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Vitória/ES, 10 de janeiro de 2015.

Prezada Presidente da ABA Carmen Rial

Venho pelo presente relatório apresentar resumo das atividades realizadas
pelo Comitê Quilombos da ABA ao longo dos anos de 2013 e 2014.

No decorrer da 28ª Reunião Brasileira de Antropologia realizada na PUC/SP,
de 2 a 5 de julho de 2012, o Comitê Quilombos da ABA conseguiu eleger
apenas um coordenador, Osvaldo Martins de Oliveira (UFES), ficando então
dois nomes para possíveis vice-coordenadores: Aderval Costa Filho (UFMG) e
Raquel Mombelli (UFSC). Esses dois nomes foram confirmados, compondo
uma coordenação colegiada juntamente com Osvaldo Martins de Oliveira no
decorrer da IV REA/XIII ABANNE, realizada em Fortaleza (CE), de 04 a 07 de
agosto de 2013. Neste evento, o Comitê realizou a primeira de várias ações,
como segue:

1) Organização do Grupo de Trabalho “QUILOMBOS E PATRIMÔNIO
CULTURAL:

PROCESSOS

ORGANIZATIVOS

E

DIREITOS

CULTURAIS”, sob a coordenação de Alfredo Wagner Berno de Almeida
(UEA), Osvaldo Martins de Oliveira (UFES) e Vladimir Montoya (UDEA –
Universidade de Antioquia, Colômbia). O GT contou com os seguintes
debatedores: Cíntia Beatriz Müller (UFBA), Eliane Cantarino O'Dwyer
(UFF) e Rosa Elizabeth Acevedo Marin (UFPA). O GT selecionou 20
apresentações orais e 02 pôsters. Nesta atividade de 2013, como já
havia se iniciado em 2011 na Reunião de Antropologia do Mercosul,
buscamos aprofundar nossa relação com outros antropólogos da

América Latina acerca dos debates sobre as lutas pelo reconhecimento
étnico e regularização dos territórios das comunidades dos quilombos.
2) Participação no Simpósio “Laudos Antropológicos em Perspectiva”, em
João Pessoa, de 27 a 29/11/2013, onde estiveram presentes
representando o Comitê Quilombos e apresentando trabalhos: 1º)
Osvaldo Martins de Oliveira (UFES) - Os atores posicionados e as
implicações éticas no trabalho etnográfico; 2º) Eliane Cantarino O'Dwyer
(UFF) - Antropologias praticadas em contextos do nation-building e
questões de ética na pesquisa. O presente Simpósio foi organizado pela
CAI (Comissão de Assuntos Indígenas) e sediado na Universidade
Federal da Paraíba.
3) Realização do Seminário Nacional do Comitê Quilombos, com o tema “O
direito dos quilombos e o dever do Estado brasileiro: análises dos 25
anos da Constituição Federal de 1988”, ocorrido em Vitória (ES) nos
dias 12 e 13 de dezembro de 2013. O evento contou com a participação
de pesquisadores associados da ABA, integrantes do Comitê Quilombos
e convidados, de vários estados brasileiros, como: Carmen Sílvia Rial
(UFSC - Presidente da ABA), Osvaldo Martins de Oliveira (UFES), Arilson
Ventura (representantes da CONAQ), Sandro José da Silva (UFES), Carlos
Eduardo

Marques

(UNICAMP

E

NUQ/UFMG),

José

Maurício

Arruti

(UNICAMP), Alex Ratts (UFG e PPGG/UFC), Vinicius Gomes de Aguiar (UFG),
Cynthia Carvalho Martins (UEMA); Ilka Boaventura Leite (UFSC); Aderval
Costa Filho (UFMG); Eliane Cantarino O’Dwyer (UFF); Leandro Mitidieri
Figueiredo e Walquíria Picoli (Procuradores do Ministério Público Federal no
Espírito Santo), Cleyde Rodrigues Amorim (UFES), Simone Raquel Batista
(UFES), Aissa Guimarães (UFES), Clair de Moura Júnior (UFES), Patrícia
Gomes Rufino (UFES), Cíntia Beatriz Muller (UFBA), Luiz Henrique Rodrigues
(UFES) e Larissa de Albuquerque Silva (UFES). O evento contou com uma
Comissão Organizadora composta por alunos e professores da UFES, UFSC e
da UFMG, além do apoio da Secretaria da ABA. No último dia do Seminário

foi realizada uma reunião entre coordenadores, consultores e mais três
integrantes do Comitê Quilombos que decidiu pela elaboração de uma
Campanha denominada “PELA TITULAÇÃO DOS TERRITÓRIOS

QUILOMBOLAS. CONTRA A OMISSÃO DELIBERADA, INÉRCIA E
MOROSIDADE”.

