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RESUMO  
 
A introdução do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias na Constituição Federal de 1988, ao garantir o 
direito às comunidades remanescentes de quilombos aos seus 
territórios, inaugura um novo espaço para a formulação e a 
implementação de políticas públicas que efetive o direito à 
redistribuição e ao reconhecimento para esses grupos. A partir 
de uma perspectiva que dialogue com a teoria e a empiria, o 
presente artigo pretende indicar porque a política pública de 
regularização fundiária deve ser lida nos marcos da justiça 
social, e que a sua efetivação está francamente associada ao 
aprofundamento democrático no Brasil e à emancipação 
desses grupos. 
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ABSTRACT  
 
The insertion of the art. 68 from the Act of Transitory 
Constitutional Provisions in the Constitution of 1988, when it 
guarantees to quilombo people the right to their territories, a 
new space is conquered for the formulation and implementation 
of public policies which are able to actualize the right to 
redistribution and recognition for these groups. Through a 
perspective that dialogues with theory and empirical methods, 
the current article aims to point out why public policy of land 
regularization must be read by the guides of social justice, and 
that its effectuation is clearly related to the democratic 
deepening in Brazil and also to the emancipating process of 
these groups.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

O capitalismo, para se manter hegemônico, naturaliza os fenômenos de “desenvolvimento 

desigual e combinado” como constitutivas de sua própria estrutura (Laclau; Mouffe, 1987, p. 5).  

Ou seja, através da adoção de uma lógica realista estabelece-se a impossibilidade de 

manutenção da igualdade enquanto uma meta a ser alcançada. Contudo, diversos autores 

continuaram a enfrentar o desafio de construção de teorizações que buscassem saídas para a 

conciliação entre justiça e democracia. As contribuições de Jurgen Habermas e a ideia de 

deliberação pública (Habermas, 1987) bem como as preocupações com a construção de 

parâmetros para a existência uma teoria da justiça (Rawls, 2000) são exemplos de modos como 

esses desafios foram enfrentados. Esses autores apontam - mesmo que ainda em um marco 

bastante liberal - saídas para se pensar a justiça e a democracia como possibilidades concretas. 

Posteriormente, esses dois últimos autores receberam diferentes críticas (Fraser, 1988; 1992; 

Sen, 2001; Young, 2002; Mouffe, 2003), o que adensou o debate sobre as questões de 

redistribuição, reconhecimento e representação política enquanto possibilidades de 

aprofundamento da democracia. 

No Brasil são inúmeros os desafios que se colocam para o aprofundamento da democracia.  

O presente artigo pretende tratar de um desses desafios, qual seja: a titulação dos territórios 

quilombolas4.  A Constituição Federal de 1988, através do art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), assegurou o direito ao território a esses grupos. O objetivo 

principal do artigo é o de indicar que após a aprovação do art. 68 do ADCT ocorre um processo 

de regulamentação dos procedimentos para a identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas por esses grupos. Contudo, indica-se que há uma 

disputa em torno da compreensão desse direito que circula entre aqueles que mantêm uma 

concepção passadista de quilombo até aqueles que compreendem que a Constituição Federal 

de 1988 vem responder a uma demanda dada na realidade concreta hoje e que, portanto, aos 

quilombolas deve ser garantido o direito à autodefinição.  

Diante de tais disputas e dos próprios antagonistas a esse direito, adota-se a perspectiva de 

que esse é um processo conflituoso, portanto não se espera o cenário de uma sociedade 

pacificada e harmoniosa, ao contrário, como nos termos de Chantal Mouffe (2003) trata-se de 

compreender a sociedade democrática com uma esfera pública vibrante, onde muitas visões 

                                                           
4
 Ao longo do artigo utiliza-se o termo “quilombolas”, contudo há todo um debate sobre essas categorias 

(Arruti, 2006; Andrade, 2003; Almeida, 1998). Andrade (2003) indica para a necessidade de estabelecer a 

diferença entre “categorias nativas” e “categorias analíticas”. A autora indica que os estudos etnográficos  

cumprem importante papel “[...] no sentido de separar entre as categorias de autoatribuição daquelas de 

imposição externa ― sejam estas últimas construídas por entidades de representação, de apoio e 

mediação, sejam as de uso de instituições oficiais ou aquelas de autoria de estudiosos” (Andrade, 2003, p. 

38). 



 

 
                  

conflitantes podem se expressar e onde há uma possibilidade de escolha entre projetos 

alternativos legítimos (Mouffe, 2003:2).  

