássia Rocha Bargas1 

 

Resumo: Este trabalho parte da ideia de que a organização e ação política de comunidades quilombolas do 

município de Salvaterra, na Ilha do Marajó, no Pará, estão fundamentadas em lutas por reconhecimento. Essas 

lutas, no que tange ao direito, visam à titulação territorial. Há uma disputa com fazendeiros e o Estado na qual, por 

um lado, o território é reivindicado como elemento central à sobrevivência das comunidades e, por outro, ao 

agronegócio e à propriedade privada. A partir do entrelaçamento entre a base intersubjetiva de Habermas e as 

ideias de Honneth, analiso a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239/2004, voltada à revogação do Decreto 

4887/2003, que regulamenta os direitos constitucionais dos quilombolas. O objetivo é compreender as distinções 

conceituais entre as normas sobre direitos territoriais quilombolas e a ADI 3239/2004 e como elas impactam o 

reconhecimento jurídico das comunidades quilombolas marajoaras. Argumento que há um déficit de 

reconhecimento entre as normas sobre os direitos quilombolas em contraste com as contra-normas que objetivam 

subtrair suas conquistas jurídico-políticas. 

 

Palavras-chave: Quilombolas, reconhecimento, esfera jurídica, ADI 3239. 

 

 

Introdução 

A teoria do reconhecimento tem sido alvo de intensos debates nas três últimas décadas. 

Desde a formulação inicial do cadanense Charles Taylor, em 1992, e do alemão Axel Honneth, 

no mesmo ano [2003], um grande número de estudos passou a encampar a discussão em 

pesquisas sobre movimentos sociais e democracia, assim como em questões de socialização e 

sociabilidade de grupos estigmatizados.  

Esse aporte teórico tem sido particularmente útil por promover uma ligação entre “a 

constituição da identidade individual e o seu bem-estar à responsividade social de outros” 

(MAIA, 2014, p. 103), ou seja, permite unir o processo de individuação e subjetivação a 

processos sociais e jurídicos mais amplos. 

A partir disso, vários pesquisadores de disciplinas particulares concentraram-se em dar 

densidade teórica e empírica à teoria do reconhecimento: Souza (2000) argumenta que a ideia 

de reconhecimento social possibilita análises mais refinadas sobre identidades culturais 

múltiplas em sociedades complexas; Lopes (2000), propõe-se a explicar como direitos humanos 

e impunidade estão relacionados no contexto brasileiro; Marques (2003) analisou a 
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representação de grupos de sexualidade estigmatizada nas telenovelas; Mendonça (2009) tratou 

de colocar em diálogo deliberação e reconhecimento, na análise sobre as lutas de pessoas com 

hanseníase; Maia (2014) propôs um debate sobre reconhecimento e mídia, atentando ao papel 

tanto dos mass media quando da comunicação mediada por computador. Poderia listar um sem 

número de trabalho, mas essa breve apresentação já consegue ilustrar a gama tão variada de 

encaminhamentos de investigação em que a teoria do reconhecimento tem papel crucial. 

Seguindo essa tendência, este trabalho concentra-se em uma das esferas de 

reconhecimento: a jurídica. Parto da ideia-base de que a organização e ação política de 

comunidades quilombolas de Salvaterra, na Ilha do Marajó, no Pará, estão fundamentadas como 

lutas por reconhecimento, constituídas a partir de um quadro semântico comum, no qual 

situações históricas de desrespeito tornaram-se, por meio de uma coesão identitária, lutas 

políticas. Especialmente, essas lutas são alvo de grande investimento político das comunidades 

no que tange à esfera do direito, tendo como uma de suas correspondentes empíricas a titulação 

do território. 

Em outras palavras, por meio de uma “análise conceitual empiricamente assegurada” 

(HONNETH, 2003 p. 183), argumento que há um déficit de reconhecimento entre as normas 

que versam sobre os direitos desses grupos sociais e sua organização e ação políticas, em 

contraste com as contra-normas que objetivam subtrair conquistas jurídico-políticas, 

flexibilizando seus direitos e por vezes questionando-os. 