A

divulgação

da

Campanha

se

encontra

em

http://www.portal.abant.org.br/aba/abaixoassinado/index.php?id=0001
Uma mini-edição das filmagens deste Seminário Nacional foi concluída e
enviada à Presidente da ABA para ser postada na TV ABA. Um livro
para fins didáticos contendo pequenos artigos apresentados no mesmo
Seminário está em organização e será concluído em janeiro de 2015.
4) Reunião com a CONAQ em Brasília, em 22/04/2014, onde estiveram
presentes pelo Comitê Quilombos (ABA) Osvaldo Martins de Oliveira e
Eliane Cantarino. Um projeto de oficinas de formação para jovens e
mulheres quilombolas começou a ser negociado entre a CONAQ e o
Comitê Quilombos para 2015 e 2016.
5) Reunião em Brasília no BNDS, em 23/04/2014, onde estiveram
presentes: Carmen Rial, Ellen Woortman, Osvaldo Martins de Oliveira
(Comitê Quilombos) e Fábio Mura (CAI).
6) No que se refere às reuniões em Brasília entre os membros do Comitê
Quilombos e o Grupo de Trabalho Terra de Quilombo da 6ª Câmara da
Procuradoria Geral da República, dois integrantes do Comitê Quilombos
- Osvaldo Martins de Oliveira e Eliane Cantarino O’Dwyer - estiveram em
Brasília participando como ouvintes do “Seminário Internacional 10 anos
da Convenção 169-OIT”, realizado pela 6ª Câmara de Coordenação e
Revisão – Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais Ministério Público Federal, de 23 a 25 de abril de 2014, com o objetivo
de retomar as conversas entre o Comitê e o referido Grupo de Trabalho.
Outros dois integrantes do Comitê Quilombos – Alfredo Wagner Berno
de Almeida e José Maurício Arruti – também estiveram presentes ao
Seminário na condição de convidados pela organização para serem
palestrantes no mesmo Seminário e colaboraram para a retomada da
interação entre o Comitê e integrantes do mesmo Grupo de Trabalho.
Aproximação anterior já havia ocorrido de 19 a 21 de novembro de 2013,
quando Eliane Cantarino esteve em Brasília participando de reuniões na
CONAQ (Coordenação Nacional de Quilombos) e na Audiência Pública

sobre Quilombos organizada pela 6ª Camara da Procuradoria Geral da
República.
7) Participação de Eliane Cantarino no I Encontro Nacional de Mulheres
Quilombolas em Brasília, de 13 a 15 de maio de 2014. Onde deu
continuidade às negociações sobre as oficinas de formação para
mulheres e jovens de comunidades quilombolas.
8) Participação de integrantes do Comitê Quilombos no Pré-evento da 29ª
RBA e no GT 069 (Quilombos no Brasil: 25 anos de direitos na
Constituição Federal de 1988) da 29ª RBA, ocorrido em Natal (RN), de
01 a 06/08/14. Além da participação na atividade do Pré-evento sobre a
avaliação de laudos contratados pelo INCRA, sob a coordenação de
Eliane Cantarino O’Dwyer e Cíntia Beatriz Muller, a coordenação do
Comitê Quilombos (Osvaldo Martins de Oliveira, Aderval Costa Filho e
Raquel Mombelli) com a colaboração dos demais integrantes presentes,
elaborou um plano de ação do Comitê para a Gestão da ABA 20152016, debateu os trabalhos apresentados no referido GT e elaborou
quatro moções que foram apresentadas e aprovadas na Assembleia
Geral da 29ª RBA. Essas moções foram dirigidas aos seguintes agentes
do poder público: 1ª) Ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma
(INCRA) - Pela celeridade na titulação dos territórios quilombolas; 2ª) Ao
Instituto

Nacional

de

Colonização

e

Reforma

(Incra)

