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RESUMO 
 
Com a consolidação do Estado Neoliberal, emergem políticas 
que favorecem o capital em detrimento de comunidades 
tradicionais aos quais têm seus direitos constitucionais 
suplantados face a implementação de projetos 
neodesenvolvimentistas. Neste intento, a legitimação destes 
direitos tornou-se empecilho para o ímpeto capitalista, fazendo 
com que tais sujeitos coletivos fiquem à revelia de um Estado 
que inviabiliza a efetivação destes. Analisar as contradições do 
sistema estatal neoliberal faz-se necessário a fim de 
compreender as estratégias que estes sujeitos coletivos 
quilombolas se utilizam a fim de serem, efetivamente, 
respeitados e empoderados frente a este campo de disputa 
pelo poder político-econômico. 
 
Palavras-chave: Estado. Neoliberalismo. Comunidades 
Tradicionais. Direitos. 
 
ABSTRACT 
 
With the consolidation of the liberal State emerge policies that 
favor capital at the expense of traditional communities which 
have their constitutional rights supplanted face the 
implementation of neodesenvolvimentistas projects. In this 
attempt, the legitimacy of these rights has become hindrance to 
the capitalist impetus, making such collective subjects remain in 
default of a state that prevents the realization of these. Analyze 
the contradictions of neoliberal state system it is necessary to 
understand the strategies that these maroons collective 
subjects are used in order to be effectively respected and 
empowered front of this playing field for political and economic 
power. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

O monopólio do poder estatal fomentado pelas chamadas “tecnologias de 

poder”, serve hegemonicamente à perpetuação da esfera de mando e controle nas 

mãos do Estado que visa, sobretudo, suplantar as alteridades, identidade étnicas, ou 

seja, “matar o Outro como Outro”, expressão utilizada por Ranciére (1997), referindo-

se ao “outro” como aquele sujeito que é posto em um status de inferioridade em 

virtude de suas diferenças culturais, visando essencialmente a anulação do direito de 

sujeitos coletivos existirem na especificidade de suas diferenças socioculturais.  

O Estado pode até lhe conferir oportunidade para (re)produção cultural, 

entretanto, as tecnologias de poder os quais o Estado têm se servido, em muitos 

casos, servindo ao propósito de uma “limpeza étnica” Ranciére (1997), é permeada 

pelo discurso da participação, da oportunidade construída pela lei para se ouvir o 

outro, espaço para vocalizar seus interesses e demandas, mas que instrumentaliza-se 

como bandeira a fim de que o Estado, ao ter conhecimento sobre esse outro, venha 

exitosamente banir e promover formas de “esquecimento” daquelas comunidades 

tradicionais. Vive-se em um domínio de representatividade em que, muitas vezes, a 

fala, as lutas, as reivindicações são desacreditadas, ou podem ser utilizadas com o 

propósito de engessar tais sujeitos sociais e legitimar as discursividades outorgadas 

pelo Estado, como palavra final, coerente, adequada, e portanto, aquela considerada 

como verdade. 

Nesta configuração, é engendrado mecanismos que impedem ou tentam, 

por diversas vias, inviabilizar o empoderamento de comunidades tradicionais 

quilombolas, justamente por esses sujeitos coletivos terem se tornado empecilho para 

o ímpeto capitalista de progresso, modernização e avança tecnológico em uma 

estrutura social calcada pelo ideal de lucro que se promove, tão somente, pela via da 

exploração. Em virtude da estrutura estatal estar diretamente correlacionada aos 

interesses do capital, será visado, prioritariamente, ao bem-estar daqueles que podem 

contribuir para o engrandecimento dessa instância política, ou seja, interessa ao 

Estado, na conjuntura histórica do século XXI, mais especialmente na década de 70, 

um sistema que viabilize o acúmulo de capital, a barganha, o consumismo 

desenfreado e o incentivo a megaprojetos desenvolvimentistas que atentam ao 

interesse desse sistema. Projetos que fomentam a chamada modernização 

conservadora ligada essencialmente à perpetuação do latifúndio, incitará a diversos 

conflitos políticos e culturais com povos e comunidades tradicionais que lutam pelo 



 
 

 

                  

direito constitucional de preservarem seus modos de vivência, que relacionam-se 

diretamente à terra que ocupam. 

