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APRESENTACÃO
Nas duas últimas
décadas, o Brasil
tem passado por um
avanco permanente,
ainda que irregular,
no reconhecimento
do direito a terra
dos diversos povos da
Amazônia.
O reconhecimento de grandes porções territoriais como pertencentes a
comunidades indígenas e quilombolas
representa uma grande conquista da
sociedade brasileira e um passo importante em direção à autodeterminação
dos povos, mundialmente defendida
pelas nações democráticas.
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Entretanto, o reconhecimento de
um território indígena ou quilombola
traz, igualmente, muitos desafios para
as comunidades em relação à gestão
territorial, ao manejo dos recursos
naturais, às pressões externas, à conservação ambiental e, principalmente,
quanto às desejadas melhorias de vida.
O programa Territórios Sustentáveis tem fortemente atuado no apoio
à gestão territorial quilombola, devido
à presença de dezenas de comunidades
no município de Oriximiná, no Pará.
Algumas dessas comunidades já têm
seus territórios titulados; outras ainda
estão no processo de titulação e vivem
em áreas demarcadas como Floresta
Nacional (Flona), Floresta Estadual
(Flota) ou Reserva Biológica (Rebio).
O presente trabalho é uma contribuição para o enfrentamento dos
desafios que se apresentam aos territórios quilombolas em Oriximiná e
em todo o Pará. Este material apresenta, numa abordagem comparativa
e analítica, as principais experiências
de fundos e mecanismos financeiros

ligados à gestão de territórios reconhecidos como pertencentes à populações tradicionais.
Sabemos que muitas das áreas quilombolas na região do rio Trombetas
já convivem com atividades econômicas, podendo gerar altos volumes de
arrecadação que, no futuro, precisarão ser administrados e investidos no
bem-estar das comunidades e geridos por elas próprias. Apresentamos
aqui algumas experiências brasileiras
de modelos de gestão e de desenvolvimento territorial, vinculados a
instrumentos financeiros indígenas e
quilombolas, e fundos de desenvolvimento municipais. Também trazemos
uma experiência internacional.
A essa análise, e com base na mesma, acrescentaremos duas propostas
de modelo de gestão, adaptadas à realidade dos Territórios Quilombolas da
bacia do rio Trombetas e, em grandes
linhas, às demais realidades quilombolas do estado do Pará. Nossa intenção
é, antes de mais nada, reunir elementos
para alimentar um amplo debate que

deve ocorrer internamente nas comunidades quilombolas, quando serão
tomadas decisões referentes a esse modelo de governança pelos próprios habitantes e membros das comunidades,
protagonistas e sujeitos de sua história.
Após breve apresentação do status
atual referente ao reconhecimento dos
Territórios Quilombolas no Brasil e na
região, evocaremos algumas diretrizes
e princípios básicos sobre governança
territorial e gestão de instrumentos
financeiros para, em seguida, analisarmos os diversos casos selecionados.
Enfim, as últimas páginas trazem uma
proposta de modelo de governança
para um futuro Fundo Quilombola.

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ

Situacão fundiária dos
territórios quilombolas
no Brasil, Pará e Oriximiná
De acordo com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
(Incra), até abril de 2017 foram emitidos 220 títulos para 152 territórios
quilombolas, totalizando 294 comunidades em todo o Brasil. Mais de
mil e seiscentos processos de titulação
aguardam uma conclusão.
Devido às vastas porções de seu território que se encontram nessa condição, a gestão dos territórios quilombolas no Pará, mais do que para qualquer
outro estado, é uma questão crucial.

Amapá

4

1

33
Tocantins

73

Mato Grosso

Territórios Quilombolas em processo

1.692

Goiás
3

1

Mato Grosso
do Sul

6

38

32

Rio Grande
do Norte
20

Ceará

5 65
Piauí

2

294

18
Bahia

1

29

Paraíba

89 Pernambuco
4

1 17

Alagoas

31 Sergipe

232

Minas Gerais

18

51

São Paulo

19

Espírito Santo

25
Rio de Janeiro

3

Paraná

Territórios Quilombolas Titulados

152

27

1

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS

377

Maranhão

Pará

6

Rondônia

40

58 66

Amazonas

acre

33

3

Roraima

96

1 17 Santa Catarina

4

Rio Grande do Sul

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ

7

SITUACÃO FUNDIÁRIA DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO BRASIL, PARÁ E ORIXIMINÁ

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS EM ORIXIMINÁ E REGIÃO
Na região de Oriximiná,
dos 8 territórios
quilombolas existentes,
4 já estão p lenamente
titulados.
Os territórios de Alto Trombeta 1
e 2 tiveram seus relatórios de identificação e delimitação (RTID) p
 ublicados pelo Incra, em fevereiro de 2017,
Ariramba em abril do mesmo ano. A

associação Mãe Domingas teve seu
território parcialmente titulado pelo
Iterpa, em 2003. Já Cachoeira Porteira tem seu pedido de reconhecimento
ainda em trâmite.

