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1. RESUMO  

 

Somente cem anos depois da abolição da escravidão no Brasil, com a Constituição 

Federal de 1988, as comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas como parte do 

“processo civilizatório nacional” e, portanto, portadoras de direitos. A Carta Magna garantiu o 

direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas, devendo o 

Estado emitir-lhes os respectivos títulos de propriedade. A partir de 2003, com o Decreto 4.887, a 

questão quilombola no Brasil ganhou novos contornos e novas perspectivas, uma vez que a 

operacionalização da política pública de regularização fundiária passou a considerar as diversas 

formas de uso, apropriação e organização do território das comunidades quilombolas.  

 

Este tipo de regularização fundiária possibilita às comunidades a oportunidade de 

resgatar (direito de retorno), por meio da desapropriação, as terras que lhes foram sendo 

expropriadas ao longo do tempo em virtude de diversos processos, constituindo-se, assim, como 

uma política de reparação, de reforma agrária e de ordenamento fundiário. No entanto, se por 

um lado é crescente a demanda pela regularização fundiária dos territórios quilombolas em todo 

o Brasil, por outro, o confronto dessa política com os diversos interesses do capital, sobretudo no 

campo, explica a excessiva burocratização dos procedimentos da regularização e suas 

dificuldades operacionais, políticas e financeiras. Isto faz com que o tempo entre a abertura de 

um processo e a outorga do título a uma comunidade seja demasiadamente demorando, 

podendo chegar a mais de 20 anos em alguns casos!    

 

Não há, pois, um número significativo de títulos entregues às comunidades quilombolas 

no Brasil, mas já há hoje uma série de intervenções públicas em curso em diversas comunidades 

quilombolas, em várias regiões do País, que, do ponto de vista geográfico, tem acionado um 

novo processo de (re) produção do espaço/território dessas comunidades quilombolas, à medida 

que uma série de transformações territoriais está ocorrendo, como resultado da regularização 

fundiária. Portanto, o objetivo do trabalho é descrever e compreender, a partir da análise dos 

processos de regularização fundiária em curso no Brasil, como estas transformações estão se 
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dando e quais consequências estão trazendo para vida das famílias quilombolas e para a própria 

reconfiguração da questão quilombola no Brasil. 

 

Palavras-chaves: comunidades quilombolas, território, regularização fundiária.   

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O debate em torno da questão das políticas afirmativas para a população 

afrodescendente no Brasil ganhou novo impulso na última década, com a criação, pelo Governo 

Federal, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), em 

2003, e a aprovação da Lei 12.288/2010, referente ao Estatuto da Igualdade Racial, que 

formulou várias políticas públicas voltadas para essa população. Estas políticas surgiram como 

resultado do longo e intenso processo de pressão do Movimento Negro brasileiro que há tempos 

reivindicava que o Estado tomasse medidas efetivas para, ao menos, diminuir a enorme dívida 

histórica com a população negra advinda do período escravocrata e das consequências das 

suas práticas racistas. Neste contexto, a questão das comunidades quilombolas apareceu como 

grande símbolo para o Movimento Negro, por constituírem a expressão concreta da resistência 

da população negra escravizada no País.   Assim, as comunidades quilombolas tornaram-se 

público preferencial de todas as politicas públicas afirmativas que estão sendo “ensaiadas” no 

Brasil. 

 

Somente cem anos depois da abolição da escravidão no Brasil (em 1888), com a 

Constituição Federal de 1988, as comunidades quilombolas passaram a ser reconhecidas como 

parte do “processo civilizatório nacional” e, portanto, portadoras de direitos. O principal direito 

positivado pela Carta Magna refere-se à questão fundiária. O artigo 68, do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, garante o direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos 

títulos de propriedade. 

 

Por ser a questão da regularização fundiária justamente a principal reinvindicação das 

comunidades quilombolas brasileiras, o Movimento Negro, no período de transição do Governo 

Fernando Henrique Cardoso para o de Luiz Inácio Lula da Silva (2002-2003), pautou a 

regulamentação do Art. 68 como uma medida primordial para o novo Governo. Como resultado, 

em 20 de novembro de 2003, foi assinado pelo então presidente Lula o Decreto 4.887, que 
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regulamentou os procedimentos para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por comunidades remanescentes de quilombos. Este mesmo 

Decreto transferiu a competência da regularização fundiária das comunidades quilombolas do 

Ministério da Cultura, através da Fundação Cultural Palmares (FCP) para o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA)1. A questão quilombola no Brasil, então, ganhou novos contornos e novas perspectivas 

que se apresentam como um desafio de compreensão acadêmica. 