Empiricamente, minha análise volta-se às comunidades quilombolas do município de 

Salvaterra, localizado na Ilha do Marajó, estado do Pará. São, ao todo, quinze comunidades que 

se auto-declaram quilombolas, embora ainda nem todas sejam certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares (FCP)2. De forma objetiva, as comunidades de Bacabal, Bairro Alto, Boa 

Vista, Pau Furado, Vila União, Salvá, Campina, Caldeirão, Mangueiras, Providência, Deus 

Ajude, São Benedito, Paixão, Siricari e Rosário pleiteiam a titulação de seus territórios no 

contexto de conflitos com fazendeiros locais. Há uma disputa territorial na qual, por um lado, 

o território é reivindicado como elemento básico à sobrevivência das comunidades e, por outro, 

serve ao agronegócio e à propriedade privada. 

Em termos teóricos e conceituais, procuro fazer um entrelaçamento entre a base 

intersubjetiva de Jürgen Habermas com suas acepções acerca das experiências políticas dos 

                                                           
2 Órgão ligado ao Ministério da Cultural, responsável por certificar as comunidades que se auto-declaram 

remanescentes de quilombos. 



 

4 

 

sujeitos, e as ideias da teoria de reconhecimento de Axel Honneth expressas na obra Luta por 

reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais (2003). Aponto que, mais do que uma 

superação teórica deste em relação àquele, há uma base compartilhada, qual seja, a ideia de que 

a política e a moral são construídas intersubjetivamente, além do processo dialógico de 

configuração de identidades, padrões culturais e institucionais.  

Assim, intento compreender quais as distinções conceituais entre as normas sobre 

direitos territoriais quilombolas e a Ação Direta de Inconstitucionalidade 3239/2004 e como 

elas impactam o reconhecimento jurídico das comunidades quilombolas de Salvaterra, Ilha do 

Marajó, Pará. 

Na primeira seção do trabalho apresento porque as ações políticas de comunidades 

quilombolas de Salvaterra são conformadas como lutas por reconhecimento, a partir das noções 

de Axel Honneth e sua base em Habermas, destacando a construção intersubjetiva da política e 

da moral, de onde emerge o direito, apontando a análise centrada em uma esfera de 

reconhecimento: a jurídica. Na segunda seção, o leitor encontra um cruzamento entre os direitos 

quilombolas institucionalizados pela Constituição e pela legislação seguinte e as denominadas 

neste trabalho de contra-normas, compreendidas como processos jurídicos ajuizados com o 

objetivo de invalidar ou alterar as regras vigentes. Na última seção, apresento a análise 

conceitual propriamente dita e as consequências econômicas, jurídicas e simbólicas das 

tentativas de flexibilização dos direitos instituídos. 

 

1. Luta por reconhecimento de comunidades quilombolas: de situações de desrespeito 

às lutas pela titulação territorial 

 

1.1 A constituição da política e da moral: a intersubjetividade como base do 

reconhecimento  

Meu ponto inicial de reflexão neste estudo está fundamentado na ideia de que a política 

e a moral são constituídas a partir dos níveis mais imediatos da experiência (HABERMAS, 

1990). Da conversação cotidiana, das relações fortuitas ou duradouras, dos encontros 

interpessoais, enfim, da sociabilidade, é possível construir as bases das condutas dos indivíduos 

em sociedade e as normas que regem ou balizam essas condutas a partir dos “vários nexos que 

existem entre a ação e a linguagem” (HABERMAS, 1990, p. 65). 
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Jürgen Habermas (1998) já nos chamou atenção para o fato de as possibilidades de 

agência do ser humano estarem intimamente ligadas à comunicação nas interações simples, ao 

entendimento comunicativo, quando as pessoas são convidadas a exteriorizar seus desejos, 

vontades, preferências e, com isso, constituírem-se subjetiva e socialmente em relação às outras, 

numa concepção ampliada de política. Trata-se de pensar na autonomia não meramente como 

formulações mentais, puramente individuais, mas de compreendê-la em termos de uma 

capacidade reflexiva sobre suas realidades de forma dialógica. 

É neste processo em que os indivíduos constituem suas identidades, formulam seus 

padrões culturais e definem suas regras; e, para Habermas (2003), somente dessa forma, que 

ganha complexidade no seio político-social com os papeis exercidos pelas instituições, que é 

possível fazer circular o poder das periferias aos centros políticos e formular normas 

verdadeiramente legítimas e democráticas.  