DIMENSÃO

TERRITÓRIOS

SITUAÇÃO

Boa Vista

Titulada em 1995

1.125,0341

Água Fria

Titulada em 1996

557,1355

Trombetas

Titulada em 1997

80.887,0941

Erepecuru

Titulada em 2000

218.044,2577

Alto Trombetas 1*

RTID publicado em 02/2017

161.719,4276

Alto Trombetas 2

RTID publicado em 02/2017

189.657,8147

Ariramba

RTID publicado em 04/2017

12.496,2941

Mãe Domingas

Titulada em 2003 pelo Instituto de
Terras do Pará (Iterpa), retificado em 2010

61.211,96

Cachoeira Porteira

Em processo

-

TOTAL

HECTARES

725.699,0178

* O território de Alto Trombeta I pertence igualmente à associação Mãe Domingas, cujo território foi parcialmente titulado.
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SITUACÃO FUNDIÁRIA DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO BRASIL, PARÁ E ORIXIMINÁ
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De acordo com o
Centro de Estudos em
Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas, “a
governança do instrumento financeiro deve
ter contínuo e efetivo diálogo com os arranjos e as decisões no âmbito da governança do planejamento territorial, instância esta superior e que deveria reger
e orientar as prioridades e designações
de recursos do instrumento financeiro.
O instrumento financeiro ainda deve
contar com estrutura de gestão capaz de
proporcionar segurança aos investidores
e conduzir processos de prestação de
contas necessários à transparência e ao
controle social. Identidade, governança e gestão autônoma podem direcionar recursos dentro de um modelo de
negociação regido por critérios claros,
transparentes e universais. O debate
sobre possíveis personalidades jurídicas
é central na institucionalização, sendo
que a agilidade e a autonomia na aplicação dos recursos são atributos desejáveis

Planejamento territorial
e instrumentos financeiros
Ao buscarmos a construcão
de modelos de governanca
voltados para a gestão
territorial, vinculados a
mecanismos financeiros,
necessitamos ter, como
princípio fundamental, a
existencia de um amplo
processo de planejamento,
democrático e participativo.
Tanto as ações no território quanto
a execução dos recursos devem estar
referenciadas a um plano de gestão, ou
plano de vida, fruto de um processo
que vai muito além da mera consulta,
tratando-se da construção coletiva de
uma visão comum de futuro.
[1]
[2]

no contexto de demandas altamente
dinâmicas. Finalmente, há que se optar
por estratégias financeiras condizentes
com a missão do instrumento financeiro, com os objetivos de atuação e com
a capacidade de absorção e execução de
recursos, de forma a garantir sua operacionalização. Espaços com garantia de
diálogo e tomada conjunta de decisão
evitam pressões e negociações unilaterais entre atores específicos, que não só
desgastam as relações entre empreendedores, poder público e comunidade
como dificultam a construção progressiva de uma lógica de desenvolvimento
integrado na região”[1].
No modelo proposto, teremos uma
clara distinção entre o processo de construção do plano de vida do território, com
ampla participação de toda a comunidade, e o processo de sua execução, através
de instâncias representativas. Assim,
evita-se que a discussão sobre o futuro e
o desenvolvimento do território seja influenciada em demasia pelas deliberações
referentes a o uso de recursos financeiros.

Ainda em relação aos instrumentos financeiros, as instâncias de gestão e administração, mesmo que com participação
dos beneficiários em alguns casos, devem
ser separadas do órgão e/ou espaço de
deliberação ou ordenamento de despesa.
O instrumento financeiro deve buscar no
plano de gestão uma referência na definição das prioridades, ações, investimentos
e despesas a serem executadas.
A representação gráfica a seguir ilustra
um modelo de gestão integrada, democrático e transparente[2]. O plano de vida
cobre e orienta em um vasto contexto de
participação, e, a partir desse contexto e
interagindo com ele, é implementado.
Instrumentos financeiros, assim como
uma boa articulação com políticas públicas e o fortalecimento das capacidades
institucionais, são itens essenciais para a
implementação efetiva e sustentável do
que foi planejado. Por fim, transparência
e acesso à informação dão a necessária
natureza democrática e republicana ao
plano, além de torná-lo mais efetivo com
o engajamento da sociedade.

Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e International Finance Corporation (IFC), Grandes Obras na Amazônia – aprendizados e diretrizes. 2017. p.60.
Elaboração própria, adaptado de: Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e International Finance Corporation (IFC), Grandes Obras na Amazônia – aprendizados e diretrizes. 2017. p.32.
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Instrumentos financeiros
- princípios e diretrizes
Os instrumentos financeiros, p
 ilares
essenciais do modelo de desenvolvimento territorial baseado em uma gestão integrada e democrática, devem levar em
consideracão os seguintes aspectos:
“AGENDA DE FINANCIAMENTO:
motivação, objeto, público-alvo, linhas
de atuação, território [...];

PROCESSOS DE
ACCOUNTABILITY:
transparência (ampla divulgação de informações, em
formato e linguagem adequados), credibilidade e confiança, participação pública e informada
dos stakeholders, especialmente daqueles
diretamente afetados pelas atividades
dos fundos, comunicação e retorno da
participação (processos destinados a
demonstrar como os resultados, demandas, reivindicações e contribuições
foram incorporados), prestação de contas, monitoramento participativo e avaliação e mensuração de resultados.”[3]

ESTRUTURA JURÍDICA:
processos de consultas ou anuência A estrutura de governança é um ponto
[...], natureza e personalidade jurídica; crítico que muitas vezes determina o
ESTRUTURA FINANCEIRA:
sucesso de uma iniciativa. “A adequada
origem, tipos, volume, acessibilidade adoção de princípios básicos de govere flexibilidade das fontes de recursos, nança resulta em um aumento da conoperações financeiras, modos de finan- fiança, tanto internamente quanto nas
ciamento e práticas de gestão de ativos; relações com terceiros. São eles:
ESTRUTURA DE GOVERNANÇA:
instâncias deliberativas, consultivas,
gestora e executora, bem como respectivos processos e fluxos;

TRANSPARÊNCIA:
consiste no comprometimento de disponibilizar publicamente, para todos
os envolvidos, informações relevantes,

que sejam de interesse público, e não “DIRETRIZ 1:
apenas aquelas impostas por disposi- Instrumentos financeiros devem ser guiados a atender e responder a agendas de
ções de leis ou regulamentos;
EQUIDADE:
caracteriza-se pelo tratamento justo e
isonômico de todos os tomadores de
decisão e demais partes interessadas
(stakeholders), levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas;
PRESTAÇÃO DE CONTAS:
os gestores e os tomadores de decisão do instrumento financeiro devem
prestar contas de sua atuação de modo
claro, conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as
consequências de seus atos e omissões
e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito dos seus papéis.”[4]
A iniciativa Grandes Obras na
Amazônia – aprendizados e diretrizes, conduzida pela Fundação Getúlio
Vargas em parceria com o International Finance Corporation (IFC), elencou algumas diretrizes para os fundos
criados no contexto da Amazônia, em
vista do desenvolvimento local.

desenvolvimento local coletivamente
construídas para os território.
DIRETRIZ 2:
Os instrumentos financeiros devem estar
amparados em arranjos e espaços de governança participativos e representativos
dos diferentes atores envolvidos.

DIRETRIZ 3:
Instrumentos financeiros devem ser flexíveis e dinâmicos e estruturados considerando-se demandas das diferentes fases de
implementação.
DIRETRIZ 4:
Instrumentos financeiros devem contar com
estratégias de aplicação de recursos capazes
de responder à sua missão e objetivos, tendo
em vista as distintas especificidades das demandas, dos investidores e da perenidade do
instrumento, a fim de realizar investimentos
de forma eficiente e efetiva.
DIRETRIZ 5:
Instrumentos financeiros devem ter sistema de monitoramento dos seus processos
e resultados quanto à efetividade dos investimentos no alcance dos objetivos.”[5]

Barcellos, Luiza. A Institucionalidade dos Fundos Indígenas Kayapó e Paiter-Suruí: Modelo de Fundos Socioambientais para REDD+ em âmbito local. Dissertação de Mestrado. UFRRJ. Brasil: 2015. p.99.
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e International Finance Corporation (IFC), Grandes Obras na Amazônia – aprendizados e diretrizes. 2017. pp.65-66.
[5]
Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas e International Finance Corporation (IFC), Grandes Obras na Amazônia – aprendizados e diretrizes. 2017. p.64.
[3]
[4]
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Análise
comparativa
entre modelos
brasileiros
Tendo em mente os
elementos, princípios e
diretrizes anteriormente
expostos, foram
analisadas quatro
experiencias brasileiras de
fundos de desenvolvimento
relacionados a territórios
indígenas, populacões
tradicionais e pequenos
municípios da Amazônia.
Distintos quanto à vocação, ao
fim, ao tipo de população beneficiária, mas também quanto ao
modelo de gestão, 
o quadro ao
lado traz os principais elementos
quanto a cada um dos fundos.

