
 O movimento quilombola no Brasil no contexto latino-americano dos 

Estados pluriétnicos 1 

 

 Os territórios nacionais na América Latina são marcados por uma profunda desigualdade 

sócio-espacial que se deve fundamentalmente ao processo histórico de formação dos Estados-

nação, quando diversos povos foram subalternizados em função de uma racionalidade dominante, 

européia. O processo de afirmação da Europa, enquanto centro geopolítico e cultural do mundo 

moderno, se deu em um processo conjunto às colonizações na América e sua configuração 

enquanto periferia colonial, de modo que modernidade e colonialidade são faces de um mesmo 

processo, sendo assim um par dialético, indissociável.2 

 Neste processo foi o responsável pelo racismo e a escravidão enquanto criações 

modernas, que trouxeram riqueza para a Europa3 e miséria e sofrimento para a América, África e 

Ásia. A afirmação da superioridade da raça branca e seu projeto de gerir progresso e a evolução 

da humanidade esteve embasada pela ciência positivista e pela Igreja católica, numa concepção 

de mundo que delegava aos negros, indígenas, mestiços e demais nativos a condição enquanto 

povos atrasados e rústicos, com necessidade de receber ensinos religiosos para a sua salvação e 

passíveis de serem civilizados. Esta racionalidade subjulgadora dos povos nativos da América e 

                                                 
1 As análises propostas para este artigo partem dos resultados obtidos a partir da pesquisa de mestrado intitulada 
“Territorialidades negras no território nacional: processos sócio-espaciais e normatização da identidade quilombola”  
 

2 “A Modernidade se 

constitui no mesmo movimento que constitui a colonialidade. Assim, é preciso romper com o evolucionismo 

eurocêntrico que vê cada lugar do mundo como se fora um determinado estágio da evolução européia, o que só é 

possível a partir de uma perspectiva teórica que toma o tempo como algo linear (o europeu) e ignora o espaço, 

enfim, uma perspectiva teórica que pensa a sucessão de eventos numa linha temporal unidirecional e ignora a 

simultaneidade constitutiva da história (espaço-tempo). Pensar com o espaço implica admitir múltiplas 

temporalidades convivendo simultaneamente. Sem considerar o espaço geográfico e a natureza, a clivagem 

constitutiva do 'sistema-mundo moderno colonial' desaparece e o mundo europeu emerge como se fôra por auto-

geração e fruto de uma presumida superioridade, cuja legitimação sempre corre o risco de cair no racismo”.  

(PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 16) 

3 Trata-se de uma visão de Europa, centralizadora.“O eurocentrismo é, aqui, o nome de uma perspectiva de                 

conhecimento cuja elaboração sistemática começou na Europa Ocidental antes de meados do século XVII [...]. 

Sua                    constituição ocorreu associada à específica secularização burguesa do pensamento europeu e à 

experiência e                    necessidades do padrão mundial de poder capitalista, colonial/moderno, 

eurocentrado, estabelecido a partir da                   América [...] Em outras palavras, não se refere a todos os 

modos de conhecer de todos os europeus e em todas as                    épocas, mas a uma específica racionalidade 

ou perspectiva de conhecimento que se tornou mundialmente hegemônica colonizando e sobrepondo-se a todas 

as demais, prévias ou diferentes, e a seus respectivos saberes concretos, tanto na Europa como no resto do 

mundo.” (QUIJANO, 2005, p. 246-7 apud SOGAME, s/d)  



daqueles trazidos de além-mar, substanciou uma intensa exploração da força de trabalho de 

maneira que os territórios nacionais latino-americanos se fundaram com base nos trabalhos 

realizados pelas mãos negras e índias. De modo que a história da América Latina e Central está 

assentada em sangue de muitas gerações.   

 A Europa, para alcançar a tal modernidade, realizou “acumulação primitiva do capital” a 

partir da “pilhagem, o massacre, a tortura e a escravidão indígena e negra” como “forças 

propulsoras do capital”, não tendo feito ainda hoje uma autocrítica da “descoberta da América”. 