Assim, a Constituição Federal (1988) e tantas outras normativas legais 

nacionais e internacionais serão a base de luta e reivindicação destes sujeitos 

coletivos para que não sejam eliminados na estrutura estatal que, contraditoriamente, 

cria uma legislação que resguarda os direitos sociais daqueles agentes sociais, mas 

que a depender de seus interesses políticos e econômicos, a inviabiliza em sua 

efetivação. Apesar dos impedimentos criados pelo Estado Neoliberal, a conquista 

democrática do espaço público, pela via das mobilizações, lutas e, consequente 

emergência dos movimentos sociais para seu empoderamento social vem reafirmar o 

seu status de cidadania, e luta pelo “direito a ter direitos” vocaliza-se frente aos 

desmandos do capital que engendra a estrutura estatal. Portanto, o presente artigo 

objetiva analisar e melhor compreender os mecanismos que são engendrados tantos 

pelas comunidades tradicionais quilombolas e os aparelhos do Estado na disputa 

pelas formas de classificação e poder político, percebendo as contradições criadas por 

um Estado que molda-se convenientemente para aqueles sistemas econômicos que 

melhor atendem as necessidades do capital em detrimento daqueles sujeitos coletivos 

que lutam pelo empoderamento e pela reprodução e preservação, especialmente, de 

sua identidade étnica, de seus modos de ser, agir e pensar. 

 

 

2. ESTADO, DESENVOLVIMENTISMO E DIREITOS SOCIAIS: REFLEXÕES SOBRE 

OS MODOS DE LUTAS E RESISTÊNCIAS DOS QUILOMBOLAS. 

 

 

As visões que ampliam o debate acerca da concepção e função, e 

posterior, do Estado variam conforme o contexto sociopolítico e cultural „de quem fala‟ 

e „pra quem se fala‟. A partir da formação do Estado Moderno, no século XV na 

Europa, a transformação histórica acerca do que era o Estado reconfigurou-se e 

múltiplas concepções foram tomando forma teórica desde noções de um Estado como 

um organismo altamente centralizador, de „punhos de ferro‟, “[...] aparato punitivo, 

onipresente e intrusivo” (WACQUANT, 2011). Historicamente, uma das justificativas 

teóricas para existência do Estado, estava remetida ao estado de natureza do homem, 

o qual deveria ser “dominada” porque seria má em sua “essência”, como aponta 

Hobbes (1997), acionando como fator ponderável, a criação de uma instituição central 

que normatizasse, e consequentemente, controlasse aquelas paixões pela celebração 



 
 

 

                  

de um contrato social. Weber (1968, p.61) explana que “[...] um poder só pode existir 

somente sob condição de que os homens dominados se submetam à autoridade 

continuamente reivindicada pelos dominadores [...]”. Desse modo, a sociedade civil é 

impulsionada a submeter-se a fim de garantir a coexistência pacífica (coesão social) 

entre os homens, e portanto, alcançando a paz. 

Percebendo “a política como ação simbólica” a ser considerada em um 

conjunto de relações humanas que são dotadas por uma “teia de significações” 

(GEERTZ, 1980), analisa-se que onde subsiste opressão política há a permissividade 

de múltiplos modos de exploração (CLASTRES, 1974). Wacquant (2011) explana que, 

o capitalismo, e em destaque, a ação política neoliberal na percepção do “laissez-faire, 

laissez-faire”, deixa que o livre mercado regule livremente a dinâmica política, social e 

cultura da sociedade, por isso desconsidera-se formas de sociabilidades que sejam 

igualitárias, pois este sistema se constrói fincado na própria desigualdade, e portanto, 

o ideário de um Estado que visasse ao bem-comum, ficara limitado a uma idealização 

política grega. 

Assim, especialmente no século XIX e XX, o capitalismo, nessa nova 

configuração econômica, cultural e política, desperta uma mentalidade que se 

corporifica na sociedade ocidental de tal modo, que o Estado atrelado às 

configurações econômicas do grande capital, recebe legitimidade para assimilar ou 

suplantar sociedades tradicionais, por ele considerado “sociedades primitivas”, quer 

seja física ou simbolicamente. Tais sociedades são desmerecidas justamente por 

serem essencialmente igualitárias e agentes de sua própria existência, “só agem para 

si próprios” (CLASTRES, 1974, p.210). Pelo ponto de vista estatal, não é interessante 

reconhecer a alteridade, o direito do outro de ter sua própria forma de representação e 

existência social garantido como diferente. Segundo Bourdieu (2014, p.50), o Estado 

está imerso em um campo de poder, um campo de disputa, “um espaço estruturado 

segundo oposições ligadas a formas de capital específicas e a interesses diferentes” 

onde cada grupo social luta pelas várias formas de validação de seus anseios, desde 

que partindo-se das exigências legais de um Estado, que a tudo norteia. Bobbio(1998) 

afirma que, 

 