Da base habermasiana, Axel Honneth, seu orientando e sucessor como titular do 

Instituto para Pesquisa Social da Universidade de Frankfurt, empreendeu grandes esforços para 

a formulação de uma teoria do reconhecimento que pudesse ser analisada tanto do ponto de 

vista teórico quando do empírico. No entanto, não obstante a base interacionista compartilhada 

pelos dois teóricos alemães, se para Habermas a ideia de que a justiça deve ser alcançada pela 

troca justa de argumentos entre os sujeitos, Axel Honneth (2003) nos ajuda a pensar a 

construção de padrões de reconhecimento justamente com a pressuposição de que os conflitos 

são inerentes à intersubjetividade. Como Habermas, Honneth se preocupa em tecer uma teoria 

normativa que, mais do que transcrever a realidade sob análise, visa oferecer parâmetros, propor 

rumos para a transformação da sociedade a partir do que ele chama de uma “gramática moral 

dos conflitos sociais” (HONNETH, 2003). 

Segundo o autor, não se trata apenas de uma auto-conservação, mas de conflitos 

morais, diante das “obrigações intersubjetivas” (MENDONÇA, 2007, p. 172). Essa ideia é 

fundamentada em Hegel, segundo o qual, nos conflitos, os indivíduos constroem uma imagem 

coerente de si mesmos no âmbito da família, do direito e da eticidade. Honneth também 

combina as ideias de Hegel com a Psicologia social de Mead, para quem as interações sociais 

e a construção social da identidade são frutos de um permanente embate entre as instâncias do 

“eu subjetivo”, do “eu social” e da sociedade. 

 

1.2 A esfera jurídica do reconhecimento: a titulação dos territórios quilombolas 
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Pensar o caso das comunidades quilombolas de Salvaterra, nos termos da teoria do 

reconhecimento de Honneth (2003), é pensar, em princípio, no que o autor chama de 

sentimentos de injustiça como forças motrizes da ação política. Nesse sentido, a partir de um 

dano moral que feriu historicamente a “autorrelação prática” (HONNETH, 2003, p. 214) dos 

quilombolas, começou a se delinear aquele que se transformaria em um projeto político. 

Para este autor, o sentimento de injustiça é provocado por situações de desrespeito, 

como a força realizada sobre os corpos, a privação de liberdade e de direitos e a vexação. Tais 

situações estão centradas nas esferas de reconhecimento por ele descritas como a do amor, a do 

direito e a da estima, relacionando a elas, respectivamente, as noções de autoconfiança, 

autorrespeito e autoestima (HONNETH, 2003). 

Essas situações de desrespeito poderiam ser claramente verificadas na condição de 

escravizado do negro africano trazido ao Brasil no período colonial e imperial, especialmente 

porque eram legais, de acordo com as normas do período. As leis daquela época refletiam 

moralmente as relações estabelecidas, segundo as quais indivíduos escravizados sequer eram 

considerados humanos. Seu status era de objeto, de ferramenta de trabalho, desprovidos de 

direitos e dignidade.  

Para além do tempo passado, o desrespeito às comunidades quilombolas foi atualizado 

ao longo do tempo e pode ser traduzido atualmente nas condições sociais e econômicas 

precárias em que vivem, à falta de políticas públicas, à obstrução do acesso desses sujeitos aos 

centros de tomada de decisão política etc. 

Com a formação dos quilombos na Ilha do Marajó, seja por fugas, terras doadas pelos 

senhores ou por herança (ACEVEDO, 2009), constituiu-se, também, laços de solidariedade e 

formas próprias usufruto dos recursos naturais, de relação com o espaço físico, sentimentos de 

pertencimento a uma coletividade, o que permitiu que houvesse o compartilhamento dos 

sentimentos de injustiça, isto é, um quadro de interpretação intersubjetivo (HONNETH, 2003; 

MAIA & GARCÊS, 2013).  

Desse aspecto interpretativo advém o engajamento coletivo em ações voltadas ao 

reconhecimento. Esse “quadro de interpretação intersubjetivo” foi formado ao longo do tempo 

também no contraste gerado pelos conflitos com os fazendeiros e com a interlocução mais 

recente com pesquisadores e grupos de defesa e do Movimento Negro paraense (BARGAS, 

2013). Estes últimos influenciaram sobremaneira o fortalecimento da organização política em 

torno do termo quilombola e, assim, as ações das comunidades. O adensamento de pesquisas 



 

7 

 

acadêmicas sobre os quilombolas e o agendamento de suas reivindicações junto ao Movimento 

Negro, além de terem contribuído para fazer avançar processos de titulação, fomentaram a 

coesão entre os próprios quilombolas e o impulso às ações. 

