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Resumo: Este artigo tem como objetivo analisar o acesso das comunidades remanescentes 
de quilombo à política de titulação de terras. Tendo como amostragem três comunidades: 
Santa Cruz, Água Preta de Cima e Marques, pertencentes ao Vale do Mucuri-MG, Brasil. 
Para a produção deste trabalho teve-se como aparato metodológico entrevistas 
semiestruturadas em profundidade. Identificamos que, apesar dos avanços, ainda há 
entraves sistemáticos que emanam do próprio desenho da política de terras e que os cortes 
de redução de gastos do governo federal podem conduzir a extinção da mesma, além de 
significar o desmonte de um direito conquistado com muita luta.  

Palavras-chave: Comunidades quilombolas; Política social; Titulação de terras; 

Reconhecimento étnico.  

Abstract: This article aims to analyze the access of remaining quilombo communities to land 
titling policy. Three communities were sampled: Santa Cruz, Água Preta de Cima and 
Marques, belonging to the Mucuri-MG Valley, Brazil. For the production of this work we had 
as methodological apparatus semi-structured interviews in depth. We have identified that 
despite the advances, there are still systematic obstacles that emanate from the very design 
of land policy and that the federal government's reduction cuts in spending may lead to the 
extinction of the same, besides signifying the dismantling of a right won with so much 
struggle. 
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1. INTRODUÇÃO 

Na perspectiva de Castro (2012), a sociedade vem construindo ao longo da sua 

história, seja via articulação e mobilização dos movimentos sociais, seja via outras 
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organizações políticas, mecanismos estatais que terão diferentes funções e propósitos.  A 

esses mecanismos podemos dar o nome de políticas públicas e ou sociais (o que inclui 

programas e projetos governamentais). 

 Diversos são os estudos relacionados à Política Social no Brasil, entretanto, 

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

Política Social brasileira. Isso 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 deste trabalho, tomamos como ponto de referência o 

conceito de Política Social adotado por Pereira Pereira (2009, p.166) enquanto:  

Produto da relação dialeticamente contraditória entre estrutura e história e, 
portanto, de relações – simultaneamente antagônicas e recíprocas – entre 
capital x trabalho, Estado x sociedade e princípios da liberdade e da 
igualdade que regem os direitos de cidadania. [...] A política social se 
apresenta como um conceito complexo que não condiz com a ideia 
pragmática de mera provisão ou alocação de decisões tomadas pelo Estado 
e aplicadas verticalmente na sociedade (como entendem as teorias 
funcionalistas).   

 
É importante destacar que este conceito não é o único discutido e trabalhado nas 

diversas áreas do conhecimento.  Entretanto, a escolha de tal definição se deve ao fato 

desse abarcar de forma mais completa o que seria a política social, levando em 

consideração o contexto societário mais amplo. 

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

buscam assegurar à população mais igualdade de oportunidades, 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 daquelas destinadas a igualdade racial, que são 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 contribuiria para a 

consolidação de uma sociedade mais justa e igualitária, conforme apontam Spicker (2008) e 

Fraser (2007).  

Com o intuito de compreender uma dada política social, este trabalho tem como 

objetivo analisar o acesso das comunidades remanescentes de quilombo a política de 

titulação de terras, ou seja, da política de Regularização Fundiária de terras quilombolas, 
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enquanto política transversal de reconhecimento e redistribuição. Pretendemos mapear, a 

partir do desenho da política de titulação, quais os entraves enfrentados pela mesma.  

Estamos caracterizando a política de regularização fundiária das terras quilombolas, 

como política social transversal relacionada à busca pela igualdade racial, pelo fato desta 

ser uma intervenção estatal que busca atender (com elementos de reconhecimento e de 

redistribuição) 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. 