 

2. A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS TERRITÓRIOS QUILOMBOLAS 

 

O Decreto 4.887/2003, baseado em estudos contemporâneos da Antropologia e da 

História, atualizou o conceito de “remanescentes das comunidades de quilombos” situando estas 

comunidades enquanto “grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 

histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade 

negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. A categoria de remanescentes 

de comunidades quilombolas que anteriormente era pensada apenas numa perspectiva histórica 

assume, então, um conteúdo antropológico.  Ao conceituar essas comunidades como grupos 

étnicos-raciais – que construíram uma trajetória histórica comum relacionada à opressão 

associada ao período escravocrata, com uma territorialidade específica e que podem acionar a 

auto-atribuição como critério para o seu reconhecimento – o Decreto 4.887 abriu espaço para vir 

a tona a realidade de várias comunidades quilombolas, sobretudo no campo brasileiro, que antes 

estavam “invisibilizadas” e proporcionou a entrada desses grupos no cenário político nacional. 

Esse movimento leva as comunidades quilombolas a saírem do seu “isolamento” e, pouco a 

pouco, a tomarem consciência dos seus direitos, da sua história e da sua identidade, 

apresentando, por consequência, novas demandas para o Estado. 

 

O Decreto 4.887/2003 inovou ao caracterizar 

 

[...] as terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos como sendo toda a terra utilizada para a garantia de sua 

                                                           
1
 No Governo de Fernando Henrique Cardoso vigorava o Decreto 3.912/2001 que delegava a competência da 

regularização fundiária das comunidades quilombolas ao Ministério da Cultura por meio da FCP. Contudo, esta 
autarquia não possui capacidade operacional, competência legal para fazer as desapropriações necessárias à 
retirada dos não-quilombolas dos territórios quilombolas (desintrusão) e expertise para o trato com questões 
fundiárias. Outro problema é que o Decreto estabelecia um critério temporal (tempo de ocupação entre 1888 – 
abolição da escravatura – e 1988 – promulgação da última Constituição) para a definição das comunidades 
quilombolas que teriam direito à regularização de seus territórios. O Decreto 4.887/2003, lastreado pela Convenção 
169 da Organização Internacioanal do Trabalho, estabeleceu a autoatribuição como critério de definição das 
comunidades portadoras do direito às politicas públicas. 
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reprodução física, social, econômica e cultural(BRASIL. Decreto 4.887/2003, 
art. 2º, § 2º). 
 
 

Esta definição traz à baila a concepção territorial da formação das comunidades 

quilombolas, à medida que, para a operacionalização da política pública de regularização 

fundiária, considera as diversas formas de uso e apropriação e organização do espaço/território, 

ou seja, as relações materiais e imateriais que estão subjacentes ao processo de (re) produção 

do espaço/território de uma comunidade quilombola.   

 

Com este Decreto, como já dito, o INCRA assumiu a responsabilidade pela regularização 

fundiária das comunidades remanescentes de quilombos em todo território nacional. Este fato 

representou, também, um deslocamento no trato da questão quilombola brasileira, uma vez que 

a demanda fundiária, antes pensada apenas numa perspectiva cultural (daí porque era a FCP 

responsável pelos processos de regularização fundiária no Governo FHC) passa agora a ser 

operacionalizada pela autarquia agrária federal, trazendo o tema para o âmbito da questão 

agrária, sem abandonar, claro, a sua dimensão étnica e cultural. 

 

 O INCRA – órgão voltado tradicionalmente à implantação de Projetos de Assentamento de 

Reforma Agrária – passou a incorporar ao seu “fazer” a utilização de categorias que norteiam 

ações específicas de intervenção fundiária ainda pouco compreendidas pela sua “cultura” 

institucional. A organização sócio-espacial e as formas produtivas das comunidades quilombolas 

são orientadas por dimensões políticas, históricas, sociais, ambientais e culturais.  Essas 

dimensões tornam-se manifestas na execução pelo grupo de tarefas coletivas, como, por 

exemplo, a coleta de frutas nativas ou de moluscos, a confecção da farinha de mandioca, no uso 

e na repartição das terras a serem cultivadas entre os membros de uma mesma família, na 

forma de uso dos recursos naturais, na terminologia utilizada para designar elementos da 

natureza e técnicas agrícolas, na realização de festas de santo ou, ainda, na delimitação de 

espaços sagrados entre outros. Portanto, a reprodução física e social desses grupos está 

diretamente relacionada com a manutenção do seu território. 