Entendendo o território como a principal fonte de reprodução sociocultural dessas 

comunidades, têm destaque as necessidades desses grupos em manterem-se nos locais onde, 

por gerações, seus antepassados construíram suas práticas específicas. Fica nítido, então, no 

contexto em vivem os quilombolas marajoaras, a centralidade do que chamo de demandas 

territoriais, circunscritas no que determina o Artigo 68 do ADCT da CF de 1988 e na legislação 

que o regulamenta, portanto na esfera do direito.  

Assim como Habermas (2012), Honneth concede especial atenção ao papel do direito 

como uma “linguagem comum” a reger as condutas humanas, formulada por meio de processos 

legítimos (deliberativos) que devam refletir o horizonte moral em que está circunscrito. É, ainda 

na ordem pós-metafísica que as ordens jurídicas podem ser desenvolvidas racionalmente, 

baseada em princípios universais. Nesse sentido,  

o Direito é um medium que possibilita o translado das estruturas de reconhecimento 

recíproco – que reconhecemos nas interações simples e nas relações de solidariedade 

natural – para os complexos e cada vez mais anônimos domínios de ação de uma 

sociedade diferenciada funcionalmente, onde aquelas estruturas simples assumem 

uma forma abstrata, porém impositiva” (HABERMAS, 2003, p. 45). 

 

Para Honneth, essa esfera consiste em um padrão de reconhecimento que o autor 

chama de “autorrespeito moral” (HONNETH, 2003, p. 216). Trata-se de conceber a satisfação 

de pretensões partindo-se do pressuposto de que há uma igualdade entre os indivíduos na 

sociedade, e uma participação igualitária desses indivíduos nas ordens institucionais.  

Nesse ponto específico, a normatização dos direitos quilombolas não encerra suas 

lutas, haja vista os embates para a transformação da norma em prática. Além disso, tal fato 

fortalece o argumento de que o reconhecimento para esses grupos sociais extrapola a esfera do 

direito, dependendo, dele, entretanto, para assinalar um critério normativo que distingue 

progressos e retrocessos de uma luta histórica, ou em termos mais específicos, para assinalar o 

“progresso moral” (HONNETH, 2003, p. 266) das lutas quilombolas. 

 

 

2. Institucionalização e flexibilização de direitos: um panorama sobre normas e 

contra-normas 
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2.1 Os direitos institucionalizados 

As comunidades remanescentes de quilombos são consideradas, de uma forma geral, 

como populações tradicionais. Essa definição, formalizada pelo Decreto n.º 6.040, de 7 de 

fevereiro de 2007, busca dar relevo às especificidades socioculturais e territoriais desses povos, 

assegurando a eles políticas públicas específicas. Segundo o texto, são considerados como 

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 (BRASIL, 

Decreto Presidencial n.º 6.040, 2007). 

Além disso, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que 

também constitui a ordem jurídica brasileira, destaca a manutenção de políticas públicas 

específicas “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 (OIT, 

CONVENÇÃO 169, 2011). 

Em termos específicos, Artigo 68 da Constituição Federal de 1988 é o primeiro marco 

jurídico que assinala direitos específicos aos quilombolas, dispondo sobre os direitos 

territoriais: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas 

terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos” (BRASIL, Art. 68 ADCT, 1988). 

Com a institucionalização de direitos, novas organizações políticas de coletividades 

puderam também institucionalizar suas lutas. Os dispositivos constitucionais de 1988 

significam, portanto, a organização e a visibilização das reivindicações dos grupos quilombolas, 

que passaram a ser tratadas a partir de referências menos genéricas em relação a categorias 

como a de trabalhadores rurais ou camponeses. Trata-se, assim, de novas realidades jurídicas, 

políticas e sociais (ARRUTI, 2008) para esses grupos e seus interlocutores e oponentes. 