É a partir dessa perspectiva que o presente artigo pretende indicar para as possibilidades e 

desafios que se colocam para a formulação e efetivação da política de regularização fundiária 

aos quilombolas. Na primeira parte indicar-se-á para alguns aspectos que auxiliam na 

compreensão de como ocorreu o processo de criação de parâmetros para a regulamentação do 

art. 68 do ADCT com marcos que definissem os procedimentos para a formulação, 

implementação e efetivação da política de identificação, reconhecimento, delimitação, 

demarcação e titulação das terras ocupadas; na segunda parte apresenta-se o exemplo de 

algumas situações vivenciadas por comunidades quilombolas do Maranhão que auxilia na 

compreensão dos desafios e das potencialidades na implementação da política de regularização 

fundiária quilombola e, finalmente, passa-se às conclusões.  

 

2. Da aprovação do art.68 ao estabelecimento de parâmetros para a construção da política de 

regularização fundiária aos quilombolas  

 

A introdução do direito quilombola na Constituição de 1988 contribuiu para o progressivo 

rompimento com um modelo de construção nacional que se voltava para a homogeneização da 

sociedade desconhecendo - como no caso dos povos indígenas – ou subalternizando sua 

inserção no projeto nacional a partir do paradigma integracionista (Souza Filho, 2006)5. Por esse 

motivo, a introdução do art. 68 do ADCT é marco importante para a pluralização do espaço 

público para que este seja o lócus da expressão das vozes, estilos e diferenças culturais (Fraser, 

1992, p. 126). 

No Brasil a pauta da pluralização do espaço público recebe maior visibilidade no processo 

de revigoramento da sociedade civil na década de 1970 (Dagnino, 1994; Avritzer, 2000). Os 

movimentos negros estão dentre aqueles que ganharam visibilidade nesse momento, embora já 

estivessem em processo de organização pública desde a década de 19306. Há um leque de 

                                                           
5
 Souza Filho (2006) resgata todo o processo histórico da legislação que regulavam a relação entre Estado 

e povos indígenas desde a política integracionista e do projeto homogeneizador da sociedade até os 
desafios que se colocam com a Introdução do art. 231 na Constituição Federal de 1988 que prevê que o 
Estado deverá proteger e fazer respeitar os direitos desses povos. Para aprofundamento ver Souza Filho, 
2006.  
6
 Dados os limites desse trabalho não se retomará o incansável processo de luta “anti-escravista e anti-

racista” dos negros no Brasil desde a escravidão. Nascimento e Nascimento (2000) fazem uma retomada 
histórica desse protagonismo de luta. Indicam que: “Fundada por um lado na tradição de luta quilombola 
que atravessa todo o período colonial e do Império e sacode até fazer ruir as estruturas da economia 
escravocrata e, por outro lado, na militância abolicionista protagonizada por figuras como Luiz Gama e 
outros (Larkin-Nascimento, 1981, 1985; Nascimento, 1980; Moura, 1972; Freitas, 1982, Pinaud et. al., 
1987; Lima, 1981; Cuti, 1992) a atividade afro-brasileira se exprimia nas primeiras décadas deste século, 
sobretudo, nas formas de organização de clubes, irmandades religiosas e associações recreativas. A 
Revolta da Chibata, liderada pelo marinheiro João Cândido, foi um episódio marcante dessa época, 
ocultado pela história e desvelada no registro de Edmar Morel (1979). Antes da década de 1920 já surgia 



 

 
                  

demandas reprimidas dos movimentos negros que denunciam a falácia da democracia racial no 

Brasil (Munanga, 2004) e indicam que, também no país, é possível falar em “desigualdades 

raciais” (Hasenbalg, 2005:123) que se expressam em termos de desigualdades 

socioeconômicas (Henriques, 2000; Jaccoud; Beghin, 2002) e que se interseccionam em 

diferentes eixos de subalternização de gênero (IPEA, 2011), de trabalho (IPEA, 2013), de 

vitimização da juventude negra (Waiselfisz, 2013), apenas para citar alguns. A demanda em tela 

nesse artigo, o direito quilombola ao território, está dentre esse leque de reivindicações que 

visam superar essas históricas desigualdades. Essas estão arraigadas no modo de estruturação 

do Estado brasileiro, o que faz com que existam fortes entraves para a efetivação do direito 

quilombola. Isto ocorre devido à dificuldade de rompimento com um modelo consolidado de 

Estado cujos interesses privatistas dos latifundiários e outros estão imbricados aos centros de 

poder, desde a Colônia, passando pelo Império e se refazendo no período republicano 

(Camargo, 1986). 