[...] Desde a sua pré-história, o Estado se apresenta precisamente como a rede 
conectiva do conjunto de relações, unificadas no momento político da gestão do 
poder. Mas é só com a fundação política do poder, que se seguiu às lutas religiosas, 
que os novos atributos do Estado – mundaneidade, finalidade e racionalidade – se 
fundam para dar a este último a imagem moderna de única e unitária estrutura 
organizativa formal da vida associada, de autêntico aparelho de gestão do poder, 
operacional em processos cada vez mais próprios e definidos, em função de um 
escopo concreto: a paz interna, a normalização das relações de força, através do 
exercício monopolístico do poder [...] (BOBBIO, 1998,  p.427) 



 
 

 

                  

 

Segundo Weber (1968, p. 66), além de deter do monopólio do uso legítimo 

da força física”, o Estado Moderno também “reuni, nas mãos dos dirigentes, os meios 

materiais de gestão”. Como aponta Bourdieu (2014), ele possui as formas de 

“produção e canonização das classificações sociais” que são por ele instituídos no 

campo de estrutura subjetivas e objetivas, no intento de instrumentalizar-se através do 

discurso científico a fim de arbitrar suas ações, por exemplo, e respaldando-lhes como 

coerentes, racionais e, por isso, corretas. Desse modo, emerge um amplo debate 

sobre as formas de legitimação das identidades étnicas que, em função de suas 

particularidades histórico-sociais, caracterizam-se como sujeitos coletivos 

diferenciados e que adentram ao cenário público do Estado, a fim de garantir os 

direitos que lhes foram estabelecidos. Nessa perspectiva que o Estado tenta, por 

diversas vias, impor uma visão de mundo social que desconsidera as formas de 

construção de mundo e realidade, da pertença étnica que aqueles sujeitos coletivos 

fazem de si e do mundo que os rodeia.  

 Por isso, que a ideia de pertença ou mesmo do princípio da autoatribuição 

étnica (resguardada pela Constituição Federal- 1988) dada pelo reconhecimento dos 

elementos identitários elencados pelo grupo, tipifica, como explica Barth (2000),  quais 

características serão incluídas e excluídas a fim de tecer uma distinção entre o 

chamado “nós” e “eles”, construídas através de um processo de dicotomização e 

distanciamento (re)afirmado na fronteira étnica, ou seja, é na diferença, reforçado em 

contato com o outro, que se reafirma uma pertença, uma identidade. Barth (2000, 

p.34) ainda afirma que é “[...] a fronteira étnica que define o grupo e não o conteúdo 

cultural por ela delimitado. [...]”, ou seja, é justamente no contato com culturas 

diferenciadas que se legitimam os traços constitutivos que reforçam e ressignificam 

uma dada cultura, entendendo porque ela se constrói do modo que se apresenta. 

Almeida (2011, p.157) explana que os quilombolas tornaram-se uma 

“população cadastrável”, isto é, “sob a ação constante de diferentes mecanismos 

oficiais de controle [...]”, ação que tem limitado a própria noção construída pelos 

quilombolas acerca de sua etnicidade e pertencimentos que por eles são construídos, 

o que faz com que essa coletividade tenha que se adaptar aos moldes de classificação 

do Estado, pois, para Bourdieu (2003, p.216), é o Estado mesmo quem contribui para 

definir os papéis sociais a serem desempenhados pelos  indivíduos e o modo como 

“as diferentes categorias sociais no espaço” serão elencadas. Segundo Anderson 



 
 

 

                  

(2008), por uma forma de “cartografismo do Estado”2, é construído um modelo e uma 

imagem de etnicidade exteriormente apresentada, aos quais caberia as comunidades 

tradicionais engessarem-se e encaixarem-se em tal modelo, em um sistema 

classificatório generalizante. São utilizadas tecnologias de poder3, ações justificadas 

em prol de “garantir a ordem interna por meio do „bem-estar‟ dos indivíduos. (Foucault, 

1998, p.494), mas que visa tão-somente o controle destas por parte do Estado. 