Em 2003, o Decreto 4.887 vem regulamentar o Artigo 68, estabelecendo os critérios, 

os trâmites e as designações dos processos de titulação de territórios quilombolas. “São terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de 

sua reprodução física, social, econômica e cultural. [...] Para a medição e demarcação das terras, 
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serão levados em consideração critérios de territorialidade indicados pelos remanescentes das 

comunidades dos quilombos [..] (BRASIL, Decreto 4.887, 2003). 

Contudo, mesmo diante desse quadro, existe um abismo social, cultural e político que 

dá margem a formas de contestação de sua integridade e cerceiam a manutenção física e social 

dos quilombolas. No Marajó, isso se traduz no cercamento do território, na interdição de 

práticas como a pesca e na tentativa de invalidação de normas jurídicas já institucionalizadas, 

reconhecidas e apropriadas atualmente pelas comunidades quilombolas como o substrato 

jurídico que ampara e baliza suas lutas. 

Entre essas tentativas de flexibilização de direitos ou de desterritorialização, 

entendidas como “o conjunto de medidas adotadas pelos interesses empresariais, vinculados 

aos agronegócios, para incorporar novas terras aos seus empreendimentos econômicos” 

(ALMEIDA, 2010b, p. 116), tem se concentrado sobretudo no campo do direito.  A Ação Direta 

de Inconstitucionalidade (ADI) 3239 e a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215 são, 

hoje, as maiores ameaças aos direitos de comunidades quilombolas. Este estudo, para efeito de 

análise, concentra-se sobre a ADI e seus efeitos políticos e práticos sobre as realidades dos 

quilombolas. 

 

2.2 Contra-normas 

 

A Ação foi proposta pelo então Partido da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas 

(DEM). No texto, o partido solicita ao Supremo Tribunal Federal (STF) a impugnação da 

validade do Decreto 4887/2003, fundamentando-se em quatro argumentos principais: (a) a 

invalidade do Decreto em si, segundo a impossibilidade de edição de regulamento autônomo 

para tratar da questão; (b) a inconstitucionalidade do uso da desapropriação; (c) a 

inconstitucionalidade da auto-atribuição étnica; e (d) a invalidade da caracterização das terras 

quilombolas como aquelas utilizadas para “reprodução física, social, econômica e cultural do 

grupo étnico” (art 2º), acatada como um conceito amplo (SARMENTO, 2008). Considerando 

a natureza do primeiro argumento, sobre o qual seria necessário um grande espectro de 

conhecimento jurídico para sua análise, detenho a reflexão sobre os três últimos pontos.  

Inicialmente, o autor da ADI argumenta de que as indenizações por desapropriação 

dos antigos ocupantes das terras de quilombos são grandes ônus aos cofres públicos e que, 

portanto, não devem ser dívidas assumidas pelo Estado. No entanto, a indenização é 
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considerada juridicamente como uma medida equitativa, que visa reconhecer certa tutela e bens 

feitorias construídas pelos ocupantes, ao mesmo tempo em que compartilha com a sociedade, 

por meio dos recursos tributários, os custos do que seria um dos aspectos da justiça social aos 

quilombolas, que, quando assinalado na Constituição, tem força normativa. 

Segundo, o argumento de que a auto-atribuição é inválida vai de encontro tanto ao que 

diz a Constituição, quanto a normas consideradas supralegais ou hierarquicamente superiores, 

como é o caso da Convenção 169 da OIT. Além disso, definição de identidades são atribuições 

específicas dos grupos sociais, dotados de autonomia e auto-reflexão. 

Em terceiro e último lugar, segundo a ADI, “descabe, ademais, sujeitar a delimitação 

da área aos critérios indicados pelos remanescentes (interessados) das comunidades dos 

quilombos [...], o que não constitui procedimento idôneo, moral e legítimo de definição” (PFL, 

2004, p. 11). No entanto, a conformação do território quilombola como aquele de usufruto dos 

membros das comunidades reforça o caráter territorial de suas identidades, na medida em que 

ela é constituída a partir das relações materiais e simbólicas e formas de uso (CRUZ, 2007) e 

gerando, por conseguinte territorializações específicas (ALMEIDA, 2010) ou territórios 

etnicamente configurados (ACEVEDO, 2009).  

Daqui advém uma das tentativas de invalidar os direitos já institucionalizados dos 

quilombolas, incidindo diretamente na esfera do direito e reverberando para outros âmbitos. 