Na presente seção indica-se para alguns aspectos que são centrais para a compreensão de 

como se construíram parâmetros estatais para a formulação de uma política pública ligada ao 

direito quilombola, com possibilidades de rompimento com esse modelo de Estado 

historicamente consolidado ao qual nos referimos acima. Pode-se dizer que o art. 68 do ADCT 

foi o primeiro passo para o rompimento desse modelo de Estado, pois esse marco tira os 

quilombolas da invisibilidade e os introduz como sujeitos de direitos. Contudo, a associação 

direta entre “reminiscência”7 e a questão do direito ao território desses grupos remete-nos a uma 

visão passadista de quilombo que traz consigo a ideia de uma associação entre o que os grupos 

são na atualidade e a necessidade de vínculo com os quilombos do período da escravidão, o 

que se constitui em um limite na compreensão do direito dos quilombos contemporâneos. 

Almeida (2011) afirma que “o conceito de quilombo não pode ser territorial apenas ou fixado num 

único lugar geograficamente definido, historicamente ‘documentado’ e arqueologicamente 

‘escavado’” (Almeida, 2011:45). Apenas como exemplo, nas Constituições da Colômbia e 

Equador a utilização da terminologia “comunidades negras” permite que essas questões sejam 

tratadas, não a partir de uma concepção reificada de identidade “de onde nós viemos”, como se 

as identidades invocassem apenas uma origem que residiria em um passado histórico com o 

                                                                                                                                                                                     
uma imprensa negra que continuou bastante ativa, especialmente em São Paulo, com jornais como O 
Menelike, O Kosmos, A Liberdade,  Auriverde, e O Patrocínio. Em 1920, nascia O Getulino, fundado por  
Lino Guedes para tratar dos assuntos de interesse da comunidade afro-campineira. O Clarim d’Alvorada, 
fundado por José Correia Leite e Jayme Aguiar em 1924, já anunciava o grito de protesto que se 
cristalizaria em 1931 com a Fundação da Frente Negra Brasileira” (NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2000: 
204). 
7
 A introdução do termo “remanescentes” pode ser compreendido com a retomada do processo 

Constituinte de 1987/88 e com a ação da União Democrática Ruralista (UDR) no sentido de limitação do 
alcance desse direito (Silva, 1997). Hoje a Bancada Ruralista atua no sentido de fortalecer a vinculação 
entre passado e direito quilombola através da proposição de diferentes projetos de lei. Para 
aprofundamento ver Gomes, 2013.  



 

 
                  

qual continuariam a manter certa correspondência. A identidade está relacionada, no caso das 

comunidades negras, com “o que somos”, com “o que nos tornamos”. Nos termos de Stuart Hall: 

“não o assim chamado ‘retorno às raízes’, mas uma negociação com nossas ‘rotas’”. (Hall, 

2007:109). Assim, pode-se dizer que, desde o início, no marco constitucional brasileiro colocam-

se entraves para a formulação de uma política pública que pudesse levar em conta o que os 

grupos são hoje em sua autodefinição.  

Posteriormente o Decreto 3.912/2001, promulgado pelo Presidente Fernando Henrique 

Cardoso (PSDB), aprofunda essa dificuldade - originada no art. 68 do ADCT - quando determina 

nos incisos I e II do parágrafo único que somente poderiam ser reconhecidas “as terras que 

eram ocupadas por quilombos em 1888 e que continuassem ocupadas até a promulgação da 

Constituição de 1988”. Ou seja, esse Decreto colocava limites temporais ao direito desses 

grupos, retrocedendo ao período de 1888, reafirmando uma concepção de “quilombo histórico-

colonial/imperial”. Em 2003, rompendo com esse “passadismo”, o então Presidente Luís Inácio 

Lula da Silva (PT) assina o Decreto 4.887 que regulamenta os procedimentos para 

“identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias”. Esse Decreto é central como marco legal para a defesa do direito 

quilombola à territorialidade, pois supera as concepções “frigorificadas” no modo de 

compreensão desse direito (Almeida, 2000:47). Dois aspectos desse Decreto devem ser 

ressaltados. O primeiro, apresentado no art. 2º, estabelece o critério de auto-atribuição na 

definição da comunidade. O segundo aspecto define que “são terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução 

física, social, econômica e cultural” (inciso II do art. 2º). Estes dois aspectos são alguns dos 

motivos que têm provocado embates capitaneados pela Bancada Ruralista no âmbito legislativo 

(Gomes, 2013) e jurídico (Camerini, 2002). Isto porque o Decreto 4.887/03 ajuda na superação 

da visão passadista do direito de tais grupos. Este Decreto está sendo questionado no STF pela 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.239/048. 