Romper com uma cultura política patrimonialista, escravocrata, clientelista 

e, ainda, seladas pelo autoritarismo tem tornado as relações humanas, especialmente 

os conflitos étnicos difíceis de serem dirimidos e a mediação ao debate acerca dos 

conflitos entre Estado e comunidades tradicionais tem se tornado mais tensionado. 

Desde o desmantelamento do Estado de Bem-Estar Social com forte ascendência do 

Estado Neoliberal, na década de 70, se tem percebido fenômenos que desfavorecem 

as camadas sociais mais carentes, promovendo a chamada “mercantilização da 

pobreza”, ou seja, por meio do reforço as diferenças econômicas, se percebe maior 

exploração e menos respeito e reconhecimento das necessidades do outro. 

A luta pela efetivação de sua cidadania e pertença étnica enquanto 

comunidades quilombolas explicita as variadas formas de resistências que estes 

grupos se utilizam, seja por meios legais, formas visíveis ou não de luta, com aponta 

Scott (2008), que sintetizam a mobilização política destes agentes pela chamada “arte 

da resistência” permeada nas microesferas das relações sociais dentro e fora do 

campo de luta social caracterizam a forma de resistir e ser de tais comunidades. A 

desmobilização de saberes e práticas tradicionais, passa então a ser uma das ações 

políticas enviesadas na estrutura e ação política estatal, assim, a serviço do Estado, a 

                                                           
2
 Expressão aqui utilizada remontando-se criticamente ao sentido tradicional da cartografia, como um 

instrumento de delimitação, distribuição e classificação arbitrária do espaço pelo Estado, 
especialmente em referência de como dispor povos e comunidades no mapa. Assim, cada 
sujeito/etnia seria posto sobre determinada conjuntura espacial e social, de modo estático, 
desconsiderando as múltiplas formas de representação cultural dos povos e comunidades tradicionais 
sobre o meio em que vivem. Anderson (2008), referencia-se a ideia dos censos demográficos, como 
exemplo de ações hegemônicas o qual o agente do Estado submetia as diferentes étnicas a partir do 
seu modo particular de perceber o outro, não levando em consideração suas especificidades culturais 
e sociais, integrando-os numa lógica homogeneizadora. 
3
 Temática discutida, por exemplo, por teóricos como Massey (2009) e o Foucault (1998), tecendo 

uma crítica ao modelo classificatório e arbitrário o qual o Estado se utiliza e o modo como tenta 
engessar relações e agentes sociais, taxando-os por uma visão do alto, privilegiando o lugar deste 
grande observador que manipula o jogo de classificações sociais, de modo a privilegiar sempre seus 
interesses, em detrimento dos agentes que estão sobre a tutela, afinal, o “Outro” sempre será posto 
como o sujeito desmedido, irracional, bárbaro, aquele que empata o modelo de desenvolvimento 
capitalista. As formas culturais, as narrativas e a história do “Outro” é comumente associado a 
“história da loucura”, como aponta Foucault (2002), onde tais formas de ser e de representação 
cultural de sujeitos coletivos é abarcada como absurda, infundada, e por isso, de menor relevância, 
abrindo o precedente ideal para sua anulação e suplantação de suas identidades e direitos étnico-
culturais. 



 
 

 

                  

ciência, construída enquanto discurso verdadeiro desqualifica toda forma de 

entendimento e explicação da realidade que não esteja adequada a seus moldes 

oficiais cristalizados. Desmistificar o conhecimento e própria noção do que seja “a 

verdade” deve fazer parte do entendimento que tais construções sociais não estão 

limitadas a um grupo social, pois todo saber, todo conhecimento que se pretenda 

verdadeiro é produto de ações e subjetivações humanas e, por isso, devem ser 

relativizadas.  

Pela perspectiva integracionista, unificadora, totalizante, o Estado 

concentra o saber, a informação, homogeneizando a realidade social e impondo 

progressivamente ações sobre a sociedade. O Estado então, forja uma preocupação 

com o bem-estar público, enquanto que, na verdade, este poder está a serviço dos 

“dominantes economicamente e dos dominantes simbolicamente” (BOURDIEU, 1996, 

p.117). Tal ação se faz sentir por meio de um poder simbólico4, que deriva em atos de 

obediência e mando, onde o Estado encarrega-se de submeter aqueles que, por 

alguma via, dependem de suas ações políticas. Neste caso, o intervencionismo do 

Estado, na maioria das vezes, é, em suma, assimilado como uma ação totalitária 

correspondente.  