 

 

3. Os déficits do reconhecimento jurídico 

 

Neste estudo estão sendo examinadas as lacunas ou o que estou chamando de déficit 

de reconhecimento entre normas, contra-normas e as lutas das comunidades quilombolas pela 

titulação territorial. Levando em consideração que este direito corresponde a um dos aspectos 

fundamentais das lutas por reconhecimento dos quilombolas, procuro, nas próximas linhas, 

apontar como o jogo jurídico acerca do título territorial reverbera nas realidades sociais, 

econômicas e políticas dos quilombolas. 

O reconhecimento jurídico a que se refere a Honneth (2003) só pode ser considerado 

a partir de quando as pretensões dos sujeitos em sociedade estão fortemente ligadas a princípios 

universalistas, oriundos da transição de sociedades tradicionais para aquelas pós-convencionais. 

Pode-se dizer, nesse sentido, que as pretensões de reconhecimento jurídico de quilombolas 
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emergiram e evoluíram historicamente a partir de dois marcos jurídicos: A Lei Áurea, que 

aboliu em 1888, a escravidão no país, concedendo aos negros escravizados e a seus 

descendentes o status de cidadãos integrantes da sociedade brasileira; e, um século depois, a 

Constituição de 1988, que versa sobre direitos específicos de comunidades quilombolas. 

Isso significa que tanto a base moral e política que rege a luta pelo direito territorial 

quanto a sua tentativa de invalidação, parte da ideia de que há uma igualdade universal que, por 

um lado, é objeto de luta por não ter sido concretizada na vida social dos quilombolas, e de 

outro, como concessão de privilégios que ferem os preceitos universais. 

No que se refere especificamente ao nosso estudo, três dos principais argumentos 

apresentados na ADI 3239 assetam-se nas ideias de que não cabe à sociedade brasileira arcar 

com os custos de um processo de desapropriação para fins de titulação quilombola e de que a 

auto-atribuição étnica e territorial são ilegítimas, questionando, assim, “a capacidade dos 

sujeitos de decidirem com autonomia individual sobre normas morais” (HONNETH, 2003, p. 

182). O pano de fundo, portanto, de tais argumentos alude aos critérios universais, como o 

equalizador das normas sem levar em consideração, no entanto, a negação e o alijamento 

historicamente exercido sobre tais grupos sociais. 

Para Honneth, há uma clara distinção normativa entre o reconhecimento na esfera do 

direito e o reconhecimento na esfera da estima social. Se nas sociedades tradicionais ambos 

estavam imbricados e se concretizavam na medida em que havia um reconhecimento do outro 

generalizado sobre um “eu” e que havia “graus” de estima social de acordo com a relevância 

na divisão social do trabalho, com o advento da modernidade, essa graduação valorativa de um 

sujeito já não é possível diante da igualdade universal. 

Segundo Habermas “o direito é um sistema de saber e, ao mesmo tempo, um sistema 

de ação” (2012, p. 110), que diz respeito tanto à perspectiva moral quanto à jurídica. Dessa 

forma, o reconhecimento jurídico empreguinado das formulações morais de universalidade, 

leva em consideração o ser humano como um fim em si mesmo, a “liberdade da vontade da 

pessoa” (HONNETH, 2003, p 184), como é possível notar nas normas sobre os direitos de 

comunidades quilombolas. Nas contra-normas, paradoxalmente, encontram-se justamente os 

princípios da igualdade universal acionados contra si mesmos, se são observados os interesses 

econômicos e ideológicos que subjazem à ADI 3239. 

Quando se desvelam as condições da Ação, percebe-se o alinhamento do partido autor 

a concepções neo-liberais, com vistas ao incentivo ao agronegócio e à expansão da fronteira de 
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exploração de recursos naturais sobre as terras amazônicas. Além disso, tal corrente ideológica 

fomenta, ainda, os critérios de uma autonomia indelével dos sujeitos em sociedade segundo a 

qual ele age politicamente apenas em função dela e que, portanto seus ganhos e prejuízos 

também estariam associados a ela, desconsiderando todo um passado de exclusão social desses 

grupos operados por outros grupos dominantes. 