Deve-se demarcar, ainda, que os tratados internacionais são centrais para o aporte desses 

direitos podendo-se citar o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 

1966, a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), sobre povos indígenas 

e tribais, de 1989, a Convenção da Diversidade Biológica (CDB) de 1992, a Convenção sobre a 

                                                           
8
 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) 3239/2004 foi proposta pelo PFL (atual DEM), junto ao 

Supremo Tribunal Federal (STF). Essa ADIN questiona a constitucionalidade do Decreto 4.887/2003, sob 
a alegação de que este, ao regulamentar o art. 68 do ADCT, invade a esfera da lei incorrendo, portanto, 
em “autonomia ilegítima”. O argumento é que, ao dispensar a mediação de instrumento legislativo e dispor 
ex novo, o ato normativo editado pelo Presidente da República invade esfera reservada a lei, incorrendo 
em manifesta inconstitucionalidade (ADIN 3.239/2004).  



 

 
                  

Proteção e a Promoção da Diversidade das Expressões Culturais de 2005 e a Declaração 

Universal sobre Diversidade Cultural de 2001.  

A pergunta que se faz é: se atualmente os quilombolas gozam de parâmetros 

suficientemente consolidados no âmbito estatal, tanto nacionais quanto internacionais, para a 

defesa de seu território, o que impede a efetivação desse direito? Na segunda seção desse 

artigo busca-se responder ou, pelo menos problematizar, algumas das respostas que poderiam 

ser dadas e que se ligam, em última instância, a um modus operandi do Estado brasileiro que 

consolidou e ancorou em suas bases interesses e práticas de indivíduos e grupos privatistas. 

 

3. Desafios para a implementação de políticas públicas para comunidades quilombolas: Conflitos 

sociais em torno do acesso ao território  

 
Os conflitos gerados a partir do processo de colonização para exploração das terras 

coadunam-se com a imperiosa concentração fundiária, patrocinada e amparada legalmente pelo 

Estado, caso da Lei Imperial de 18509. A recente política pública de reforma agrária, instituída 

com a finalidade de propor melhor distribuição de terras (Lei 4504/64), em suas medidas, não 

incluiu modalidades de acesso à terra que correspondessem às pluralidades de situações que 

emergem das formas de uso comum e apropriação de recursos naturais, práticas sociais e 

formas políticas organizativas que agregam componentes étnicos. 

A política pública de reforma agrária voltava-se especialmente para o “assentamento” de 

famílias em estruturas e condições homogêneas. Essa estrutura fundiária tem um forte apelo na 

incorporação de critérios de classificação arbitrária, sintetizadas em categorias que permitem 

refletir a estrutura agrária no Brasil. Conforme Almeida (2011) trata-se da categoria censitária 

estabelecimento e a categoria cadastral imóvel rural, para o autor, essas duas categorias 

contribuíram para dificultar o reconhecimento de situações que estavam se impondo, pela via do 

conflito social, e não correspondiam exatamente aos critérios norteadores daquelas categorias 

classificatórias. 

Em essência, a política pública de acesso à terra foi elaborada enfocando medidas “de 

modificação no regime da posse e uso” revogando, assim, quaisquer condições de 

possibilidades daqueles que delas faziam/fazem uso coletivo e as ocupavam -  por seguidas 

gerações - de terem seus direitos territoriais garantidos.  

                                                           

9
 Lei nº 601, de setembro de 1850: dispõe sobre as terras devolutas do Império, determinando que estas, 

após medidas e demarcadas, sejam cedidas a titulo oneroso, proibindo a aquisição por outros títulos que 
não seja através de compra. Observa-se que essa Lei foi publicada no período em que o Brasil imperial 
estava pressionado para abolir a escravidão, sendo que nesse ano, em outubro de 1850, foi publicada a 
Lei Eusébio de Queiroz que proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Lei que não teve efeito imediato 
sobre o tráfico, mas, podemos deduzir sua influencia na disposição das terras no mercado como estratégia 
de latifundiários para impedir que negros escravizados pudessem possuir títulos de terra. 



 

 
                  

A emergência dos conflitos pela propriedade das terras concorre para o surgimento de 

formas político-organizativas que reivindicam direitos específicos, respaldados na construção 

de identidades coletivas, rompendo com as categorias censitárias de classificação oficial, 

impondo o reconhecimento de direitos territoriais e tomando para si a atribuição de se 

autodefinirem. Essa ação coletiva impulsiona o que Almeida (2013) denomina de consciência 

das fronteiras, ou melhor, a junção da consciência de si e a consciência de seus territórios, 

acionadas por agentes e movimentos sociais nas reivindicações frente ao Estado e rompendo 

com o monopólio das classificações construídas pelo colonialismo/imperialismo.  