(SOGAME, s/d). Tal subalternização não se dissolveu com as independências das colônias, mas 

permaneceu ao longo do tempo se revestindo de diferentes roupagens, de maneira que as 

relações desiguais de uso do território ligadas a raça e classe social são evidenciadas por 

injustiças sociais visíveis, por exemplo, nas ações de violência policial, pela forma como se dá a 

distribuição da população pelo território, do acesso aos direitos cidadãos e aos recursos, enfim, 

são muitos os conflitos sócio-espaciais que se apresentam como heranças do modelo colonial. A 

pobreza e a configuração das classes sociais nos dias de hoje não se dissocia das questões de 

raça e etnia desencadedas pelo processo da colonização.   

 As dificuldades enfrentadas pelos povos subalternizados, são relacionadas ainda ao seu 

“atraso histórico” e não aos vetores de modernização que incidem diretamente sobre seus meios 

de produção (os ditos recursos naturais). São subjulgados pelo discurso competente realizado por 

fazendeiros do agronegócio, empresários rurais, empresas multinacionais, que se colocam como 

os responsáveis pelo progresso e o desenvolvimento social e econômico local e nacional. “Daí 

que o receituário para os problemas da modernização tem sido o de prescrever mais 

modernização (Porto-Gonçalves, s/d), pois o discurso do moderno preconiza que as populações 

tradicionais  estariam em estágios inferiores da evolução humana, há muito superado pelos países 

do centro e pelas grandes cidades da periferia mundial.” (SOGAME, s/d). 

 Essa história, contudo, não se dá sem resistência. Ainda que a história oficial omita 

muitos fatos, a luta sempre foi constante na vida dos povos subalternizados, quer com os 

quilombos, com insurreições, levantes, fugas, etc. Esta luta, hoje, se configura na esfera política 

dos movimentos sociais, na busca pelo acesso aos direitos cidadãos. 

 A partir da década de 1980 diversos territórios nacionais da América Latina admitiram em 

suas constituições federais direitos coletivos e passaram a considerar os elementos necessários a 

uma cidadania multicultural, ou seja, se assumiram enquanto nações formadas a partir de povos 



distintos. Segundo Dona Lee Van Cott (2000, apud HOOKER, 2006), seriam cinco elementos os 

definidores do modelo multicultural, a citar: reconhecimento formal de subgrupos étnicos ou 

raciais específicos e da natureza multicultural das sociedades nacionais; reconhecimento do 

direito consuetudinário como direito público oficial; direitos de propriedade coletiva 

(especialmente em relação à terra); status oficial para a língua de minorias em regiões em que 

estas predominam e, garantia de educação bilíngue. Além disso, foram vários os países que 

ratificaram a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, garantindo direitos 

específicos aos povos tradicionais, assumindo-se assim como Estados pluriétnicos, ao menos nos 

termos da lei. 

 De acordo com a mesma autora, os regimes de cidadania multicultural seriam tentativas 

de remediar a exclusão passada, motivadas pela busca de diversas fontes de legitimidade para os 

Estados, diante da incapacidade dos governos latino-americanos de aprimorarem o bem-estar 

material de seus cidadãos e de assegurarem a igualdade social perante à lei. Assim, promovendo 

o multiculturalismo “os políticos que elaboraram as constituições latino-americanas apostaram 

que a diversidade étnica poderia [...] promover a unidade nacional ao chamar a atenção para o 

problema da exclusão política, ao enfatizar a importância dos direitos democráticos e ao 

introduzir na cultura política os valores de participação, inclusão e tolerância” (VAN COTT, 

2000, p. 278 apud HOOKER, 2006). Portanto, as reformas da cidadania multicultural foram 

decisões tomadas por elites nacionais a fim de legitimar a nacional-democracia no período de 

transição do autoritarismo. 

 Então, diversos Estados nacionais latino-americanos adotaram em suas legislações leis 

concernentes aos direitos coletivos, porém isso não quer dizer que estes tenham se efetivado, 

uma vez que tal ação representaria um risco para a governança estatal-empresarial 

principalmente no quesito das titulações de terra. É importante evidenciar a forma com a qual o 

Estado negocia as políticas públicas com as populações ditas étnicas. O reconhecimento formal 

de grupos e comunidades está, bem como o acesso às políticas públicas, vinculado ao recorte 

cultural. Observa-se assim que a identidade étnica e os argumentos ligados ao viés cultural estão 

em voga para afirmação dos direitos cidadãos. 