Ora, se a estrutura do reconhecimento jurídico consiste em a) “um saber moral sobre 

as obrigações jurídicas que temos de observar perante as pessoas autônomas” (HONNETH, 

2003, p. 186) e em b) “só uma interpretação empírica da situação nos informa sobre se se trata, 

quanto a um defrontante concreto, de um ser com a propriedade que faz aplicar aquelas 

obrigações” (Idem), ficam nítidas as dissonâncias entre o que consta nas normas e o que pleiteia 

a contra-norma. 

Do seio do embate jurídico emergem efeitos no próprio campo do direito. A tramitação 

da votação da ADI, que já dura 9 anos, atrasa a definição em última instância da norma e 

possibilita que outras tentativas de invalidação dos direitos quilombolas se fundamentem na 

mesma ação. O embate jurídico, que segundo dados colhidos junto ao STF, envolve exatamente 

32 atores sociais no processo de votação da ADI, entre promotores, procuradores, ONGs, 

organizações religiosas, acadêmicas, associações quilombolas etc. e também 254 etapas no seu 

trâmite, também provoca a morosidade de processos de titulação em andamento, como é o caso 

de 14 das comunidades de Salvaterra3. 

Ao mesmo tempo, as consequências sociais são nefastas. Na medida em que os 

processos de titulação não são concluídos, os conflitos na região do Marajó se intensificam, 

chegando a casos de violência, como ameaças e assassinatos, agravando as condições de 

permanência dos quilombolas no território. 

No plano material, as dificuldades de uso do território para o plantio de roças, para a 

pesca ou para o extrativismo, provocadas pelas cercas das fazendas torna ainda mais crítica a 

produção do alimento para as famílias, reverberando, inclusive nas condições de saúde dos 

grupos, seja pela limitação do alimento, seja pelo contato com os agrotóxicos utilizados nas 

fazendas. 

Simbolicamente, enfim, a incerteza quanto aos parâmetros jurídicos atrasa o que 

poderia ser para os quilombolas um passo da evolução moral que reivindicam, na medida em 

                                                           
3 Das 15 comunidades, apenas Bacabal possui a titulação territorial, emitida em junho de 2015. 
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que impede a definição definitiva do que podemos chamar de reconhecimento jurídico e, assim, 

a formulação e organização de outras reivindicações e pautas similarmente sensíveis. 

 

 

Considerações finais 

A luta por reconhecimento das comunidades quilombolas de Salvaterra é formada pela 

constituição de um horizonte de interpretação oriundo das suas trocas intersubjetivas. Das 

históricas situações de desrespeito constituiu-se um plano político coletivo, que inclui, entre 

outros aspectos, a construção valorativa da identidade quilombola e a concretização de suas 

titulações territoriais, haja vista a sua centralidade tanto para a manutenção das comunidades 

como da sua própria definição como quilombolas. 

Intersubjetivamente também se constituem horizontes morais e políticos sobre os quais 

se fundamentam as ações de grupos sociais, partindo do pressuposto de que há princípios 

universais de igualdade e pelos quais empreendem lutas. 

Se, em termos jurídicos, as comunidades quilombolas de Salvaterra têm assegurado o 

direito à titulação territorial, algo vital à sua manutenção física e social, esse direito é 

permanentemente flexibilizado por agentes sociais com interesses antagônicos, sob o 

argumento de que não possuem fundo moral nem legitimidade de existir, por se constituir como 

privilégios a grupos específicos. 

Esse jogo que acontece no campo do direito se desdobra na abertura de possibilidades 

de novas formas de contestação, além de impedirem a consecução da titulação territorial em 14 

das 15 comunidades quilombolas de Salvaterra. Isso porque, a indefinição acerca da norma que 

regulamenta o processo, deixa de definir, também, os procedimentos nela baseados. 

Concomitantemente, se de uma indefinição jurídica emergem novos entraves ao 

definitivo reconhecimento jurídico dos quilombolas, é da base do direito que emerge o ponto 

crucial das lutas, que institucionalizadas, impulsionam a ampliação social de horizontes de 

interpretação sobre suas identidades, a construção de uma estima social e o fortalecimento de 

laços de solidariedade e de coesão política dentro das comunidades. 

Desse movimento político, por fim, advém as chances de uma evolução moral que 

contemple as especificidades dos quilombolas ao mesmo tempo em que remedia as situações 

históricas de desrespeito a que foram submetidos. 
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