A construção do pertencimento é reconfigurada e construída a partir das 

identidades que estão em movimento. Por isso, que a identidade está configurada 

dentro deste campo de disputa, como explica Bourdieu (2000, p.124) “[...] Nesta luta 

pelos critérios de avaliação legítima, os agentes empenham interesses poderosos, 

vitais, por vezes, na medida em que é o valor da pessoa enquanto reduzida 

socialmente à sua identidade social que está em jogo.” Para Hall (2011), as 

identidades, portanto, estariam embasadas em um dispositivo discursivo, não sendo 

coisas com as quais nós nascemos, mas formadas e transformadas no interior da 

representação cultural que cada sociedade faz de si e para si mesma. A perspectiva 

euro/etno/androcêntrica tem se calcado nessa dialética, ou seja, em detrimento da 

“história do Outro”, considerado arcaico, primitivo, tradicional, promove-se a Razão, a 

ordem, a história do Estado, como sendo a “história do Mesmo”, convenientemente 

institucionalizado e categorizado neste posto de poder.  É necessário entender o 

indivíduo ou os agentes sociais como sujeitos dotado de poder e que podem atuar 

como protagonista/sujeito da própria ação, portanto, seria um equívoco trata-los como 
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 “[...] o poder simbólico é, com efeito, esse poder invisível o qual só pode ser exercido com a 

cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o 
exercem.” (BOURDIEU, 2000, p. 08). 



 
 

 

                  

“matéria inerte anterior e exterior às relações de poder” de modo submisso que “seria 

por elas atingido, submetido e finalmente destruído”. (FOUCAULT, 1996, p. 19)  

Wacquant (2011) explica que a sociedade civil é cada vez mais penalizada 

por uma estrutura política e econômica que massacra os menos favorecidos em 

favorecimento aos detentores do capital, fazendo que com as manifestações em prol 

da luta pela efetivação de seus direitos seja descreditada, pela via da criminalização 

ou estigmatização destas coletividades mobilizadas. O consequente controle dos 

“miseráveis pela força, tradição oriunda da escravidão e dos conflitos agrários, que se 

viu fortalecida por duas décadas de ditadura militar no Brasil”, aponta. Wacquant 

(2011, p.11), tem produzido grandes efeitos colaterais nas sociedades em que as 

diferenças sociais e étnicas são mais preeminentes. O autor ainda aborda que a 

perspectiva de invisibilizar o debate em torno de soluções sobre a questão do negro 

na sociedade, bem como sobre a subalternização de minorias, como as comunidades 

e povos tradicionais, não torna o problema menos agressivo.  

Outros empecilhos são encontrados para não efetivação dos direitos 

territoriais, implicam além de questões burocráticas ineficientes, também a vontade 

política para efetivação das mesmas. Almeida (2011), aponta, por esta perspectiva, 

dois planos que dificultam a titulação definitiva de comunidades quilombolas, sendo 

elas:  

 

O primeiro concerne aos dispositivos jurídicos-formais e aos procedimentos 
burocráticos-administrativos que orientam a operacionalização do artigo 68; O 
segundo, por sua vez, compreende as estratégias de interesse econômicos que, 
detêm o monopólio da terra e são responsáveis pelos elevados índices de 
concentração fundiária, controlando as engrenagens de  diferentes circuitos do 
mercado de terras, cuja expressão política maior consiste na ação de partidos 
conservadores, que aglutinam a chama „bancada ruralista‟ e exercem pressão 
constante sobre o aparato de Estado. (ALMEIDA, 2011, p. 155-156) 

 

Segundo Almeida (2011), vive-se uma correlação de forças que impedem 

que os „ex-escravos‟ tenham acesso à terra que lhe foi outorgada como direito em 

referência a este passado. A partir de uma “identidade imperativa”, Barth (2000, p. 35) 

afirma que os próprios sujeitos sociais estabelecem “um conjunto de prescrições que 

governam as situações de contato e permitem uma articulação em alguns setores”, 

sendo os próprios sujeitos que determinarão suas próprias características, como 

citado. “Apenas os fatores socialmente relevantes tornam-se importantes para 

diagnosticar o pertencimento, e não as diferenças explícitas e “objetivas” que são 

geradas a partir de outros fatores. [...]” (BARTH, 2000, p. 33), ou seja, não cabe a 

agentes externos delimitarem como os indivíduos devem ver a sua condição de 

pertencimento ou qual devem associar-se. 