Para a produção deste artigo, realizamos uma pesquisa de campo, tendo como amostragem 

três comunidades do Vale do Mucuri-MG, Brasil, sendo elas: Santa Cruz e Água Preta de 

Cima localizadas no município de Ouro Verde de Minas, e a comunidade Marques, 

pertencente a cidade Carlos Chagas. A escolhas dos sujeitos participantes da pesquisa se 

deu via amostragem por conglomerado, ou seja, selecionamos elementos do universo total 

que nos ajudassem a restringir nosso objeto de estudo. As variáveis que contribuíram para 

tal restrição foram: Localização: seleção das comunidades certificadas no Vale do Mucuri; 

Ano de certificação das comunidades: seleção das comunidades com maior tempo de 

certificação. Temos certificações emitidas entre 2005 e 2011. Para a pesquisa, optamos por 

trabalhar com as comunidades certificadas em 2005, pois acreditamos que o fator “tempo de 

certificação”, é extremamente relevante para a análise proposta. Espaço geográfico: 

observação das condições de acesso da pesquisadora ao campo de estudo e a viabilidade 

de tempo hábil para a realização da pesquisa.  

Por fim, destaco que o banco de dados utilizado para a produção desse trabalho é 

oriundo da pesquisa de campo realizada para o desenvolvimento da minha dissertação de 

mestrado realizada no Programa de Estudos Pós-Graduados em Política Social, titulada 

como “Programa Brasil Quilombola: Limites e Possibilidades do acesso das comunidades 

remanescentes de quilombo do Vale do Mucuri/MG”, defendida no ano de 2014. A mesma 

nos subsidiou em dados qualitativos para a realização de uma análise mais contextualizada 

sobre a Política de Regularização Latifundiária das terras quilombolas, em especial nas 

comunidades Santa Cruz, Água Preta de Cima e Marques.  

1. Marcos Legais e a Política de Titulação de Terra das Comunidades 

Quilombolas 

Com o intuito de garantir reconhecimento às comunidades quilombolas e assegurar 

direitos, proporcionando redistribuição, temos uma base legal constituída nos seguintes 

aparatos:   
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- Constituição Federal de 1988, com os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, que 

dispõem sobre o direito à preservação de sua própria cultura; 

- Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias- ADCT, que expõe sobre o 

direito à propriedade das terras de comunidades remanescentes de quilombos; 

- Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT (Dec. 5051/2004), que 

determina o direito à autodeterminação de povos e comunidades tradicionais. 

- Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003 – Trata da regularização fundiária de terras 

de quilombos e define as responsabilidades dos órgãos governamentais, no que tange ao 

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

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), da SEPPIR e da Fundação Cultural Palmares 

(FCP), pertencente ao Ministério da Cultura (MINC); 

- Decreto nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; 

- Decreto nº 6.261, de 20 de novembro de 2007 – Dispõe sobre a gestão integrada para o 

desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no âmbito do Programa Brasil Quilombola. 

- Portaria da Fundação Cultural Palmares nº 98, de 26 de novembro de 2007 – Institui o 

Cadastro das comunidades remanescentes de quilombo.    

- Resolução nº 08, de 20 de novembro de 2012, que institui as Diretrizes para Educação 

Quilombola, as quais deverão estar de acordo com o conjunto das Diretrizes Curriculares 

Nacionais, porém trazendo as especificidades histórica, econômica, social, política, cultural 

e educacional dos quilombolas.  

A Constituição Federal de 1988 traz um marco especial no que tange as 

comunidades remanescentes de quilombo, 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, integrante do 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 
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quilombolas tomam conhecimento de tal direito e, a partir daí, passam a lutar pela titulação 

de territórios e pela efetivação do reconhecimento cultural do grupo3.  

 Outra conquista que possibilita o reconhecimento dos remanescentes de quilombos é 

o Decreto nº 4. 887/2003, esse “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:  

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 surge neste momento, 

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): “Remanescente de Quilombo, é utilizado pelos grupos 

para designar um legado, uma herança cultural e material que lhes confere uma referência 

presencial no sentimento de ser e pertencer a um lugar e a um grupo específico” (ABA, 

1994, p. 81). 

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 um 

avanço no que tange regularização fundiária para este grupo. 

Outro elemento importante que emana do Decreto 4887/2003, além da autodefinição, 

é a passagem da questão quilombola do campo da preservação direito cultural, para o plano 

fundiário. Com isto, para além da garantia do reconhecimento étnico e identitário das 

comunidades; possibilita-se, também, a redistribuição coletiva de terras. É importante 

ressaltar que o título de propriedade que poderá ser emitido deve guardar como 

características a inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade – sendo o 

mesmo emitido em nome de uma associação comunitária quilombola, formada pelas 

famílias residentes. 

