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RESUMO 
 
O trabalho apresentado tem como objetivo resgatar o processo 
histórico da política de titulação de terras para as comunidades 
remanescentes de quilombo, mapeando quais os entraves 
enfrentados pela mesma. Para isto, realizou-se pesquisa 
documental, analisando os marcos legais que perpassam a 
política, a partir de aportes teóricos que contribuem com a 
discussão do tema, buscando identificar os limites e desafios 
na implementação da Política de Titulação.  
 
Palavras-chave: Comunidades Quilombolas. Política Social. 
Titulação de terras. 
 
ABSTRACT 
 
The work presented aims to rescue the historical process of 
land titling policy for quilombola communities , mapping which 
barriers faced by it. For this , there was documentary research , 
analyzing the legal frameworks that underlie the policy, from 
theoretical contributions that contribute to the discussion of the 
topic in order to identify the limits and challenges in 
implementing the titration Policy. 
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1. INTRODUÇÃO 

Diversos são os estudos relacionados a política social no Brasil, entretanto, de 

acordo com Castro (2012), ainda temos uma visão muito restrita e fragmentada sobre a 

Política Social brasileira, fato esse, que não contribui para que as discussões em torno da 

temática sejam realizadas em uma ótica totalizante, considerando os diversos fatores que 

fazem parte da construção da política social.   

Para o desenvolvimento desse trabalho, tomaremos como ponto de referência o 

conceito de Política Pública e ou Social adotado por Castro (2012, p.2), enquanto:  

Um conjunto de programas e ações do Estado, que se manifestam em oferta de 
bens e serviços, transferências de renda e regulação, com o objetivo de atender as 
necessidades e os direitos sociais que afetam vários dos componentes das 
condições básicas de vida da população, inclusive aqueles que dizem respeito à 
pobreza e a desigualdade.   
 

A escolha de tal definição se deve ao fato de abarcar de forma mais completa, o 

que é uma política pública, levando em consideração a totalidade e dinamicidade que 

constitui uma política estatal, além de abarcar critérios que permeiam a proteção e 

promoção social. 

De acordo com Castro (2012), um sistema de proteção e promoção social não é 

uma estrutura simples e sem complexidade no que tange a distribuição e redistribuição de 

bens e serviços, necessitando que uma parte significativa do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro, seja aplicado em políticas setoriais e transversais.     

As políticas setoriais e transversais atuais, na garantia da promoção social, 

buscam assegurar à população mais igualdade e oportunidade, abarcando um conjunto de 

fatores que vão desde a formação do cidadão, até a democratização de acessos. Mas essas 

políticas também podem vir a ser desenvolvidas articulando proteção e promoção, como é o 

caso das políticas destinadas a igualdade racial, que são políticas voltadas para dar 

respostas a vulnerabilidades sociais ligadas diretamente à Seguridade Social (Saúde, 

Assistência e Previdência), garantindo a efetivação de direitos: mas também a aspectos 

redistributivos mais específicos. Estas políticas muitas vezes conseguem conciliar 

redistribuição, reconhecimento e participação popular. A intercalação desses três fatores 

contribui para a consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária, conforme nos 

mostra Spicker (2008) e Fraser (2007).  

Com o intuito de estudar, mais detalhadamente, uma política social, este 

trabalho tem como objetivo fazer um resgate histórico da política de titulação de terras para 

as comunidades remanescentes de quilombo, ou seja, da política de Regularização 
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Fundiária de terras quilombolas, enquanto política transversal de reconhecimento e 

redistribuição, mapeando, a partir do desenho da política de titulação, quais os entraves 

enfrentados pela mesma.  

Vale destacar que a caracterização da Política de Regularização Fundiária, ou 

seja, da titulação de terras quilombolas como política social transversal relacionada à busca 

pela igualdade racial, se deve ao fato desta ser uma intervenção estatal que busca atender, 

com elementos de reconhecimento e de redistribuição, a uma parcela da população que, 

historicamente, foi excluída e marginalizada do acesso a bens e serviços, entre eles a 

própria posse legal dos territórios ancestrais que ocupam há várias gerações, buscando 

uma sociedade mais justa. 