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ

Origem do recurso

Atividade que gerou recurso inicial

Beneficiários

FUNDO JURUTI

FUNDO PAITER-SURUÍ

FUNDO KAYAPÓ

FUNDO DEMA

Mineração

Crédito carbono privado

Crédito carbono público
e doação de ONG internacional

Doação Ibama + Fundação Ford
+ Fundo Amazônia (via projetos)

QUILOMBOLA

Município de Juruti e entorno

Povo Paiter-Suruí

Cinco comunidades
indígenas Kayapó

Comunidades quilombolas
do Pará

Sim

Sim

Não

Não

Não

Não

Forte (BNDES)

Mediano (BNDES)

Único

Múltiplos

Múltiplos, mas exclusivos

Múltiplos

Sim (inicialmente)

Sim

Sim

Não

Local

Funbio

Funbio

Fase

Tripartite (Prefeitura, empresas
locais, sociedade civil)

Indígena local, mas centralizado

Não há

40 participantes que representam
organizações comunitárias
e movimentos sociais

Grupo restrito, delibera sobre a execução
do fundo baseado no plano de gestão

Tripartite (Prefeitura, empresas locais,
sociedade civil) - com grupo restrito

Indígena local, mas centralizado

Doadores + Funbio

Conselheiros regionais
da Malungu

Participação do(s) doador(es)

Membro dos conselhos
deliberativo e consultivo

Não há

Dominante na deliberação

Exigências via projetos (BNDES)

Instituição própria - CNPJ

Sim

Não

Não

Não

Direito de objeção do doador

Sim, pontual

Não

Sim, absoluto

Apenas BNDES

Valores dos projetos

10 a 50 mil

10 a 50 mil

600 mil

20 a 30 mil

Nível de participação dos
beneficiários na tomada de decisão

Sim, com reservas

Sim, via representação

Não

Sim, via representação

Tipo de fundo

Semi-patrimonial

Semi-patrimonial

Patrimonial com exceções

Patrimonial + projetos

Pessoas recebendo recursos diretamente
ou público-alvo de projetos

Plano de gestão

Ou Plano de vida, vinculado ao fundo

Componente público
Como fonte de recurso,
como gestor ou ordenador

Doadores

Doadores múltiplos ou únicos, que exigem exclusividade
ou permitem outras arrecadações para o mesmo fundo

Participação do Funbio
Gestor atual

Instituição responsável pela gestão
financeraira e adminstrativa do fundo

Órgão consultivo

Grupo amplo, representa os beneficiários
e participa do planejamento

Órgão deliberativo
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Estabelecemos, ainda, quatro critérios que
nos parecem essenciais quanto a efetividade, a
sustentabilidade e ao aspecto democrático dos
fundos e instrumentos financeiros: planejamento,
autonomia, participacão e capacidades institucionais.
Os gráficos a seguir nos proporcionam uma comparação entre as quatro
experiências. Assim podemos constatar que se alguns desses casos se destacam por uma forte autonomia e participação, podem revelar uma menor
capacidade institucional e de planejamento. Por outro lado, fundos com alta
capacidade institucional se revelam
pouco participativos e com baixíssima
autonomia em relação a seus doadores.

14

É importante destacar que esses
quatro elementos possuem graus distintos de dificuldade e urgência. Se
uma participação ampla e irrestrita é
desejável desde o início, sabemos que o
desenvolvimento de capacidades institucionais demanda mais tempo e que
um maior ou menor grau de autonomia deve ser dado à gestão do fundo
por seus beneficiários, de acordo com
essas capacidades.
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5
4
3
2
1

CAPACIDADES
INSTITUCIONAIS

0

AUTONOMIA

PLANEJAMENTO
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Um modelo
australiano

Conselho do Território Central
90 MEMBROS DE 75 COMUNIDADES

[6]

junto territorial em questão. No caso
do Central Land Council (ou Conselho
do Território Central), por exemplo,
são 90 conselheiros/as, 10 por cada
uma das 9 regiões do território. O
Conselho elege um presidente e um
vice-presidente. O Comitê Executivo
é formado por 11 pessoas, um representante de cada região (9) mais o presidente e o vice-presidente. O mandato do Comitê é de três anos.
A figura ao lado representa as relações entre o conselho (governança) e o
corpo técnico (gestão):[6]

Comitê executivo
11 MEMBROS

Comitê fiscal

Controladoria
Presidente

Diretor

Diretoria

Gerente geral Departamento Jurídico

Gerente Geral

Jurídico
Titulação
Antropologia

Desenvolvimento Comunitário

Gestão Territorial
Serviços Regionais

GESTÃO

Criado pelo poder executivo federal, trata-se de uma figura jurídica e
autônoma, uma empresa pública (autarquia), regulamentada e financiada
pelo Estado.
Os “Land Councils” são estruturas
complexas, constituídas por um vasto
corpo técnico de profissionais de diversas áreas. Esses profissionais não são representantes de povos tradicionais, mas
sim especialistas em sua área de atuação.
O “Conselho” propriamente dito é
formado por representantes das diversas comunidades aborígenes do con-

GOVERNANÇA

O modelo de gestão territorial australiano, no que se refere
a territórios de populacões tradicionais, se caracteriza
principalmente pela existencia da figura do “Lano Council” ou
Conselho do Território.