 
 

 

                  

Percebe-se então a construção de uma identidade relacional que sempre 

faz referência à outra. A identidade é formada na “interação entre o eu e a sociedade” 

ou mesmo entendida como uma “celebração móvel” (HALL, 2011, p. 11), e nessa 

relação carregada e dotada de sentido, permeada por relações que envolvem uma 

trama de poder simbólico, onde não apenas basta acionar a diferença e se reconhecer 

como tal é necessário também haver o reconhecimento legítimo por parte da instância 

legal, por isso Hall (2011, p.61-62) afirma que “as identidades nacionais são 

fortemente generificadas”. Nesse escopo, enquadrar todos num mesmo papel, espaço 

ou perspectiva étnica, pelo discurso de que todos são iguais, permite que o Estado 

promova ações políticas e econômicas em favor ao sistema capitalista neoliberal, 

carregada da herança iluministas-positivistas, que visa engendrar, segundo Bourdieu 

(1996, p.123) certo grau de “conformismo às regras universais” por parte daqueles 

agentes sociais, tentando estruturar a passividade e apatia política dos sujeitos 

coletivos.  

Desde a Constituição Federal de 1988, tem-se multiplicado a variedade de 

organismos representativos que visam a efetivação de direitos, bem como o acesso a 

espaços para vocalização de uma cidadania pela via democrática, mas em função de 

uma constante disputa pelo poder de regulação dos direitos, das pertenças, das 

identidades, uma nova noção de cidadania é construída, onde não apenas importa a 

defesa pontual de direitos específicos de determinada coletividade, mas deter-se, 

também na construção de uma medida comum entre interesses divergentes. Na 

década de 1980, que segundo Andrade (2009, p.51), se assistirá a uma “etnicização 

das políticas públicas”, onde não apenas a garantia dos direitos territoriais de 

comunidades quilombolas serão galgados, mas uma gama variada de projetos e 

programas que visam atender a especificidade daqueles agentes sociais. Neste 

momento, é que passam a “existir” para o Estado, não apenas no intuito de garantir e 

respeitar a alteridade, mas porque se fala agora de sujeitos reconhecida e legalmente 

portadores de deveres, mas principalmente direitos. Neste cenário democrático, que 

os sujeitos são evidenciados, pois adentram ao escopo normativo do Estado, são 

agora pois, cidadãos de fato e de direito.  

Acerca dos estatutos jurídicos-legais, o Brasil apresenta diversas formas 

de garantia de direitos sociais e territoriais de comunidades tradicionais, dentre as 

principais destaca-se: a Constituição federal (1988), especialmente em seus artigos 

215 e 216; artigo 68 do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)  que 

“tratam da valorização e da salvaguarda das manifestações culturais das comunidades 

quilombolas e dispõem sobre a obrigatoriedade de o Estado brasileiro emitir os títulos 



 
 

 

                  

das terras por elas ocupadas”.(BRASÍLIA, 2012, p. 25). Todos estes parâmetros 

legais, embasaram a construção de múltiplos espaços de representatividade de atores 

coletivos, validando-os como interlocutores no âmbito político nacional. “Enterra-se de 

vez a ordem legal autoritária instituída por 20 anos de governos militares”. (ALVAREZ, 

2000, p. 109). Ainda quanto às especificidades de direitos étnicos e territoriais se 

observa o Decreto n.º 4.887 – regularização e titulação de territórios quilombolas 2003; 

Política nacional de desenvolvimento sustentável para povos e comunidades 

tradicionais – decreto n.º6.040 – 2007; Agenda social quilombola decreto n.º 6.261 – 

2007; Programa brasil quilombola – 2004; Estatuto da igualdade racial, lei n.º 12.288, 

de 20 de julho de 2010 – artigo 8º  que faz referência sobre comunidades quilombolas 

e incentivos específicos para garantia do direito à saúde destas populações e 

estimulando o acesso à terra. (BRASÍLIA, 2012, p. 25) 