Conforme indicado na seção anterior, embora existam dispositivos jurídicos e 

regulamentadores das políticas que asseguram direitos às comunidades quilombolas, a estes 

se somam uma série de medidas jurídicas complementares que dificultam a efetivação da 

política central de regularização fundiária de territórios. Os obstáculos apontados para a não 

efetivação da política são incalculáveis, alternando entre estrutura física e técnica dos órgãos 

de competência, dificuldade dos agentes públicos em operacionalizar a noção de “direito 

coletivo”, “território” e as interferências dos latifundiários e outros nas decisões políticas. 

As demandas dos quilombolas, através de seus instrumentos de representação, atuam em 

uma constelação de organismos nas esferas dos poderes públicos constituídos. Acredita-se na  

abertura do diálogo com o governo (através de fóruns, conselhos, conferências, grupo de 

trabalho, audiências, mesa de diálogo) no intuito de consolidar ações voltadas às 

comunidades. São instrumentos de participação, retomados pelos movimentos sociais, 

fortalecendo a construção da democracia e publicização do Estado. No entanto, o que 

podemos chamar de progressivo avanço no campo democrático não é refletido 

automaticamente, pois os espaços de participação social não são mecânicos e sua 

consolidação depende de mobilizações e vontade política dos agentes estatais (MORONI, 

2009). Ademais, a manualização nas formas de “participação” impõe desafios às formas de 

organização específica das comunidades, sendo necessária a capacidade de distinguir e 

neutralizar os mecanismos de subordinação das formas de existência coletiva (ALMEIDA, 

2013). 

Foram elaborados planos e projetos direcionados para a implementação de políticas 

públicas que visem melhorar as condições de vida desses grupos. A titulação dos territórios é a 

reivindicação central dos quilombolas, o que pode garantir condições para outras políticas 

serem efetivadas com segurança, como ações em educação, saúde e infraestrutura. No 

entanto, a complexidade dos procedimentos políticos, jurídicos e burocráticos posterga a sua 

efetivação.  

Utilizam-se, nesse artigo, situações observadas nas no cotidiano e/ou em práticas de 

pesquisa em comunidades do Maranhão que evidenciam que, sem a titulação definitiva, o 

aceso a outras políticas torna-se um complicador e acirra os conflitos entre os quilombolas e 



 

 
                  

seus antagonistas. Um primeiro exemplo é o Programa Luz para Todos do Governo Federal. 

Em algumas comunidades, a exemplo da comunidade quilombola Camaputitua em Cajarí/MA, 

houve o desvio do sistema de eletrificação para fazendas e a não autorização do suposto 

proprietário da terra para sua implementação. As comunidades mobilizadas denunciaram e 

conseguiram acessar o direito, mesmo diante de ameaças, inclusive de morte. Outra situação 

observada que vem acirrando conflitos é em torno do programa Minha Casa, Minha Vida. Os 

quilombolas acessam o direito utilizando a certificação de reconhecimento emitida pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP). No entanto, essa certificação não assegura a imediata 

titulação do território. Ao contrário, após esse primeiro passo a comunidade precisa abrir um 

processo administrativo no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) que 

pode se arrastar por anos, caso existam muitas disputas judiciais em torno da terra.   

A Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), através do Programa 

Brasil Quilombola (PQB), considera mapeadas 3.542 comunidades quilombolas. A FCP afirma 

que mais de 1.500 são certificadas. Dados da Comissão Pró Índio de São Paulo apontam que 

desde a primeira titulação realizada em 1995, somente 154 comunidades foram tituladas em 

todo Brasil. Em contraposição, as organizações representativas das comunidades quilombolas 

asseveram que os números de comunidades mapeadas por eles superam os dados 

apresentados pelo governo. Essa disparidade entre comunidades mapeadas e tituladas 

também são ocasionadas, pelas disputas territoriais com o Estado que é o elaborador da 

política. São evidenciadas pelos certames em territórios localizados em áreas pretendidas ou 

sobrepostas a Unidades de Conservação, Marinha, Áreas de Segurança Nacional e 

Aeronáutica.  

A questão da titulação dos territórios perpassa por interesses dos mais distintos atores 

sociais, políticos e econômicos dentre os quais destacamos os movimentos sociais, 

organismos internacionais, partidos políticos, empresários e latifundiários. Assim, essa política 

pública tem se efetivado vagarosamente. As constantes negociações e discussões entre 

agentes sociais e governantes, na construção de acordos e atendimento de demandas, revela 

uma mudança sutil nas relações de poder. No entanto, a morosidade processual para se 

chegar à efetivação dessa política tem apresentado conflitos intensos que resultam no uso da 

violência física e simbólica ao extremo. 