Para a produção deste trabalho, realizou-se pesquisa documental, analisando os 

marcos legais que perpassam a política de titulação das terras quilombolas desde sua 

criação até os dias de hoje. Tal pesquisa foi realizada junto aos sites dos órgãos 

responsáveis pela execução e acompanhamento desta política, tais como: Instituto Nacional 

de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, Institutos de Terras Estaduais, Fundação 

Cultural Palmares e Ministério Público.   

Para a análise dos dados coletados na pesquisa documental, pautou-se em 

aportes teóricos que contribuem para a discussão dos temas: reconhecimento, redistribuição 

e politica social. Para isso fez-se uso dos estudos publicados por: Jorge Abrahão de Castro 

(2012); Nancy Fraser (2007); Paul Spicker (2008); José Antônio Moroni (2009); João Carlos 

Bemerguy Camerini (2011); Amanda Lacerda Jorge (2014), e demais autores que 

contribuem para a reflexão acerca da política de titulação dos territórios quilombolas.  

 

2. MARCOS LEGAIS E A POLÍTICA DE TITULAÇÃO DE TERRA DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

 

A partir da Constituição Federal de 1988 as políticas sociais se tornam 

universais, independente da inserção dos sujeitos no mercado de trabalho. Além disto, 

altera-se o modelo de gestão, e os Estados e municípios passam a atuar junto às políticas, 

programas e projetos. Aparece, ainda, como novo elemento, a perspectiva de incluir a 

participação popular por meio do controle social, através dos conselhos de direitos, dos 

conselhos de políticas e das conferências, publicizando mais as informações e 

descentralizando as ações (MORONI, 2009). 
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 No que tange especificamente às comunidades remanescentes de quilombo, a 

Constituição Federal de 1988 traz um marco especial, uma vez que esse grupo até então 

não era reconhecido como sujeito de direito. 

Segundo Jorge (2014), o reconhecimento de comunidades rurais conhecidas 

como “terra de pretos” ou “comunidades negras rurais”, só passa a ser uma questão 

presente na agenda política a partir do Art.68, constante no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988, que postula: “Aos 

remanescentes das comunidades de quilombos que estejam ocupando suas terras é 

reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos” (BRASIL, 

1988). É este “dispositivo jurídico”, que dá reconhecimento a um grupo até então 

desconhecido legalmente. Entretanto, deve-se ressaltar que tal dispositivo só passa a ter 

significado de fato, quando os quilombolas tomam conhecimento de tal direito e, a partir daí, 

passam a lutar pela titulação de territórios e pela efetivação do reconhecimento cultural do 

grupo.  

Vale destacar que desde a Constituição federal de 1988 até o primeiro acesso 

de uma comunidade quilombola ao titulo definitivo de suas terras, passaram-se sete anos. 

Conforme descrito, as comunidades quilombolas só começam a acessar o direito da posse 

definitiva da terra quando, passam a se reconhecer como tais. Assim, somente em 1995, a 

primeira comunidade remanescente de quilombo teve acesso a titulação. Isso ocorreu no 

estado do Pará, no município de Oriximiná.  

Entretanto, em 2001 temos o Decreto nº 3.912/2001, regimentado no governo de 

Fernando Henrique Cardoso, legislação que trouxe restrições ao Artigo 68  do ADCT/ 

Constituição Federal de 1988, uma vez que limitou a definição de comunidades quilombolas 

a reminiscências históricas dos processos de fuga de escravos ocorridos antes de 1888. 

Desconsiderando o processo de autodeclaração e a etnicidade e se remetendo a um 

conceito tradicional de quilombo, que para Ratts (2006), no contexto do período colonial, 

eram vistos como redutos de negros fugidos, e pejorativamente associados à rebeldia e à 

indisciplina. 

Em 2003 a criação do Decreto nº 4887/2003 regulamentado pelo Poder 

Executivo no mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, desbanca o Decreto nº 

3.912/2001 e marca um avanço na tentativa de consolidação da Política de Regularização 

Fundiária, trazendo definições mais claras sobre o que a política de titulação compreende 

como “comunidades quilombolas” e demarcando funções junto aos órgãos institucionais, no 

que tange ao papel do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 

vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA); da Secretaria de Políticas de 
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Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e da Fundação Cultural Palmares (FCP), 

pertencente ao Ministério da Cultura (MINC). Este Decreto “regulamenta o procedimento 

para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades quilombola”, e traz, em seu Art.2º, uma 

nova definição de remanescente de quilombo, conceito este definido como contemporâneo:  

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste 
Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com 
trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com 
presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão 
histórica sofrida. (BRASIL, 2003).  