Mineração

Central Land Council, Governance at the Central Land Council – A guide to being a Council member. 2016.
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UM MODELO AUSTRALIANO

O Land Council (ou Conselho do Território) estabelece relações diretas com as
comunidades tradicionais, os Traditional
Owners (ou donos da terra) e com o Land
Trust (figura jurídica que apenas formaliza as decisões tomadas, ou seja, assina em
nome dos Traditional Owners).
O esquema ao lado ilustra as relações e
funções d
 e cada uma dessas instâncias.
Um dos aspectos interessantes do modelo australiano é a forma como é financiado o funcionamento das diferentes instâncias. As atividades econômicas realizadas
nos territórios aborígenes geram diferentes
tributos e royalties. Recursos destinados às
comunidades e negociados com o operador
do empreendimento não podem ser usados em gastos d
 e funcionamento do Land
[7]
Council . São os recursos gerados no território e destinados ao poder público federal
e estadual que subvencionam o funcionamento do Land Council, sem prejuízo para
os beneficiários diretos.
Segundo a legislação brasileira recursos destinados ao s uperficiários das áreas do empreendimento não são negociados, mas
sim estabelecidos por lei. No caso da CFEM, por exemplo, o
valor devido ao superficiário representa 50% do valor total a ser
pago aos entes estatais.

[7]

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ

(conselho do território)
• Garantidor dos direitos
das comunidades
tradicionais
• Apoio técnico e jurídico
• Administra contas e
fundos
• Respondem às
comunidades
tradicionais, mas devem
consultar demais
impactados
• Comitê gestor aprova
decisão após consulta
• Aciona e comanda Land
Trust a partir da decisão

Comunica decisão
para formalização

• Assina acordos em nome das
comunidades tradicionais
• Responde ao Land Council
• Aplica decisão informada pelo Land Council

Formado principalmente
por corpo técnico
permanente com alto nível
de expertise, alem de
membros de cada uma das
comunidades que integram
o território (land)
consituindo o Comitê
Gestor.

Informa sobre
projetos, negocia
em nome

Formado por representantes indicados pelos
Tradicional Owners.

Indicam
representantes legais
• Responsáveis pela terra
• Direitos inalienáveis sobre a terra
•Tomadores de decisão
Membros da comunidade

Elegem representantes
e comunicam decisão
tomada por meio de consulta
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O gráfico abaixo ilustra a movimentação
dos recursos gerados nos territórios.

COMUNIDADES TRADICIONAIS
(FAMÍLIAS, ASSOCIACÕES OU EMPRESAS LOCAIS)
Repasses diretos
e financiamento
de projetos

Taxas, royalties e
tributos gerados
no território
(mineração,
indústria madereira,
gás etc.)

CONSELHO DO TERRITÓRIO
Recurso para
funcionamento
do Land Council
(ou Conselho
do Território)

Royalties
negociados com
as empresas
responsáveis
pelos projetos

GOVERNO FEDERAL

LAND TRUST
USE ACCOUNT
Conta para uso exclusivo da
comunidade, apenas administrada
pelo Land Council.

Royalties
e taxas
previstos
em lei

CONTA DE BENEFíCIO ABORíGENE
(PERTENCE AO GOVERNO FEDERAL)
Aboriginals Benefit Account (ABA).
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Restante do recurso
depositado na ABA

• Administraçao da conta de benefício aborígene
• Programa de financiamento de projetos aborígenes
• Investimentos em areas afetadas

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ

Um novo modelo
para os territórios
Quilombolas do Pará
Para enfrentar os novos
desafios e diante do contexto
atual doS Territórios
QuilombolaS no Estado
do Pará, desenhamos uma
proposta de modelo de
governanca territorial,
vinculada a instrumentos
financeiros, de modo A buscar
um desenvolvimento de médio
e longo prazo na região, sem
desconsiderar as demandas
mais urgentes da populacão.