 

Assim sendo, no campo da teoria geográfica, a abordagem da questão quilombola, so-

bretudo da regularização fundiária, conecta-se com a concepção do território enquanto um “[...] 

espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder” (SOUZA, 1995, p. 78). Para 

Souza (2009, p. 59), 

 



 
5 

O que “define” o território é, em primeiríssimo lugar, o poder – e, nesse senti-
do, a dimensão politica é aquela que, antes de qualquer outra, lhe define o 
perfil. Isso não quer dizer, porém, que a cultura (o simbolismo, as teias de 
significados, as identidades...) e mesmo a economia (o trabalho, os proces-
sos de produção e circulação de bens) não seja relevantes ou não estejam 
“contemplados” ao se lidar com o conceito de território [...]. 
 
  

Nesse sentido, entendemos que a delimitação dos territórios quilombolas configura-se, 

pois, num processo de identificação das fronteiras e dos limites das terras ocupadas e 

apropriadas (no passado e no presente) por esses grupos étnicos, ou seja, identificar a área 

onde os grupos, através de suas ações ao longo do tempo estabeleceu o controle e influenciou 

ou afetou objetos, pessoas e relações, conforme aborda Saquet (2009, p. 86), neste caso 

fortemente motivados por fatores étnicos-culturais.   

 

Em cada caso concreto, ao se examinarem os fatores por trás de processos 
de territorialização, descobriremos, recuando no tempo e escavando o 
suficiente, um emaranhado de razões e motivações. A defesa de uma 
identidade pode estar associada a uma disputa por recursos e riquezas, no 
presente ou no passado; a cobiça material não é, de sua parte, descolável do 
simbolismo, da cultura (SOUZA, 2009, p.60). 

 
 

Assim, delimitar um território quilombola implica, na maioria das vezes, a necessidade de 

recompor um espaço coletivo de vida que foi sendo desfeito ao longo da história por diversas 

formas de expropriação e esbulho ou, em outros casos, de atribuir um novo território necessário 

à reprodução do grupo (nos casos dos grupos que foram totalmente desterritorializados). São 

por essas razões que a delimitação dos territórios quilombolas não se restringe à categoria 

normalmente operada pelo Estado para efetivar as obtenções (desapropriações ou compra) de 

terra e as regularizações fundiárias: o imóvel rural, este diretamente ligado à noção de 

propriedade individual e que tem seus limites juridicamente determinados.  No caso das 

comunidades quilombolas, a categoria fundamental para a regularização fundiária é o território, 

noção que não se refere a “qualquer terra”, mas “àquela terra” tradicionalmente ocupada por 

indivíduos ligados por relações de parentesco e/ou de solidariedade que se reconhecem numa 

ancestralidade comum e numa territorialidade específica. 

 

Este tipo de regularização fundiária pauta-se pelo reconhecimento das ocupações 

tradicionais desses grupos étnicos, possibilitando aos mesmos a oportunidade de resgatar 

(direito de retorno), por meio da desapropriação, as terras que lhes foram sendo expropriadas ao 

longo do tempo em virtude de diversos processos, constituindo-se, assim, como uma política de 

reparação, de reforma agrária e de ordenamento fundiário. Desta forma, entendemos a questão 
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quilombola no Brasil como uma problemática da questão agrária nacional, uma vez que, 

conforme aponta Germani (2010, p. 270), 

 

[...] identifica-se a continuidade da histórica concentração de terras e as e-
normes barreiras encontradas pelos grupos sociais que reivindicam seus di-
reitos territoriais para reverter esta permanência histórica. Aparentemente 
contraditório, mas como parte do mesmo processo, identifica-se a emergên-
cia e consolidação dos movimentos sociais no campo, enquanto forças políti-
cas de transformação social. Em especial, o esforço empreendido pelos tra-
balhadores rurais sem terra para “entrar” na terra, como, também, organici-
dade dos povos e comunidades tradicionais para retornar e/ou permanecer 
nas terras que ocupam há muito tempo através da luta e resistência pelo re-
conhecimento legal dos seus territórios, legitimados historicamente pelo uso 
para a reprodução material e imaterial da vida. 
 