O novo conceito de “comunidades quilombolas” que aparece no Decreto nº 

4.887/2003 incorpora as definições que os cientistas sociais defendiam desde os anos 1990 

e que repercute até os dias de hoje, com ampla circulação no universo acadêmico via 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) e 

Associação Brasileira de Antropologia (ABA). 

O Decreto 4887/2003 contribui, assim, com a ampliação do rol de comunidades 

que podem recorrer ao direito de demarcação e titulação coletiva de suas terras, marcando 

mais um avanço no que tange regularização fundiária.   

Outro ponto importante respaldado no Decreto 4887/2003, além da 

autodefinição, é a passagem da questão quilombola do ramo cultural para o plano fundiário, 

garantindo o reconhecimento étnico e identitário das comunidades. Possibilitando também a 

redistribuição coletiva de terras, uma vez que passa a competência de titulação das terras 

para o INCRA, em substituição à FCP (que passa a ser responsável apenas pela 

certificação das comunidades quilombolas). Também temos um marco significativo no que 

tange à titulação, pois segundo o Artigo 17 do Decreto 4.887/2003: “A titulação prevista 

neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título coletivo e pró-

indiviso às comunidades a que se refere o art. 2o, com obrigatória inserção de cláusula de 

inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade”. 

Como podemos observar, o decreto determina o título coletivo da terra, uma vez 

que a identidade constitutiva dos grupos étnicos está intimamente relacionada ao conceito 

de território, conforme nos mostra SCHMITT (2002). A necessidade de pertencimento a um 

grupo e a um território são manifestações de uma identidade étnica, e a definição de 

territorialidade expressa tal comunhão. Identidade essa construída a partir do 

relacionamento com outros grupos, bem como com a sociedade envolvente, seja essa 

relação harmônica ou conflituosa, e da necessidade de defender um grupo e um espaço 

dotado de significado. 
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Entretanto, este mesmo decreto acirra conflitos políticos relacionados à definição 

do que seriam “remanescente de quilombos”; além de incomodar os grandes latifundiários 

brasileiros que em muitos casos tem suas terras dentro de um território reivindicado como 

quilombola.  

No mesmo ano da criação do decreto nº 4.887/2003, temos também a tentativa 

de invalidação do mesmo, uma vez que a conquista de possibilidades de reconhecimento e 

redistribuição para um grupo social até então invisibilizado passa a incomodar determinados 

grupos econômicos, que buscam legalmente provar a inconstitucionalidade do Decreto, 

dando inicio a uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o Decreto 4.887/2003 (ADIN 

nº 3239). Essa Ação tem origem em 2004, sendo proposta ao Supremo Tribunal Federal 

pelo Partido da Frente Liberal (hoje este partido se configura como Democratas).  

Vale destacar que a inserção das comunidades remanescentes de quilombo 

como pauta na Agenda Política Brasileira, não é reflexo apenas das pressões, mobilizações 

e articulações internas realizadas pelo movimento negro; também contou-se com a pressão 

externa de agentes internacionais, que a partir de 1980 passam a exigir a garantia de 

direitos para as Comunidades Tradicionais via Convenção 169 da Organização Internacional 

do Trabalho (OIT) de 1989. Tal Convenção, tem como princípio defender a preservação da 

diversidade cultural e o direito ao território de indígenas e povos tribais (ainda que a 

Convenção não mencione comunidades remanescentes de quilombo, este grupo é 

abarcado por tal dispositivo, ao ser caracterizado ainda de que forma ampla, como um tipo 

de população tradicional). 

Com o intuito de garantir uma atenção maior aos indígenas e povos tribais, 

alguns países logo se posicionam favoravelmente a Convenção 169, entretanto o Brasil 

somente é inserido em 2003, por meio do Decreto nº 4.887, caminhando a passos lentos 

para a garantia de direitos de povos que historicamente foram explorados e marginalizados.   

Em 2007 temos diversas reações contrárias à constituição de direitos voltados 

para as comunidades quilombolas. Segundo a Comissão Pró-índio (2011), o Decreto nº 

4.887 foi alvo de uma campanha contra os direitos das comunidades quilombolas, 

resultando em uma ampla divulgação na mídia, que acusa o governo de reconhecer 

comunidades como remanescentes de quilombo sem uma definição clara, indo além do que 

estava determinado pelo artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 

ADCT da Constituição Federal.  