[8]

ESSE NOVO MODELO
SE BASEIA EM DUAS
PREMISSAS:
• O fortalecimento e a democratização das associações representativas dos Territórios;
• O aperfeiçoamento progressivo do dispositivo em termos
de: Participação, Autonomia,
Planejamento e C
 apacidades
Institucionais.
Assim, descreveremos esse
modelo em duas etapas. Primeiramente um desenho de
governança que pode ser rapidamente viabilizado e posto em
funcionamento, se mantendo
flexível para futuras evoluções.
Em seguida um modelo mais
sofisticado, que pode ser construído ao fio dos anos, em vista
de uma maior autonomia, independência e capacidade dos
Territórios.[8]

O modelo proposto é composto por sentativas, e vinculados ao plano de
gestão (ou plano de vida) estabeleciduas grandes figuras jurídicas:
do de forma participativa por todos os
membros das comunidades, conforme
• Associação de Território (AT);
descrito no gráfico a seguir.
• Instituição Gestora (IG).
A Instituição Gestora além da gestão
Dentro dessas instituições apare- administrativa e financeira dos recursos,
prestaria assistência técnica direta às ascem duas outras instâncias:
sociações representativas e aos projetos
• Fundo Territorial Quilombola (ad- estabelecidos em vista da implementação do Plano de Gestão, tanto no que se
ministrada pela IG);
• Conselho Deliberativo do Fundo refere à gestão administrativo-financeira
quanto à análise técnica de projetos.
(como instância da AT).
O serviço prestado pela Instituição
Gestora
deve ser remunerado de alguma
O princípio básico é que a Instituição Gestora seria apenas responsável forma. Muitas vezes essa remuneração
pela gestão administrativa e financeira é retirada dos recursos depositados no
dos recursos depositados no Fundo, a próprio fundo, entretanto outras fontes
serem utilizados exclusivamente em são possíveis e mesmo desejáveis. Com
benefício dos Territórios Quilombolas. a remuneração da Instituição Gestora
O ordenamento de despesas e a to- vindo de outra fonte, privada ou públimada de decisão quanto ao uso deste ca, assegura-se uma total neutralidade
recurso ficaria integralmente nas mãos quanto às escolhas relativas ao fundo,
dos Territórios Quilombolas, por meio além de garantir que 100% dos recursos
dos conselhos deliberativos, criados sirvam para o benefício de seus proprieno âmbito de suas associações repre- tários, ou seja, os próprios quilombolas.

Esse segundo momento suporia a criação, inspirado no modelo australiano e adaptado às realidades jurídicas, políticas e sociais brasileiras, de um Conselho Quilombola do Pará, conforme veremos mais adiante.

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ
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A representação gráfica a seguir ilustra
o funcionamento deste modelo.

Repasses

FUNDO TERRITORIAL
QUILOMBOLA

Legenda:

INSTITUICÃO GESTORA

Associacão
de Território

Prestação de serviço
ou apoio técnico
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PLANO DE VIDA

Representantes

Repasses

Podem contratar
serviços e pessoas
Elaboração

Recursos financeiros
Elaboração, orientação
ou tomada de decisão

Orienta
decisão

Apoio Técnico

Ordenamento
de despesas
seleção e
contratação

CONSELHO DELIBERATIVO
DO FUNDO TERRITORIAL

ORGANIZACÕES EXECUTORAS DE PROJETOS,
PRESTADORES DE SERVICO

Ações a serviço
da comunidade

COMUNIDADES

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ

UM NOVO MODELO PARA OS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS DO PARÁ