A existência de uma “Legalidade Truncada” onde a garantia, na forma da 

lei, dos direitos políticos e sociais dos indivíduos, mas que não conseguem vigorar os 

direitos civis e a justiça no conjunto heterogêneo da vida social por si desconsiderar a 

múltipla demanda de agentes sociais que são plurais, mas não são observados 

segundo suas especificidades sociais, políticas e culturais. (ALVAREZ, 2000). Nesse 

intento, o Estado se torna ineficaz em tornar efetivas suas próprias regulações, pois 

emerge em cena duas perspectivas antagônicas, uma via que reafirma uma ordem 

legal  que promete a garantia da igualdade social, pelo respeito às múltiplas 

identidades e sujeitos plurais e outra via que no ímpeto de uma modernização 

conservadora, pela ganância de uma política neoliberal, atrelada aos megaprojetos e 

ao latifúndio, e ainda em prol de eficácia economicista “desestrutura formas de vida e 

faz da precariedade e vulnerabilidade uma forma de existência que tende a cristalizar 

como único destino possível” para a maior parcela de indivíduos, especialmente 

minorias e grupos vulneráveis.(ALVAREZ, 2000, p.104 ) 

Como “todo saber é político”, Foucault (1996) alerta ao fato de se estar 

atento aos interesses que mascaram os atos do Estado, pois como também “não há 

saber neutro”, o Estado instrumentaliza-se com o saber científico e poder político, que 

pode ser simbólico ou não, como meios de postergar o empoderamento daqueles 

sujeitos sociais, em favorecimento aos interesses capitalistas estatais.  
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Com a emergência do neoliberalismo, modernização conservadora, 

efetivação de incentivos de capital internacionais na economia brasileira, fomentando 

a implementação dos megaprojetos neodesenvolvimentistas, percebe-se uma trama 

de conflitos entre o capitalismo internacional e os povos e comunidades tradicionais, 

bem como aqueles que estão ligados direta e indiretamente com o campo e que 

sofreram diretamente as primeiras consequências de uma economia predatória. Neste 

contexto que os anos 90, foram emblemáticas para uma redefinição do papel do 

Estado e da concepção de cidadania que estariam imersas na mentalidade 

progressista de um Estado Neoliberal e que passou, como mencionado, por um 

processo de modernização às avessas, reestruturando a sociedade social, econômica, 

política e culturalmente em detrimento das comunidades tradicionais. A luta do “direito 

a ter direitos” é travada com mais ímpeto, apesar da configuração estatal ainda estar 

imersa em contexto de mandonismos, clientelismo e assistencialismos, reduzindo-se 

os espaços públicos e a ampliando gradualmente dos interesses privados, 

especialmente do capital.  

Apesar das tentativas de silenciamentos e desmobilização das práticas e 

saberes tradicionais, a partir de então, e com a promulgação de direitos que assistem 

e atestam pela preservação dos modos de vida e reprodução social de comunidades 

tradicionais, o Estado não deteria, majoritariamente do monopólio exclusivo para 

definição de prioridades e de classificação dos sujeitos coletivos tradicionais. Deparar-

se com o paradoxo de um Estado que pelo discurso “garante” direitos, mas que em 

prática não demonstra real interesse para uma forma compartilhada de decisões 

políticas, tem sido o principal dissenso que demonstra a falseabilidade de um Estado 

calcado na neutralidade de ações ou que vise ao bem-estar da população como um 

todo.  

A busca pelo empoderamento passa imediatamente pela ruptura da 

naturalização dos espaços de poder que historicamente se configuraram em 

favorecimento das elites políticas e econômicas. Por isso, muito mais que iniciativas 

que assegurem emancipação individual, o empoderamento visa a formação de 

consciência coletiva crítica, para desenvolver mecanismos de emancipação social, 

cultural, política e econômica, construídas pela coletividade, e que não fique à mercê 

de ações arbitrárias de um poder centralizador, mas que pela luta social, estas 

comunidades tradicionais garantam direitos, espaços de luta e vocalização sobre as 

demandas sociais a que precisam ser atendidas. 

Não será possível falar em cidadania, da noção de “direitos a ter direitos” 

se estes não forem garantidos para toda a sociedade, observando as diferenciações 



 
 

 

                  

culturais que devem ser preservadas e não solapadas em prol de interesses 

econômicos de elites políticas. A construção de novos mecanismos que garantam 

participação popular, partilha na tomada de decisões, torna-se pauta para luta 

contínua contra os desmandos e as tentativas de “limpezas étnicas” por parte do 

Estado. Portanto, a luta em defesa da garantia dos direitos sociais e pela resistência 

contínua, torna-se imprescindível para que o esquema de opressão, desigualdades e 

exploração social seja combatido pela mobilização política e cultural de comunidades 

tradicionais quilombolas, por exemplo. 
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