Os casos de consenso não têm sido suficientes para a resolução pacífica do conflito, pois 

permanece a repressão às quais as comunidades são submetidas com diversos casos de 

assassinatos e perseguições à lideranças, criminalização dos movimentos sociais, 

impedimento do livre acesso ao uso dos recursos naturais e expulsão dos grupos dos 

territórios.  

Os processos de regularização de territórios quilombolas pelo INCRA, ao longo dos anos, 

têm sido norteados por uma sucessão de instruções normativas que declaradamente tem 



 

 
                  

atravancado sua conclusão. Na peregrinação do processo de titulação, um dos procedimentos 

considerado mais contundente e imprescindível é a elaboração e a publicação de competência 

do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID), de competência do INCRA.  

Cabe ressaltar sobre a pouca importância que é dada para a feitura dos Relatórios 

Antropológicos dos territórios quilombolas, pois atualmente, a seleção de elaboradores dos 

Relatórios passa a ser disposto na modalidade de concorrência do mercado. O pregão para 

Relatórios Antropológicos quilombolas colocou uma questão política no âmbito do mercado. As 

empresas responsáveis pela elaboração dos Relatórios Antropológicos acabam por contratar 

profissionais, sem o estabelecimento de critérios adequados, os quais deveriam estar 

principalmente relacionados à pesquisa com as comunidades, pois o Relatório é peça 

importante no processo de defesa dos territórios dos grupos. A deficiência em relação à 

pesquisa e ao pouco conhecimento teórico/empírico sobre as comunidades quilombolas 

desses profissionais - que acabam aceitando fazer esse tipo de trabalho com escassez de 

tempo e recursos necessários - contribuem para a fragilidade dos mesmos que, pelo modus 

operandi, parecem mais checklist sobre as comunidades que um trabalho de cunho científico 

aprofundado como deve ser um Relatório. 

Assim, o modelo utilizado para implementar e efetivar essa política pública se constitui em 

fator motivador de conflito entre o Governo e as comunidades quilombolas. O descompasso se 

deve ao descumprimento, por parte das agências estatais, das políticas públicas, tal como 

discutidas com as lideranças e as comunidades, ou pelo fato destas políticas serem gestadas 

em gabinetes sem considerar as especificidades locais, ou mesmo por se perderem nos 

tradicionais vícios comuns à política brasileira: tanto pela destinação de recursos ou 

gerenciamento das políticas por gestores de partidos aliados - que acabam sendo desviados e 

nunca chegam ás comunidades - ou chegam pela metade, quanto pela não destinação devido 

à existência de gestores que pertencem a partidos de adversários políticos locais. 

Outro caso emblemático, para ilustrar os argumentos, é a dos quilombolas de Alcântara no 

Maranhão. Em 1980 e 1991 sofreram com dois Decretos que tornaram seu território área de 

utilidade pública para o programa espacial: 62 mil hectares de terra, mais de 50% da área do 

município, expropriando cerca de 150 comunidades, colocando-as em risco e causando a 

desestruturação do modo de vida tradicional de mais de três mil famílias.  

Com o processo de mobilização das comunidades evitou-se a expropriação da totalidade 

prevista pelos Decretos, mas não foi possível impedir que mais de trezentas famílias sofressem 

deslocamento compulsório para a implantação do Centro de Lançamento de Alcântara, um 

aeroporto, um quartel e um conjunto habitacional para os funcionários do empreendimento. As 

famílias deslocadas compulsoriamente para as ditas agrovilas deveriam contar com 

infraestrutura necessária para uma vida com dignidade, contudo não foi isso o que ocorreu.  



 

 
                  

Além disso, os quilombolas transferidos para as agrovilas deveriam contar com um conjunto 

de políticas públicas que suprisse todas as necessidades básicas e com assistência técnica 

para superar as condições adversas do solo, para a feitura da roça, e a falta dos recursos 

naturais, os quais tinham disponíveis nos antigos povoados que ficavam todos à beira do 

oceano.  

O governo prometeu um pacote de políticas públicas para minimizar os prejuízos com o 

deslocamento compulsório. Os quilombolas das agrovilas terminaram endividados, sem 

assistência técnica, sem implementação das políticas públicas, sem títulos dos lotes, sem seus 

filhos terem o direito de construírem casas próximas aos seus genitores, ou seja, assinaram um 

acordo com o governo e até hoje estão abandonados à própria sorte. 