 No artigo intitulado “Inclusão indígena e exclusão dos afro-descendentes na América 

Latina”, a pesquisadora Juliet Hooker levanta reflexões acerca da conquista de direitos pelos 

movimentos indígenas e afro-descendentes. Afirma que o Estado e a opinião pública foram mais 



sensíveis às demandas dos portadores da identidade indígena do que da afro-descendente, o que 

significa maior atenção às reivindicações formuladas em torno da diferença cultural ou etnicidade 

do que às vinculadas a raça ou racismo.4 

 Em sua pesquisa, nota que as comunidades afro-descendentes que conquistaram avanços 

em suas lutas pelos direitos, foram aquelas que assumiram uma identidade étnica, a posição de 

autóctones, similar a dos índios; “Em vários países da América Central (Honduras, Nicarágua e 

Guatemala), os grupos afro-descendentes foram reconhecidos como uma população distinta com 

diferenças culturais em relação à nação e seus direitos coletivos foram inseridos no quadro legal 

e constitucional.” (HOOKER, p. 4, 2006). Existe uma diferença no modo como os dois grupos 

foram racializados “Nem todos os afro-descendentes se consideram um grupo étnico ou são 

percebidos pelas elites nacionais e a opinião pública como possuidores de uma “identidade 

étnica” que mereceria ser protegida por direitos coletivos especiais” (idem). 

 Posto está que o Estado e as elites nacionais tem papel fundamental na determinação dos 

grupos destinados a alcançarem direitos coletivos. Nesse sentido, o reconhecimento da 

diversidade cultural, iniciativa que não necessariamente enfrenta os aspectos sociais e 

econômicos da injustiça racial, permite que os Estados continuem ignorando a existência do 

racismo. A adoção simultânea de direitos culturais e outros tipos de estratégias anti-racistas, 

como a ação afirmativa ou medidas relacionadas aos direitos civis, ainda é uma exceção na 

América Latina, apenas Brasil e Colômbia tem em suas legislações artigos contra o racismo e a 

adoção de direitos culturais5. Embora se trate de um marco formal, é discutível considerar a 

medida um avanço uma vez que as leis no Brasil podem ou não se tornar realidade. 

 Vivemos um modelo cívico cultural e político herdado da escravidão e subordinado à 

economia, onde o que existem são direitos do consumidor mas não cidadãos. Existe uma 

democracia de consumo uma vez que o que é central é o mercado, não o homem6. Para Milton  

                                                 
4 “Um importante fator do êxito na conquista de direitos coletivos é, portanto, a habilidade dos grupos 

minoritários de formular demandas em termos adequados à lógica segundo a qual esses direitos são considerados 

justificados pelo regime de cidadania multicultural, lógica que implica a posse de uma identidade cultural distinta.” 

(HOOKER, Juliet). 

5 “A inclusão dos afro-descendentes na análise das reformas de cidadania multicultural na América Latina é 

fértil porque a luta dessa população, situada na ambígua intersecção de raça e etnicidade, não pode ser facilmente 

enquadrada na categoria “reconhecimento cultural”. (HOOKER, p. 12, 2006) 

6 “Nessa concepção de sociedade, no mundo e, sobretudo, neste país, o homem é residual. A democracia impõe a 



Santos, no artigo “Cidadanias Mutiladas”, ser cidadão idealmente é ser como o Estado, tão forte 

quanto ele, um indivíduo completo, dotado de direitos que lhes permitam não só se defrontar 

com o Estado, mas afrontar o Estado. Além de uma capacidade de entender o mundo, a sua 

situação no mundo e que se ainda não é cidadão, saber o que poderiam ser os seus direitos. 