Apesar destas investidas, o Decreto nº 4.887/2003 se mantém vigente e ganha 

em 2009 um reforço, através da criação da Instrução Normativa-IN nº 57, um marco legal 

com o intuito de efetivar direitos dos povos tradicionais. Esta IN busca regulamentar o 
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Decreto nº 4.887/2003, e “estabelece procedimentos do processo administrativo para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação, desintrusão, titulação e registro 

das terras ocupadas pelos remanescentes de comunidades dos quilombos” (Instrução 

Normativa Nº 57, 2009).  

 Devemos destacar que antes de solicitar a titulação das terras ao INCRA, as 

comunidades quilombolas precisam ter a Certidão de Registro no Cadastro Geral de 

Remanescentes de Comunidades de Quilombos junto a Fundação Cultural Palmares. 

Conforme a Portaria FCP nº 98/2007 para obter a emissão da Certidão as comunidades 

precisam seguir os seguintes requisitos: I - A comunidade que não possui associação 

legalmente constituída deverá apresentar ata de reunião convocada para a específica 

finalidade de deliberação a respeito da autodefinição, que deve ser aprovada pela maioria 

de seus moradores, e acompanhada de lista de presença devidamente assinada; II - A 

comunidade que possui associação legalmente constituída deverá apresentar ata da 

assembléia convocada para a específica finalidade de deliberação a respeito da 

autodefinição, que deve ser aprovada pela maioria absoluta de seus membros, e 

acompanhada de lista de presença devidamente assinada; III- Remessa à FCP, caso a 

comunidade os possua, de dados, documentos ou informações, tais como fotos, 

reportagens, estudos realizados, entre outros, que atestem a história comum do grupo ou 

suas manifestações culturais; IV - Em qualquer caso, apresentação de relato sintético da 

trajetória comum do grupo (história da comunidade); V - Solicitação ao Presidente da FCP 

de emissão da certidão de autodefinição.  

 Todo este processo requer tempo por parte das lideranças locais, uma vez 

que estas precisam organizar toda a documentação e dar entrada no processo. Requer 

também recursos financeiros para subsidiar o deslocamento das lideranças para elaborar e 

encaminhar a documentação até a FCP, para registrar e emitir documentos junto aos órgãos 

competentes, pois a maioria das comunidades se encontram localizadas em lugares de 

difícil acesso e muitas ainda não possuem acesso a internet, telefone, correio, etc. Estes 

fatores irão refletir no processo de demanda de titulação de terras, contribuindo com a 

lentidão com que vem caminhando esta política.  

 Só depois de ter conseguindo a Certificação enquanto remanescente de 

quilombo, as comunidades podem solicitar a titulação de suas terras. Para isso, precisam 

manifestar interesse via documento redigindo por algum representante local, ou pelo INCRA, 

conforme descrito no Artigo 07 da Instrução Normativa  nº 57/2009. Para em seguida, dar 

andamento aos estudos técnicos e científicos, contribuindo para a elaboração de relatórios 

antropológicos, denominados de Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID, 
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que tem como objetivo descrever as características do território e apresentar os fatores 

econômicos, ambientais e socioculturais.  

A produção deste relatório fica a cargo da Superintendência Regional do INCRA 

e  deve ser aprovado pelo Comitê Regional do INCRA e após aprovação, encaminhado para 

órgãos como: IBAMA, FUNAI, Instituto Chico Mendes dentre outros, com o intuito de buscar 

a ciência destes, uma vez que o território diagnosticado como pertencente à uma 

comunidade quilombola pode está situado dentro das margens de competência de algum 

destes órgãos. Em seguida, o relatório é publicado e o INCRA passa a analisar a situação 

fundiária da área pleiteada. Só depois de todo este processo, a terra será demarcada e 

titulada coletivamente, de acordo com a Instrução Normativa  nº 57/2009.  

A solicitação de demarcação e titulação de terras é um processo lento, muito 

burocrático e muitas vezes com conflitos internos no que tange à autodeclaração étnica dos 

próprios membros dessas comunidades e à discussão sobre a posse coletiva da terra.  