Mais especificamente, o Decreto determina a titulação coletiva da terra, uma vez que 

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

                                                 
3 Vale destacar que desde a Constituição federal de 1988 até o primeiro acesso de uma comunidade 
quilombola ao título definitivo de suas terras, passaram-se sete anos. Conforme descrito, as 
comunidades quilombolas só começam a acessar o direito da propriedade 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. 
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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. 

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.  

Apesar dos embates jurídicos4, o Decreto nº 4.887/2003 se mantém vigente e ganha 

em 2009 um reforço, através da criação da Instrução Normativa do INCRA, de número 57, 

um marco legal com o intuito de efetivar direitos dos povos tradicionais. Esta IN busca 

regulamentar o 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 INCRA, Nº 57, 2009).  

 Com esta ficam definidos de forma mais organizada os procedimentos que devem ser 

seguidos para a abertura e conclusão das titulações territoriais. Nesta direção, antes de 

solicitar abertura do processo para titulação de suas terras ao INCRA, as comunidades 

quilombolas precisam obter 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 o 

seguinte caminho: 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 assembleia 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.  

                                                 
4 Diante de diversos questionamentos e insatisfações relacionadas ao Decreto 4.887/2003, surge a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN nº 3239), impetrada contra o mesmo. A ADIN tem origem 
em 2004, sendo proposta ao Supremo Tribunal Federal pelo Partido da Frente Liberal (hoje, partido 
Democratas), contestando a regulamentação das terras quilombolas, além de questionar o princípio 
do autorreconhecimento, e o fato das próprias comunidades apontarem os seus limites territoriais. 
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 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 redigido por algum representante local, ou pelo INCRA, conforme 

descrito no Artigo 7 da Instrução Normativa nº 57/2009. Para em seguida, dar andamento 

aos estudos técnicos e científicos, contribuindo para a elaboração do Relatório Técnico de 

Identificação e Delimitação – RTID, 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 órgão e após aprovação, encaminhado para o 

IBAMA, a FUNAI, o Instituto Chico Mendes dentre outros, com o intuito de buscar a ciência 

destes – uma vez que o território definido 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, as terras serão demarcadas e tituladas 

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 carregado de conflitos internos no que tange à autodeclaração 

étnica dos próprios membros dessas comunidades e a discussão sobre a posse coletiva da 

terra.  

3. A Implementação da Política de Titulação e o estudo de caso das comunidades do 

Vale do Mucuri 

  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 pelas 

cinco regiões do país. 

Para os objetivos deste artigo é importante observar 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 no processo de reconhecimento, demarcação e titulação e 

R$ 264.682.234,00 para pagamento de indenizações das propriedades que não se 

encontrava sob posse do Poder Público. Com este investimento, o INCRA em 2008 titulou 

27 comunidades, beneficiando 1109 famílias. Em 2009, 03 comunidades foram 
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beneficiadas, atendendo 152 famílias. Já em 2010 receberam o título 12 comunidades, 

somando um total de 667 famílias atendidas. Em 2011, apenas 01 comunidade com 28 

famílias consegue a titulação. Tudo isto totaliza 43 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 propriedade 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 trabalha com o pressuposto de que a indenização seria 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 proprietários 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).  

No que tange as análises relacionadas ao acesso à Política de Regularização de 

terras Quilombolas, destacamos que as três comunidades alvo da pesquisa ainda não 

conseguiram a titulação definitiva de seus territórios.   Marques é a única que deu entrada 

ao processo de regularização fundiária, requerendo, no ano 2006, a posse de uma área que 

abrange 2507.647 hectares.  

Em 2009 foi publicado o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação – RTID 

referente a comunidade, e somente no dia 25 de outubro de 2013 foi publicada a Portaria de 

Reconhecimento do Território. Dois meses após a publicação da referida Portaria, foi 

divulgado o Decreto de Desapropriação por Interesse Social, entretanto, até o final desta 

pesquisa, os Marques ainda não tinham conseguindo a titulação. 