• Publicação de resultados e presta• Dotada de corpo técnico perma• Análise dos projetos a serem fiASSOCIAÇÕES DE TERRITÓRIO (AT)
ção de contas.
nente altamente qualificado e de
nanciados através do fundo, junta• Formadas por representantes das
notória probidade.
mente com a Instituição Gestora e
comunidades presentes no territóUma vez o plano de vida (ou plaoutros atores convidados;
rio (a composição exata e a forma
no de gestão) elaborado, este modelo
• Execução direta de projetos em Funções e responsabilidades:
de indicação do representante de
pode ser implementado rapidamente
• Gestão do Fundo;
benefício das comunidades;
cada comunidade podem variar de
• Execução financeira (responsável pois demanda apenas alguns ajus• Gestão de seu próprio orçamento
uma associação a outra);
tes nas estruturas das Associações
pelos resultados financeiros);
(eventualmente oriundo do Fundo);
• Associados elegem mesa direto• Garantir que todas as operações de Território e supõe a participação,
• Prestação de contas;
ra não remunerada (presidente,
sejam realizadas de forma legal e como Instituição Gestora, de uma
• Pode ser remunerada.
vice-presidente, etc.);
organização pré-existente e bem esregular;
• Possui uma equipe executiva eleita
truturada.
• Pagamentos;
pelos seus associados (coordena- 2. Conselho Deliberativo do Fundo
• Investimentos;
dor, secretário etc.) que pode ser Quilombola:
Há uma segunda opção, no que se
• Apoio na análise técnica de proje• Ordenador das despesas, gastos e
remunerada (não obrigatório);
refere a esse primeiro modelo: mantos (opcional);
investimentos do Fundo Quilom• Institui em seu seio um Conselho
• Apoio na seleção de projetos de tendo a existência de um plano de gesbola a serem executados pela InsDeliberativo do Fundo Territorial;
tão por territórios, poderia ser criado
desenvolvimento (opcional);
tituição Gestora;
• Em alguns casos a mesa diretora
• Repasses de recursos a associações um fundo único, com ações integradas
• Validação do financiamento a propode fazer ofício de conselho derepresentativas, organizações par- beneficiando a totalidade dos territójetos analisados e aprovados pela
liberativo.
ceiras, organizações executoras de rios de um mesmo município, região
associação com apoio da Instituiprojetos e prestadores de serviço, ou estado, com ações específicas em
ção Gestora;
Funções e responsabilidades:
após autorização do Conselho cada. Nesse caso, os recursos gerados
• Não recebe remuneração.
1. Equipe executiva:
em cada território quilombola podeDeliberativo;
• Representação das comunidades
• Análise e validação da prestação de riam ser direcionados para ações nado território junto a instituições INSTITUIÇÃO GESTORA
contas de repasses feitos a organi- quele mesmo território, com alguma
• Pode ser uma instituição privada,
públicas e privadas;
zações para execução de projetos; participação no fundo geral.
uma fundação, ONG, Oscip ou
• Facilitação da elaboração do plano de
• Eventuais repasses diretos às famímesmo entidade pública ou fruto
gestão (ou plano de vida) com amlias quilombolas;
de um convênio;
pla participação das comunidades;

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ
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As despesas relacionadas
as acões integradas seriam
autorizadas por um conselho
geral formado pelo conjunto
dos conselhos de cada
território, vinculado a
associacão regional.

ASSOCIACÃO REGIONAL

Ordenamento de despesas
(ações integradas)
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Representantes
Orienta
decisão
CONSELHO DELIBERATIVO
DO FUNDO TERRITORIAL

Repasses

FUNDO QUILOMBOLA

A vantagem desse segundo modelo
em relação à criação de um fundo por
território, além da questão dos custos
da gestão e de um excessiva burocraseleção e
tização, é a possibilidade de financiar
contratação
ações integradas para toda a região,
com um visão mais global e abrangente do desenvolvimento local.
Entretanto, pensando na estruturação de um modelo mais permanente e ambicioso, pode-se trabalhar
num processo de transição para a
criação de um Conselho Quilombola do Pará.

CONSELHO QUILOMBOLA
GERAL

FT

FT

FT

FT

FT

FT

FT

FT

Apoio Técnico

FUNDOS TERRITORIAIS

INSTITUICÃO GESTORA

Ordenamento
de despesas
Repasses

Associacão
de Território

PLANO DE VIDA

Representantes

Podem contratar
serviços e pessoas

Legenda:

Elaboração

Recursos financeiros
Elaboração, orientação
ou tomada de decisão
Prestação de serviço
ou apoio técnico

ORGANIZACÕES EXECUTORAS DE PROJETOS,
PRESTADORES DE SERVICO

Ações a serviço
da comunidade

COMUNIDADES

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ
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CONSELHO QUILOMBOLA
DO PARÁ
Idealmente, pensando na
sustentabilidade, viabilidade
e eficiencia do modelo,
poderíamos imaginar a
criacão, a imagem do modelo
australiano, de um órgão
ligado ao poder público que
pudesse assumir um papel de
governanca democrática e de
gestão. Esse órgão seria o
Conselho Quilombola do Pará.
Trata-se de um órgão a ser criado
ou promovido pelo Governo Estadual
e que pode tomar diferentes formas:
fundação pública, fundação privada,
órgão público, convênio, parceria público-privada. O essencial é contar
com um forte engajamento do estado
[9]

e mesmo, na medida do possível, dos
municípios onde se situam os Territórios Quilombolas.
Na gestão dos fundos quilombolas o
Conselho Quilombola do Pará (CQP)
assume o papel da Instituição Gestora
para todos os fundos quilombolas do
Estado, além de outras funções.
A imagem do Land Council australiano, o CQP teria uma forte estrutura
permanente, técnica e de gestão, mas
também uma estrutura de governança
formada pelos representantes dos povos quilombolas.
Estrutura do CQP:
• Conselho Geral formado por 58
conselheiros, um por Território Quilombola titulado (instância máxima
de decisão). Elegem uma Coordenação-Geral e uma Vice Coordenação;
• Comitê Gestor com sete representantes. Um por cada uma das
cinco regionais do Pará, Coordenação-geral e vice coordenação;