Atualmente a morosidade relacionada à Titulação de Terras quilombolas também 

pode está relacionada à: falta de recursos financeiros tanto por parte do governo (para 

indenizar terras, pagar servidores, etc.); de mão de obra qualificada para fazer o 

reconhecimento dessas comunidades; do excesso de burocracia para construir o acesso a 

esta política (exemplo disto é o processo de requerimento de Certificação pelo qual as 

comunidades precisam passar). Além dos conflitos externos entre fazendeiros e as 

comunidades quilombolas.  

3. O CONTEXTO ATUAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE TITULAÇÃO  

  Segundo o INCRA (2013), existem 2431 comunidades reconhecidas 

oficialmente pelo Estado brasileiro, na medida em que possuem a certificação emitida pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP); 1.400 processos abertos para titulação de terras no 

INCRA; e somente 229 comunidades tituladas, beneficiando 12.428 famílias, o que 

representa 5,8% do total de 214.000 famílias estimadas pela SEPPIR como população 

quilombola, espalhada pelos cinco regiões do país. 

Esses dados nos alertam para a abrangência populacional e também geográfica 

das comunidades quilombolas, entretanto, são poucas as que conseguem ter acesso a 

Política de Titulação de suas terras. A lentidão com que vem caminhando a política de 

titulação dos territórios das comunidades quilombolas é uma questão grave e que precisa 

ser estudada e debatida.   
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Para termos uma base dos gastos em tornos da regularização fundiária, e da 

lentidão com que vem caminhando a política de titulação, é importante verificar alguns 

dados relativos aos recursos destinados para a implementação desta política. De acordo 

com Fiabani (2014), no período entre 2008 e 2011, o INCRA/MDA destinou a soma de R$ 

300.282.234,00 objetivando a regularização fundiária para estas comunidades. Deste 

montante, R$35.600.000,00 seria aplicado a fim de reconhecer, demarcar e titular terras e, 

R$ 264.682.234,00 para pagamento de indenização das terras que não se encontrava sob 

posse do Poder Público. Com este investimento, o INCRA titulou em 2008, 27 comunidades, 

beneficiando 1109 famílias. Em 2009, três comunidades foram beneficiadas, atendendo 152 

famílias. Já em 2010 receberam o título 12 comunidades, somando um total de 667 famílias 

atendidas. Em 2011, apenas uma comunidade com 28 famílias consegue a titulação. Tudo 

isto totaliza 42 comunidades beneficiadas no período de 2008 a 2011. Se fizermos um 

cálculo rápido, veremos que, se for mantido este ritmo, serão necessários cerca de 209 

anos para que a política de titulação alcance todas as comunidades quilombolas já 

certificadas que ainda não possuem a posse legal de seus territórios. 

Esse processo fica ainda mais lento por causa dos conflitos envolvendo a 

desapropriação de terras que não se encontram sobre posse do Estado ou da União e que 

requerem indenização, fator que é contemplado no Decreto Nº 4.887/2003 (na medida em 

que este define a indenização como um instrumento minimizador de conflitos). Entretanto, 

esse elemento é um dos que justificam a lentidão nos processos de titulação, uma vez na 

maioria dos casos, temos o envolvimento da justiça, pois os proprietário não aceitam os 

valores propostos pelo INCRA, o que cria uma situação judicial sem possibilidade de acordo 

resolutivo rápido, conforme aponta o estudo de Jorge (2014).  

Diante de diversos questionamentos e insatisfações relacionadas ao Decreto 

4.887/2003 é que temos à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº 3239), contra o 

mesmo. Ato que só teve seu processo analisado depois de oito anos.  De acordo com a 

reportagem feita por Jinkings (2012) da Agência Brasil:  

A ação movida pelo Partido Democratas (DEM) contesta a regulamentação das 
terras quilombolas por meio de decreto presidencial. A legenda alega que o decreto 
invade esfera reservada à lei e disciplina procedimentos que implicarão aumento de 
despesa, como o que determina a desapropriação, pelo Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), de áreas de domínio particular para transferi-
las a essas comunidades. 
O DEM questiona o princípio do autorreconhecimento para identificação de 
quilombolas, assim como a possibilidade de a comunidade apontar os limites de seu 
território. A legenda também questiona a previsão de pagamento de indenizações a 
ocupantes não quilombolas. 
 