Nesse caso de Alcântara há uma contradição interna ao próprio Estado: isso porque o 

mesmo Estado que reconheceu o direito à identidade étnica do grupo (laudo de 2002) é o 

mesmo que em 2007 autoriza a invasão dos territórios das comunidades quilombolas pela 

empresa binacional Alcântara Cyclone Space. Após a empresa perder uma ação na justiça 

federal, o Estado ajusta com lideranças e comunidades a criação de uma associação com 

personalidade jurídica para receber o titulo definitivo do território.  

As comunidades se mobilizaram e fizeram 10 oficinas de consulta e uma Assembléia Geral 

com a participação de mais de 300 pessoas das comunidades para criação da Associação do 

Território Quilombola de Alcântara (ATEQUILA). Entretanto, em 04 de novembro 2008, é 

publicado o RTID no Diário Oficial, que sofre contestação após o prazo legal. Contestação 

rebatida pelo INCRA. Contudo, em uma atitude arbitrária, autoritária e racista, o Governo 

Federal leva o caso para uma Câmara de Conciliação, na qual o INCRA, não poderá participar, 

e nem as comunidades quilombolas, principais interessadas, não serão consultadas, não terão 

vez e muito menos voz. Portanto, os quilombolas foram mais uma vez vitimas do modelo de 

Estado, referido na primeira seção desse artigo, cujos interesses privatistas dos latifundiários e 

outros estão imbricados aos centros de poder, desde a Colônia, passando pelo Império e se 

refazendo no período republicano. 

Os casos citados do Maranhão servem para ilustrar as dificuldades que se colocam no 

processo de efetivação do direito constitucional dos quilombolas bem como visibiliza as 

próprias contradições do Estado que, ao mesmo tempo em que cria políticas públicas como 

Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos, Bolsa Família, não prioriza a efetivação da titulação 

dos territórios que é o principal pleito desses grupos para sua reprodução física e cultural.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

No que se refere à política pública de regularização fundiária para comunidades 

quilombolas, pode-se identificar avanços na construção de marcos legais para a formulação da 



 

 
                  

política, contudo persiste um cenário de fortes entraves no que se refere à efetivação dessa 

política. Retomam-se três aspectos que podem apontar para a compreensão desses entraves. 

O primeiro refere-se ao que foi indicado ao longo desse artigo, qual seja, a forte ancoragem 

que diferentes interesses privatistas têm no Estado brasileiro, mantendo um perfil racista e 

desigual no modo de distribuição das terras. O segundo aspecto refere-se à própria novidade da 

política que esbarra em dificuldades dos agentes estatais responsáveis pela mesma, bem como 

das estruturas burocráticas do Estado. O terceiro fator ligado aos anteriores é o fato de que o 

Estado Democrático de Direito pauta-se por um viés do indivíduo e há fortes dificuldades e/ou 

ausência de vontade política e jurídica para a efetivação de direitos de marco coletivo. Portanto, 

há elementos de natureza diferentes envolvidos na dificuldade de efetivação dessa política e 

será necessária ainda muita mobilização e compreensão, nos termos de Chantal Mouffe, de que 

a sociedade democrática é uma esfera pública vibrante, com muitas visões conflitantes, mas 

com possibilidade de construção de um projeto democrático alternativo que concilie os direitos 

de cunho individual e coletivo.  

 

Referências bibliográficas: 

 

ANDRADE, M. de P.; SOUZA FILHO, B. (Org.). Fome de farinha: deslocamento compulsório e 
insegurança alimentar em Alcântara. São Luis: EDUFMA, 2006. 

ALMEIDA, A. W. B. de. Os quilombos e as novas etnias. In: O’DWYER, E. C. (Org.). Quilombos: 
identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV / ABA. 2000. 

ALMEIDA, A. W. B. de. Nas bordas da política étnica: os quilombos e as políticas sociais. In: 
ALMEIDA, A. W. B. Quilombos e as novas etnias. Manaus: UEA, 2011. 

ALMEIDA, A. W. B. de. FARIAS JUNIOR, E. de A. (org). Povos e Comunidades Tradicionais: 
nova cartografia social, UEA, 2013. 

ALMEIDA, A.W.B. de. BORGES, S.B. Distinguir e Mobilizar: duplo desafio face às políticas 
governamentais. In: ALMEIDA, A.W.B. de. BORGES, S.B. (Org). Consulta e Participação: a 
crítica à metáfora da teia de aranha. Manaus: UEA Edições, PPGAS/UFAM, 2013. p. 97-102. 

ARRUTI, J. M. Mocambo: antropologia e história do processo de formação quilombola. Bauru: 
EDUSP, 2006. 