 No Brasil, não se tem direitos, não existe uma real cidadania, mas sim privilégios para a 

classe média. “O processo de desnaturação da democracia amplia a prerrogativa da classe média, 

ao preço de impedir a difusão de direitos fundamentais para a totalidade da população. E o fato 

de que a classe média goze de privilégios, não de direitos, que impede aos outros brasileiros ter 

direitos.” (SANTOS, s/d). Por isso no Brasil quase não há cidadãos. As cidadanias são 

mutiladas, no trabalho, na moradia, na circulação, na educação, na saúde, no tratamento da 

polícia, no acesso à evolução técnica contemporânea. Por preconceito impresso nas relações de 

indicação, de decisão pela aparência. 

 A questão do racismo no Brasil é realmente muito séria; as heranças históricas se fazem 

presentes no cotidiano de maneira bastante acentuada. De acordo com algumas pesquisas (Vozes 

do Brasil, 2006), 90% da população entrevistada dizem que existe racismo no Brasil.  Desses, 87% 

nunca se sentiram discriminados e 13% já se sentiram discriminados, sendo 7% brancos, 12% 

pardos, 30% pretos, 19% indígenas. Sobre a diferença entre ser negro e ou ser branco no Brasil, 

54% disseram que é a mesma coisa, 44% disseram que é diferente e 2% não sabem. Destes: 

 

 

 Evidencia-se o fato de que negros e índios sabem muito mais do que se trata o racismo 

do que os brancos. Em outra pesquisa sobre racismo realizada em 1988 pela USP, 97% dos 

entrevistados disseram não ter preconceito racial e 3% disseram que sim. Quando perguntados se 

conheciam alguém que tem preconceito, 98% disseram que sim e 2% disseram que não. 

Concluindo-se assim que “cada brasileiro seria uma ilha de democracia racial”. Ninguém se diz 

                                                                                                                                                                  
competitividade como norma central, uma competitividade obtida através de normas privadas que arrastem as normas 

públicas. O que domina nessa democracia de mercado é o elogio da técnica, como se ela se auto-satisfizesse e, 

preeminência da racionalidade sem razão, é típica do processo econômico do fim do século e obstáculo à floração do 

pensamento”. (SANTOS, s/data, p.2) 

Pretos Brancos Índios
Mesma coisa 41 60 38
Diferente 55 38 60
Não sabe 3 1 2



racista, mas todos os outros são. Seria de fato um racismo velado, onde as pessoas teriam 

“preconceito de ter preconceito”. (SCHWARZT, 1996) 

 O mito da democracia racial dificulta o enfrentamento do racismo, considerando que este 

é inexistente. Após a abolição da escravatura em 1888, somente em 1951 foi promulgada outra 

lei em atenção à questão, a Lei Afonso Arinos, que considerava qualquer prática de 

discriminação racial como simples contravenção penal sujeita ao pagamento de multa irrisória. 

Apenas em 1988, cem anos após a abolição, o racismo é considerado crime inafiançável pela 

Constituição Federal brasileira. 

 Um fator perverso do racismo é a segregação espacial. A localização da população negra 

no território é evidenciada pelos dados de distribuição da população no espaço, tendo em vista a 

desconcentração de renda na periferia. Embora no Brasil nunca tenha existido uma segregação 

oficial como nos Estados Unidos, “os estudos mostram que as políticas urbanas que vêm sendo 

implementadas ao longo de toda a história da cidade priorizam as regiões que concentram a 

população com alto poder aquisitivo, em detrimento, salvo raras exceções, daquelas áreas 

destinadas aos pobres e notadamente aos negros que estão na base da pirâmide social.” SILVA, 

2006, p.23). Os negros são considerados menos cidadãos que os demais. 

  
“Raffestin (1993) afirma que o problema das relações raciais e étnicas está baseado 

na disputa de poder. As manifestações de preconceitos raciais têm como fundamento 

a luta pelo poder baseado nas diferenças aparentes e têm como objetivo de 

assegurar o máximo de dominação de um determinado grupo. A partir dessa 

perspectiva, criam-se estratégias para a conquista e manutenção do poder diante 

daqueles considerados inferiores. A luta pelo poder é constante em toda a histórria 

da humanidade. A discriminação espacial acontece quando um grupo procura impedir 

o acesso do outro a determinadas partes do território, Individualmente os membros 

do grupo discriminado poderão locomover-se, mas não a totalidade do grupo.” 