-

Pelo

reconhecimento e respeito às contribuições do antropólogo e da
antropologia nos trabalhos técnicos feitos ou contratados no âmbito dos
órgãos do Estado; 3ª) À Secretaria Especial de Políticas de Promoção
da Igualdade Racial (SEPPIR), Ministério do Desenvolvimento Agrário
(MDA), Instituto Nacional de Colonização e Reforma (INCRA) e
Fundação Cultural Palmares (FCP) - Pela criação e implementação de
uma política de reocupação, gestão e sustentabilidade territorial no
âmbito do Governo, resguardada a autonomia dos quilombos na gestão
dos seus territórios e recursos; 4ª) À Fundação Cultural Palmares (FCP),
Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial
(SEPPIR), Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN)

e Ministério do Meio Ambiente (MMA) - Pela garantia dos direitos dos
povos

e

comunidades

tradicionais

nos

pareceres

dos

órgãos

governamentais em processos de licenciamento ambiental de obras e
empreendimentos que lhes afetam. Na 29ª RBA, o Comitê Quilombos
ofereceu, sob a coordenação de Osvaldo Martins de Oliveira e Raquel
Mombelli, o Minicurso “Os laudos e o fazer antropológico: etnicidade,
território e patrimônio cultural”, que contou com a participação e
colaboração dos ministrantes Eliane Cantarino O’Dwyer e Aderval Costa
Filho.

9) Em 24 de setembro de 2014, a coordenação do Comitê Quilombos, com
a consultoria do professor Alfredo Wagner Berno de Almeida e apoio da
presidência da ABA, encaminhou o ofício nº 048/2014/ABA ao
representante da UNESCO no Brasil - com cópia ao Diretor-Presidente
do Serviço Geológico do Brasil, ao então Ministro de Minas e Energia,
ao Secretário de Geologia, Mineração e Transformação Mineral e ao
Superintendente Regional de Porto Alegre: Unidade Regional Executora
do Projeto Geoparques – prestando informações sobre o Projeto
Geoparque, Caminhos dos Cânions do Sul (proposta), e sobre os
direitos da Comunidade Quilombola de São Roque (SC) que vem sendo
desrespeitados pelo mesmo Projeto. Além de apresentar dados
historiográficos e antropológicos sobre a comunidade São Roque e
acerca das arbitrariedades do Instituto Chico Mendes em relação às
famílias locais, o ofício informou que o Projeto não tem respeitado as
orientações da UNESCO quanto à educação e desenvolvimento
sustentável das comunidades locais e nunca realizou consulta à
comunidade São Roque sobre suas ações na região.

10) Em 02 de dezembro de 2014, o Comitê Quilombos e a Presidência da
ABA enviaram o ofício 053/2014/ABA ao Ministro do Supremo Tribunal
Federal, Roberto Barroso, solicitando apoio à manutenção do Decreto
4.887/2003, que regulamenta o processo de delimitação e titulação das
terras

de

quilombos

no

Brasil,

quando

a

Ação

Direta

de

Inconstitucionalidade movida pelo Partido Democratas contra o mesmo

Decreto havia entrado em pauta para ser votada no dia seguinte do
mesmo mês e ano. O mesmo ofício além de destacar o posicionamento
da ABA em relação à defesa dos direitos dos quilombos, bem como da
diversidade cultural do país, reencaminhou o Parecer do Comitê
Quilombos elaborado no ano de 2012 e entregue aos Ministros do
Supremo no mencionado ano, quando o mesmo Decreto havia entrado
em pauta para votação e a Ministra Rosa Weber solicitou vista ao
Processo depois de o Ministro Cesar Peluzzo ter votado favorável à
Inconstitucionalidade do Decreto 4887/2003. O ofício teve o objetivo de
reafirmar o posicionamento da ABA em defesa dos direitos à diversidade
cultural e aos territórios dos quilombos.

11) Para finalizar, informo à presidência da ABA que na última reunião do
Comitê Quilombos realizada no decorrer da 29ª RBA em Natal, de 03 a
06/08/2014, a coordenação do Comitê para o biênio 2015-2016 ficou
composta como segue: Coordenador – Aderval Costa Filho; vicecoordenadores – Raquel Mombelli e Osvaldo Martins de Oliveira. Desta
forma, a equipe da coordenação colegiada continua a mesma, passando
por alterações apenas na posição dos coordenadores.

Atenciosamente
Osvaldo Martins de Oliveira
Coordenador do Comitê Quilombos no biênio 2013-2014.