AVRITZER, L. Democratization and changes in the pattern os association in Brazil. Journal of  
Interamerican Studies and World Affairs, Fall, 2000a.      

BRUNO, R. Senhores da terra, senhores da guerra: a nova face política das elites agroindustriais 
no Brasil. Rio de Janeiro: Forense Universitária / UFRJ, 1997. 

CAMARGO, A. de A. A questão agrária: crises de poder e reformas de base (1930-1964). In: 
FAUSTO, B. (Org.). O Brasil republicano. São Paulo: Difel, 1986. p. 121-222. 

CAMERINI, J. B. Os quilombos perante o STF: a emergência de uma jurisprudência dos direitos 
étnicos (ADIN 3.239-9). Rev. direito GV. vol.8 no.1 São Paulo jan./jun. 2012 

DAGNINO, E. (Org.). Os anos 90: política e sociedade no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

FRASER, N. Rethinking the public sphere: a contribution to the critique of actually existing 
democracy. In: CALHOUN, C.(Ed.). Habermas and the public sphere. Cambridge: Massachusetts 
Institute of Technology, 1992. 



 

 
                  

FRASER, N. What’s critical about critical theory? The case of Habermas and Gender. In: 
BENHABIB, S.; CORNELL, D. (Ed.). Feminism as critique. Minnesota: University of Minnesota 
Press, 1988. p. 31-55. 

GOMES, L. C. B. O direito quilombola e a democracia no Brasil. Revista de Informação 
Legislativa, v. I, p. 303-320, 2013. 

GUIMARÃES, A. P. Quatro séculos de latifúndio. 4. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. 

GUIMARÃES, A. S. A. Racismo e anti-racismo no Brasil. São Paulo: Fundação de Apoio à 
Universidade de São Paulo / Ed. 34, 2005 [1999]. 

HABERMAS, J. Teoria de la accion Comunicativa. Madrid: Taurus Ediciones, 1987. 

 HASENBALG, C. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 
2005 [1979]. 

HALL, S. Quem precisa de identidade? In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). Identidade e 
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2007. p. 103-133. 

HENRIQUES, R. Desigualdade racial no Brasil: evolução das condições de vida na década de 
90. IPEA. 2000. Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/pub/td/td_2001/td0807.pdf>. Acesso em: 
22 jul. 2006. 

IPEA [et al.].  Retrato das desigualdades de gênero e raça. 4ª ed. - Brasília: Ipea, 2011. 

JACCOUD, L.; BEGHIN, N. Desigualdades raciais no Brasil: um balanço da intervenção 
governamental. Brasília: IPEA, 2002. 

LACLAU, E. MOUFFE, C. Hegemonía y estrategia socialista Hacia una radicalización de la 
democracia. Editora: Siglo XXI, Madrid, 1987.  

MUNANGA, K. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus identidade 
negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2004. 

MORONI, J. A. O direito à participação no governo Lula. In Avritzer, Leonardo. Experiências 
nacionais de participação social. São Paulo: Cortez, 2009. p. 107-141.  

MOUFFE, C. Democracia, cidadania e a questão do pluralismo. Revista Política & Sociedade, nº 
3, out. 2003.  

NASCIMENTO, A. do; NASCIMENTO, E. L. Reflexões sobre o Movimento Negro no Brasil, 
1938-1997. In: LYNN, H.; GUIMARÃES, A. S. A. (Org.). Tirando a máscara: ensaios sobre o 
racismo no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p. 203-235. 

PEREIRA JUNIOR, D. Quilombos de Alcântara: território e conflito – Intrusamento do território 
das comunidades quilombolas de Alcântara pela empresa binacional, Alcântara Cyclone Space. 
Manaus Editora da Universidade federal do Amazonas, 2009. 

RAWLS, J. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

SEN, A. Desigualdade reexaminada. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

SILVA, D. S. da. Apontamentos para compreender a origem e propostas de regulamentação do Artigo 68 
do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias de 1988. Boletim Informativo NUER: Regulamentação 
das Terras de Negros no Brasil, Florianópolis, v. 1, n. 1, p. 11-27, 1997. 

SOUZA-Filho, C. F. M. O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá Editora, 
2006.  

SILVA, T. GOES, F. L. Igualdade racial no Brasil: reflexões no Ano Internacional dos 
Afrodescendentes. Brasília: Ipea, 2013.  

WAISELFISZ, J. J. Homicídios e juventude no Brasil. BSB: SGP. 2013. Disponível em: < 
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf> Acesso em: 
13/11/2015.  

YOUNG, I. M. Inclusion and democracy. Nova York: Oxford University Press, 2002.  

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_homicidios_juventude.pdf