A partir das datas expostas, relacionadas ao processo de titulação de Marques, 

podemos comprovar a lentidão da política de regularização fundiária, que no caso da 

comunidade citada, já perdura por 10 anos, nos permitindo comprovar as falhas de 

implementação do Programa Brasil Quilombola no que tange o eixo de acesso a terra, 

principalmente se observarmos que Santa Cruz e Água Preta foram certificadas em 2005 e 

até o momento não conseguiram nem a publicação do RTID.  

 Destacamos que, a emissão do título de propriedade da terra de Marques demorará 

ainda mais, uma vez que a área requerida se encontra sob domínio particular, o que 

envolverá dispêndio de recursos para indenização aos proprietários, além de mais tempo e 

técnicos do INCRA para avaliação da área. Este mesmo problema ocorre em Água Preta de 

Cima e Santa Cruz, pois ambas possuem parte das suas terras nas mãos de fazendeiros, o 
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que demanda a abertura do procedimento judicial de desapropriação e consequentemente 

indenização do(s) proprietário(s). 

 A demora no acesso a regularização fundiária pode ser agravada, uma vez que esta 

política é alvo da banca ruralista que conseguiu a criação de uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito, que tem como objetivo investigar e revisar as funções específicas do INCRA, e da 

Fundação Nacional do Índio-FUNAI. Além de ter como meta a aprovação da PEC 215, de 

autoria do Deputado Federal Almir Moraes de Sá, do Partido da República-PR. Esta PEC 

propõem a transferência da competência pelas demarcações de terras indígenas, além da 

titulação dos territórios quilombolas e a criação de unidades de conservação ambiental, para 

o Congresso Nacional (deixando de ser responsabilidade do poder Executivo). Medida que 

caso seja aprovada, irá contribuir muito mais para a inviabilidade de implementação da 

regularização fundiária no Brasil, podendo significar uma estagnação do acesso a referida 

política.  

1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Após toda discussão aqui proposta é necessário enfatizar que 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, permitir a redistribuição fundiária. De acordo com os dados 

apresentados, percebemos que o processo de expansão e consolidação desta política anda 

a passos lentos, mas mesmo assim, está ainda é um marco para as comunidades 

remanescentes de quilombo, uma vez que dá à elas reconhecimento enquanto sujeitos de 

direito, além de garantir a redistribuição de um bem de elevada escassez em um país que 

jamais efetivou qualquer movimento semelhante à reforma agrária. Todavia, devemos refletir 

sobre as reformas e cortes orçamentários do governo federal no que tange aos direitos 

sociais, afetando diretamente diversas políticas e programas sociais, como é o caso da 

política aqui estudada.  

De acordo com a Lei orçamentária anual (2016) o governo federal destinou das 

verbas federais para a titulação de territórios quilombolas apenas 5 milhões, o equivalente à 

20% do valor liberado em 2015, ou seja, promovendo um corte de 80% dos 25 milhões do 

ano anterior.   

Nesse artigo apresentamos o cenário orçamentário referente ao período de 2008 a 

2011em que o valor liberado para a regularização fundiária das comunidades quilombolas 

foi de mais de 300 milhões, o que possibilitou obtenção da posse definitiva da terra de 43 

comunidades, totalizando 1956 famílias beneficiadas. O corte realizado em 2016 e que 
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perdura em 2017 representa praticamente a inviabilização da política, pois em um cálculo 

simples, podemos dizer que com o recurso de 5 milhões, apenas aproximadamente 30 

famílias poderão ser beneficiadas, fator que contribui para a concentração de terras do país 

nas mãos de uma minoria e consequentemente aumento da desigualdade social, 

principalmente nas comunidades negras rurais. Todo este desmantelamento da política nos 

leva a inúmeros questionamentos: Qual será a situação dessa política daqui uns anos? A 

Política de Regularização de terras quilombolas corre o risco de ser extinta por falta de 

recurso? Se a cada ano o governo mantiver um corte de 80% do orçamento previsto, como 

vem fazendo, podemos prever há possibilidade de tal fato ocorrer. Pesquisas futuras serão 

necessárias para obtermos respostas para essas e outras questões.  
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