(SILVA, 2006, p.31-32) 

 

 

  A posição do indíviduo no espaço extrapola a localização e entra no âmbito relacional. O 

indivíduo está situado em um lugar e ao mesmo tempo possui uma posição na sociedade que 

depende de suas relações com os outros indivíduos. (BOURDIEU, 1993; SANTOS, 1987, apud 

SILVA, 2006). “Cada homem vale pelo lugar onde está: o seu valor como produtor, consumidor, 

depende de sua localização no território” (SANTOS apud SILVA, 2006) 

 Existe uma estrutura rígida, da ocupação destes lugares (físicos e relacionais) na 

sociedade. Tem-se um padrão (mulher negra, empregada doméstica, moradora da periferia) que 

se extrapolado causa impactos. A pesquisa de Maria Nilza na cidade São Paulo é reveladora 



destes aspectos7.   

“Algumas asseveraram que parte da sociedade não aceitava a possibilidade de uma mulher 

negra sair dos 'padrões naturais', aqueles de pobreza e subalternidade. Era praticamente 

'normal' uma mulher negra ser empregada doméstica, mas não era 'normal' e corrente que 

ela fosse médica, engenheira ou possuísse outro título de graduação. Em especial, 

algumas, que residiam em bairros considerados 'incluídos', não se sentiam à vontade, pois 

eram discriminadas e vistas como 'estranhas' ou 'fora de seu território.” (SILVA, 2006) 

 

 As demandas, portanto, das populações negras, são muitas em um país com tantos anos 

de escravidão. Em meados da década de 1980, a partir do Movimento Negro, de cunho mais 

urbano, as demandas das comunidades negras rurais chegaram ao Congresso Nacional, até serem 

incluídas na Constituição Federal de 1988, que seria um marco na legislação brasileira pois se 

configurou como um novo momento de abertura democrática, conferindo transformações na 

estrutura jurídica da nação. Neste processo o papel dos movimentos sociais e da participação 

popular foi de extrema importância.  

 Diversos setores da população ansiavam por reforma social e lutavam pela 

redemocratização do país. O texto constitucional buscou atender tais reivindicações, tendo sido 

elaborado através de um debate pautado por concessões, acordos e exigências de todos os tipos. 

De acordo com Sundfeld, representante da Sociedade Brasileira de Direito Público, entre os 

envolvidos no processo constituinte, existia uma consciência de reparação social aos grupos 

desprivilegiados da história nacional. Ao direito constitucional foi atribuída uma nova função, a 

de disciplinar e transformar as relações sociais segundo princípios de justiça, tendo o Estado a 

obrigação de se reinventar para cumprir as novas metas. Aos juristas tornou-se necessário se 

desabituar de seu raciocínio jurídico tradicional e construir novas técnicas de interpretação. 

(SUNDFELD, 2002) 

 Os avanços obtidos nos direitos para os negros durante a elaboração da Constituição 

Federal, foram frutos da participação e das pressões exercidas pelo Movimento Negro nos 

debates pré-constituinte, bem como durante a elaboração da Carta Magna. A idéia de uma 

dívida nacional da nação para com os afro-brasileiros se firmou a partir das contribuições da 

militância, bem como o próprio uso da expressão afro-brasileiro.  

 Para que um Estado nacional de origem escravagista como o Brasil busque se tornar uma 

sociedade igualitária, é imprescindível que reveja os anos e anos de opressão e massacre das 

populações indígenas, negras e miscigenadas, que formaram o povo brasileiro. A herança colonial 

                                                 
7 SILVA, Maria Nilza da. A mulher negra: o preço de uma trajetório de sucesso. Dissertação (Mestrado). 1999 



ainda vivenciada pela sociedade urbano-industrial, capitalista, mantém uma estrutura em que os 

pobres de hoje, nas cidades e nos campos, são uma continuidade do processo passado de 

colonização e conquista de novos territórios por parte dos europeus. Assim, para a realização de 

uma real democracia, há que se promover a igualdade racial, sendo tal tarefa de responsabilidade 

do Estado. 