 

O problema da questão quilombola se insere no bojo da questão agrária à medida que 

envolve disputas politicas e territoriais motivadas pela desigual estrutura fundiária brasileira capi-

taneada “[...] pelos interesses antagônicos entre os agentes hegemônicos do capital, o Estado, 

as organizações e os movimentos sociais de luta pela/na terra” (GERMANI, 2010, p. 269). Por 

isso, se por um lado é crescente a demanda pela regularização fundiária dos territórios quilom-

bolas em todo o país, especialmente na Bahia, onde há o maior número de comunidades qui-

lombolas identificadas e reconhecidas pelo Governo Federal, por outro, o confronto dessa políti-

ca com os diversos interesses do capital, sobretudo no campo, explica a excessiva burocratiza-

ção dos procedimentos da regularização e suas dificuldades operacionais, políticas e financeiras. 

Isto faz com que o tempo entre a abertura de um processo e a outorga do título a uma comuni-

dade seja demasiadamente demorando, podendo chegar a mais de 20 anos em alguns casos!    

 

Existem hoje no Brasil 1.826 comunidades quilombolas certificadas pela FCP2, destas 

408 estão na Bahia.  Tramitam hoje no INCRA 1.198 processos de regularização fundiária, sen-

do na Bahia 134 processos. Quanto à titulação foram entregues em todo o país, até então, 123 

títulos, correspondente a 111 territórios e 192 comunidades, beneficiando 11.977 famílias e re-

presentando 988.371,7824 hectares3. 

 

Não há, pois, um número significativo de títulos entregues às comunidades quilombolas 

no Brasil, todavia existem diversos processos de regularização que se encontram nas mais 

                                                           
2
 A certidão de autorreconhecimento é emitida pela FCP, após registro em cadastro específico, conforme determina 

o Decreto 4.887. Ela representa, para o Estado, a “certidão de nascimento” de uma comunidade quilombola. 
3
 Os dados sobre os títulos referem-se a todos os títulos entregues às comunidades quilombolas no Brasil desde a 

Constituição de 1988 (portanto, desde antes do Decreto 4.887/2003), seja por órgãos estaduais ou federais de 
terras. Muitos títulos outorgados por Governos Estaduais foram resultantes de parcerias com o INCRA, como vários 
títulos emitidos no Pará, no Maranhão e no Piauí. Fonte: www.incra.gov.br (acesso em 10 de outubro de 2012). 

http://www.incra.gov.br/
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diversas fases do procedimento, o que permite inferir que, embora esta política pública não se 

constitua numa prioridade da agenda nacional, já há hoje  uma série de intervenções públicas 

em curso em diversas comunidades quilombolas, em várias regiões do País, que merecem 

análises do ponto de vista teórico e avaliações sobre seus impactos.   

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A regularização fundiária de um território quilombola proporciona às comunidades 

beneficiadas a segurança jurídica da titulação das suas terras e a garantia da própria 

continuidade das comunidades enquanto grupos étnicos, que guardam importante patrimônio 

material e imaterial da cultura brasileira.   A regularização, ao se concretizar, conecta o passado 

com o futuro à medida que busca reencontrar a história territorial das comunidades com vistas a 

garantir a sustentabilidade econômica, a reprodução das práticas sociais e culturais e o manejo 

ambiental dos territórios utilizados e necessários aos grupos. É importante frisar que o Decreto 

4.887/2003 estabeleceu a modalidade de titulação coletiva para as comunidades quilombolas; o 

título é emitido em nome de uma Associação e contém cláusulas de inalienabilidade, 

impenhorabilidade e imprescritibilidade. 

 

 Os processos de regularização fundiária em curso nas comunidade quilombolas do 

Brasil representa um “divisor de águas” na história das mesmas à medida que inaugura um novo 

processo de (re) produção do espaço/território.  A intervenção do Estado no território da s 

comunidades e da espacialidade/territorialidade resultante deste processo constituem como uma 

importante oportunidade de pesquisa geográfica, sobretudo porque as comunidades quilombolas 

tem a perspectiva de se (re) apropriar de parte significativa do seu território tradicional, o que irá 

colocar para o grupo importantes desafios de gestão territorial. É fundamental, portanto, 

compreender como estas transformações estão se dando e quais consequências estão trazendo 

para vida das famílias quilombolas e para a própria reconfiguração da questão quilombola no 

Brasil. 
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