Após muita discussão e um longo período de avaliação, a Ação Direta de 

inconstitucionalidade contra o Decreto 4.887/2003 não chegou ao fim, logo após o Ministro 
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Relator Cezar Peluso votar pela procedência da ação, declarando a inconstitucionalidade do 

Decreto, a  ministra Rosa Weber pede vistas sobre à ação. Em dezembro de 2014 o 

Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

(ADI) nº. 3239, entretanto até o momento ainda não se posicionou sobre a 

inconstitucionalidade ou constitucionalidade do Decreto. 

Sendo assim, o Decreto 4.887/2003 ainda continuar em vigor, contribuindo para 

a garantia das comunidades quilombolas apesar de diversas falhas presentes no desenho 

desta política. Porém, devemos ressaltar que o mesmo é um instrumento de visibilidade das 

comunidades quilombolas. Apesar de não haver no seu escopo da política de titulação 

nenhuma garantia de participação popular no processo de reconhecimento e titulação das 

terras dos remanescentes de quilombo, o Decreto 4887/2003 é a materialização da luta e de 

conquista das comunidades rurais negras, além de simbolizar o reconhecimento de um 

grupo que vive sob condições extremas de vulnerabilidade socioeconômica (Brandão et al, 

2010).  

4. CONCLUSÃO 

 Historicamente o conceito de quilombo foi remetido a reduto de negros 

fugitivos que se alocavam em terras de difícil acesso.  Entretanto,  o conceito 

contemporâneo mais usual, nos diz que se constituir enquanto grupo étnico, não exige que o 

território seja composto majoritariamente por sujeitos negros, ou apenas por negros, e que 

esses estejam necessariamente vinculados à escravidão.  Embora possa haver uma 

“presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 

sofrida” (Brandão et al. 2010, p. 108).  

 Este debate entre um conceito mais restrito ou mais amplo de “comunidade 

remanescente de quilombos” vem se repetindo no executivo e no legislativo e tem chegado 

ao judiciário, conforme pudemos observar no decorrer deste trabalho. Isso, porque o 

conceito elaborado no decreto 4.887/2003 não define claramente quem são as 

“comunidades remanescente de quilombos”, uma vez que autoriza a autodeclaração e o 

formato de adesão pela via da etnicidade, abrindo um leque ainda maior de comunidades 

que poderiam se considerar “quilombolas”. O que devemos ressaltar é que esta embutido no 

texto duas vertentes interligadas: redistribuição e reconhecimento, fatores que atuam 

diretamente com os aspectos agrários e culturais, ambos interagindo, com o intuito de 

reparar injustiças historicamente construídas (JORGE, 2014).  
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  Hoje, este duplo entendimento vem se tornando um dos argumentos que vão 

contra à titulação dos territórios  quilombolas, quando se alega a inconstitucionalidade do 

decreto.  Entrave, este, que nos aponta que um dos problemas para a efetivação da Política 

de titulação está relacionada a falha do desenho político em que se ancora.  Pois, conforme 

nos mostra Jorge (2014), a Política de Titulação pode ser apontada como uma iniciativa 

Estatal, que concede reconhecimento a um novo grupo de sujeitos de direitos, além de 

viabilizar a redistribuição no que diz respeito à posse da terra. Porém, o reconhecimento 

desse novo direito se torna um problema para a consolidação dessa política, criando 

controvérsias sobre quem seriam de fato os sujeitos beneficiários desta. 

O processo de construção de uma identidade e de uma formação política é o 

primeiro passo para o reconhecimento étnico de uma comunidade, uma vez que a mesma 

passa a elaborar um pertencimento comum, se autodeclarando como membro de um 

determinado grupo. Os laços constituídos no território ocupado trazem uma comunhão de 

características que contemplam a todos como uma comunidade.  

Mas mesmo com todos os problemas relacionados a efetivação da Política de 

Regularização Fundiária, não podemos desconsiderar os avanços que são trazidos pelo 

artigo 68 do ADCT no que tange ao reconhecimento de um grupo até então inexistente 

juridicamente, além de possibilitar o acesso à terra, ou seja, possibilitar a redistribuição 

fundiária. De acordo com os dados apresentados, pudemos perceber que o processo de 

expansão e consolidação desta política anda a passos lentos, mas mesmo assim, esta 

ainda é um marco para as comunidades remanescente de quilombo uma vez que dá à elas 

reconhecimento enquanto sujeitos de direito, além de garantir a redistribuição de um bem e 

elevada escassez em país que jamais efetivou qualquer movimento semelhante a uma 

reforma agrária. 
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