 Consta na Constituição Federal a proteção por parte do Estado às “manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo 

civilizatório nacional” (art. 215, 1º parágrafo). O Estado também considera “patrimônio cultural 

brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 

portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira” (Art. 216), além de um capítulo direcionado especificamente aos índios 

(Capítulo VII do Título VIII). Ainda em relação aos negros, foi sancionado o artigo 68, que 

garante a posse da terra as comunidades remanescentes de quilombos. 

 O que se pode notar a partir disso, é a possibilidade de inclusão das comunidades negras 

frente aos direitos cidadãos a partir do recorte da etnicidade. O artigo 68 acaba por normatizar 

a identidade quilombola, uma vez que para a obtenção da titulação da terra é necessário que a 

comunidade requerente prove a veracidade de sua identidade e se enquadre no conceito de 

quilombo adotado pela legislação. Ainda que a maioria das reivindicações por titulações de terras 

de quilombos seja precedido de conflitos fundiários e não de inquietações em relação à 

identidade, as comunidades muitas vezes retomam símbolos e valores já esquecidos, que 

confirmem seu passado e seu pertencimento àquela terra.  

 Praticamente já não é mais possível que os grupos tradicionais se mantenham isolados da 

modernidade em seus territórios tradicionais. É necessário que os comunitários apreendam as 

maneiras de adentrar o sistema jurídico e político para participar dos processos de luta por suas 

terras. Assim, a identidade quilombola é assumida enquanto uma possibilidade de inserção na 

sociedade; as comunidades se inserem em processos políticos, na medida em que o 

reconhecimento quilombola possibilita a regularização formal da terra. Dessa maneira que se dá 

uma intensa hibridização entre as culturas tradicionais e a modernidade. Com a titulação, as 

comunidades passam a existir legalmente perante a sociedade, portanto a institucionalização 

destes grupos tradicionais corresponde a um processo de modernização, enquanto uma 

possibilidade de inclusão e existência dentro da sociedade urbano-industrial capitalista, de 



dominação branca.   

 O termo quilombola é adotado, inicialmente, de forma política devido aos conflitos 

fundiários que envolvem muitas comunidades. No entanto, no cotidiano das comunidades acaba 

por ganhar sentidos singulares, na medida em que se tornam próprios a cada situação. Existem 

exemplos de pessoas que não queriam ser tratados por quilombolas por remeterem o termo à 

escravidão, uma referência identitária que se pretendia que fosse esquecida, porém a apreensão 

do termo e o consenso da necessidade da posse legal da terra, permitiram que o termo fosse 

aceito e revisto.  

 Neste processo a construção dessa identidade étnica corresponde a uma via de mão 

dupla. Se por um lado as características gerais das comunidades vão sendo reconhecidas por 

antropólogos e passam a definir as diretrizes para a formação das políticas públicas, por outro, as 

comunidades passam a assumir alguns destes traços culturais como uma forma de afirmação 

identitária para acesso aos direitos. Um exemplo disso é o próprio uso do termo “quilombola”, 

enquanto uma denominação que foi sendo assumida pelas comunidades negras conforme sua 

inserção na luta por direitos.  

 Tal construção se explica pela necessidade premente de acesso às políticas públicas tal 

como a posse da terra, acesso à educação, saúde, enfim, cidadania, uma vez que além de 

historicamente subalternizados, tais populações enfrentaram uma intensa desestruturação de sua 

antiga ordem vigente devido ao avanço de vetores de modernização a partir das décadas de 1960 

e 1970, na forma de grandes projetos de cunho público e privado, como rodovias, mineradoras, 

barragens, agronegócios, especulação imobiliária, turismo, etc.  

 O movimento quilombola no Brasil representa a criação e o fortalecimento de uma 

identidade étnica enquanto ferramenta política de inserção nos direitos, principalmente de acesso 

à terra.  Trata-se da forma com a qual se dá a luta política de uma parcela da população negra 

no Brasil atualmente. 
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