• Corpo técnico permanente, incluin- dos recursos oriundos de royalties, taxas
e compensações financeiras geradas por
do diretoria e secretaria executiva.
atividades em Território Quilombola,
O Conselho Geral, órgão de deci- e destinados constitucionalmente aos
são máxima, representa a totalidade das governos estaduais, federal e municiáreas quilombolas existentes no estado. pais, (como a CFEM, por exemplo).
Ele é a expressão da diversidade e da Estados, municípios e mesmo o goverunião entre os povos quilombolas do no federal, definiriam cada ano, em seu
Pará, e defende os interesses dos mes- orçamento, o montante exato destinado
mos na definição das grandes linhas à manutenção do CQP.
estratégicas do CQP. A partir do Conselho Geral é eleito o Comitê Gestor, Com a estruturação do CQP, este
de caráter mais executivo e institucio- passaria a ter outras funções, além
nal, atuando mais diretamente junto ao das funções típicas da Instância
corpo técnico do CQP, fazendo valer as Gestora:
• Facilitador da consulta e da parorientações do Conselho Geral, ao qual
ticipação das comunidades nas
deve se referir e se reportar.
tomadas de decisão sobre seus terO CQP seria mantido por estados
ritórios;
e municípios com recursos oriundos de
• Apoio técnico e jurídico a associatributos e contribuições financeira geções representativas;
rados por empreendimentos em Terri• Apoio na interlocução com outros
tório Quilombola ou com impacto nos
órgãos públicos assim como com
mesmos (mineração, compensação floatores privados.
restal, serviços ambientais etc.). Ou seja,
o financiamento se faria com uma parte

De acordo com a divisão do estado em 5 regionais realizada pela Malungu, Coordenação das Associações de Comunidades Remanescentes de Quilombo do Pará.

TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS NO PARÁ
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Implementacão
e futuro
Sabemos que o modelo do
CQP necessita um grande engajamento e uma forte participação do governo estadual, em
articulação com governos municipais e comunidades. O processo de construção e implementação desse modelo deve
levar tempo, por isso sugere-se
uma opção alternativa mais
imediata, com a escolha de uma
instituição já existente.
O processo de formação de
um fundo, conforme descrito
na figura ao lado, se constitui
de uma série de etapas.

etapas da concepcÃo de um Fundo 10
PREPARATÓRIA

ESTUDOS

Institucional

PROPOSTAS

VALIDAÇÃO

Modelo
do fundo

Validação
proposta com
grupos de
interesse

Jurídico

Nivelamento
Grupos de Interesse
Equipe do projeto

OPERAÇÃO

Teste
piloto

Viabilidade?
Modelo
ajustado

Demandas
Territoriais
Ambiente de
financiamento

Ferramentas
operacionais
e financeiras

MONITORIA E ACOMPANHAMENTO

[10]
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Barcellos, Luiza. A Institucionalidade dos Fundos Indígenas Kayapó e Paiter-Suruí: Modelo de Fundos Socioambientais para REDD+ em âmbito local. Dissertação de Mestrado. UFRRJ. Brasil: 2015. p.65.
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IMPLEMENTACÃO E FUTURO

Ainda que uma evolucão em
direcão a criacão do CQP seja
o caminho que indicamos, não
se trata do único caminho
possível. O essencial é que os
fundos quilombolas possam
servir, da melhor forma
possível, para aumentar o
bem-estar e a qualidade de
vida daqueles que fazem parte
das comunidades.

Fundo quilombola do Pará
PARTICIPAÇÃO

5
4
3
2
1
0

CAPACIDADES
INSTITUCIONAIS

Ainda que se mantendo no modelo
inicial, trabalhando em parceria com
uma Instituição Gestora pré-existente,
o fundo pode e deve evoluir nos próximos anos, de modo a se aperfeiçoar.

PLANEJAMENTO

2020
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AUTONOMIA

2025

Tomando por referência os quatro
critérios com os quais avaliamos os demais fundos brasileiros, podemos projetar uma desejável evolução do fundo
quilombola, para os próximos anos, de
acordo com os mesmos critérios.
Assim, sabendo que falamos aqui
de uma construção coletiva, que tem
seus tempos de elaboração e amadurecimento, vale reafirmar aqui o princípio de autodeterminação dos povos.
É possível engajar rapidamente um processo de constituição de
um fundo quilombola no Estado do
Pará. Um processo inicial, imperfeito
e perfectível, mas que desde já engajará as comunidades quilombolas
numa dinâmica de ganho de independência e auto sustentação. Este é
o norte.

2030
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Territorios
Sustentaveis

