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RESUMO: O direito expresso no artigo 68 da Constituição Federal brasileira de 1988, ao garantir o território
aos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos,  trouxe  uma  série  de  dúvidas,  indefinições,
ambiguidades e críticas referentes à forma como o artigo utilizou, de forma genérica, o termo quilombo nas
disposições legais. A crítica à apropriação de um termo histórico surgiu logo após a promulgação da CF/88,
quando se tornou perceptível a dificuldade de englobar num só termo diversas possibilidades de situações
sociais, o que nos permite supor que os entraves do texto legal acabaram contribuindo para a lentidão do
processo de garantia do direito territorial quilombola.  Este cenário desencadeou ampla mobilização dos
próprios sujeitos de direito, juntamente a intelectuais, movimentos sociais e agentes do Estado. Diante deste
cenário, este trabalho propõe uma análise dos bastidores do processo de construção do artigo 68, a partir,
especialmente, dos anais da Assembleia Nacional Constituinte, instalada em 1987, julgando ser necessário
compreender o contexto que permitiu a inserção do referido artigo (e a escolha dos termos utilizados) no
texto constitucional.  A inquietação acerca dessa proposta surgiu durante a pesquisa realizada no povoado
Rio Grande, pertencente ao município de Bequimão, na baixada ocidental maranhense, certificada pela
Fundação Cultural Palmares no ano de 2009. O reconhecimento dos moradores do Rio Grande como novos
sujeitos de direito provocou processos internos de construção identitária articulados a esse referencial, a
exemplo das histórias relacionadas ao passado da escravidão, nos fazendo perceber, ainda, os impasses
na efetivação do direito à titulação de suas terras.
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O direito constitucional quilombola: indefinições e ressignificações

A  Constituição  Federal  de  1988,  intitulada  Constituição  Cidadã  pelo  então

presidente da Assembleia Nacional Constituinte (ANC), o deputado Ulysses Guimarães,

foi por ele considerada um ponto chave do processo de afirmação dos direitos étnicos,

trazendo  para  o  debate  as  discussões  acerca  do  reconhecimento  dos  direitos

diferenciados de cidadania no Brasil. Seu conteúdo apresenta um conjunto de princípios

que vinham sendo discutidos em torno da diversidade cultural do Estado brasileiro, onde

entravam em cena direitos  multiculturais,  que afirmavam as diferenças,  pensados em

função de grupos específicos.

Conforme aponta Pacheco (2005), o processo constituinte, na figura da Assembleia

Nacional  Constituinte  (ANC),  representou  um  marco  no  âmbito  jurídico  no  Brasil,

apresentando-se  enquanto  ruptura  da  ordem  jurídica  presente  até  o  momento,  pela

participação de múltiplos atores e agentes, uma variedade de movimentos sociais, um

espaço onde os segmentos mais mobilizados da sociedade puderam atuar principalmente

no que diz respeito à questão dos direitos étnicos, com destaque para a Subcomissão de

Negros, Índios e Minorias. 

Foi nesse contexto de afirmação dos direitos étnicos que o artigo 68 dos ADCT 3,

presente na Constituição Federal brasileira, recolocou em cena a categoria quilombo no

Brasil,  agora  sob  a  justificativa  de  assegurar  um  direito  tardio,  se  levarmos  em

consideração os danos e consequências causadas aos africanos escravizados e seus

descendentes no contexto pós-escravidão. 

O  texto  constitucional  expresso  no  artigo  68,  ao  ‘garantir’  o  território  aos

remanescentes das comunidades dos quilombos, não foi a solução imediata para muitos

problemas fundiários envolvendo os diversos grupos que pleiteariam a garantia  deste

direito, mas, pelo contrário,   trouxe uma série de dúvidas, indefinições, ambiguidades e

críticas referentes à forma como o artigo utilizou, de forma genérica, o termo quilombo no

campo das disposições legais, tomando como base um conceito jurídico construído na

época colonial e ressignificado por diversas vezes ao longo da história do Brasil. 

A crítica à apropriação de um termo histórico, seguindo as concepções coloniais

e/ou imperiais para englobar novos sujeitos de direito,  surgiu após a promulgação da

CF/88, quando se tornou perceptível a dificuldade de englobar num só termo diversas

possibilidades  de  situações  sociais.  O  problema  ampliava-se  justo  nessa  construção

3 O  artigo  68,  dos  ADCT  (Atos  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias)  dispõe  que:  Aos
remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  que  estejam ocupando  suas  terras  é  reconhecido  a
propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.



semântica e na apropriação de um conceito histórico para dar conta de uma realidade

atual, expressa na reminiscência e na permanência de caracteres do termo histórico.

Este cenário desencadeou ampla mobilização. Antes mesmo que o referido artigo

fosse regulamentado através do Decreto 4887/20034, algumas comunidades iniciaram um

processo  de  mobilização  em  direção  à  titulação  das  terras,  mas  se  depararam  com

dificuldades de interpretação dos termos utilizados no artigo, o que nos permite supor que

os entraves do texto legal (leia-se a forma como foi  construído, redigido, e os termos

usados)  acabaram  contribuindo  para  a  lentidão  do  processo  de  garantia  do  direito

territorial quilombola, somado a outros fatores, a exemplo da concentração de terras nas

mãos de grandes proprietários, os conflitos no campo e as disputas por esses espaços.

A partir dessas indefinições e ambiguidades, ressignificar o conceito histórico para

abarcar a diversidade passou a ser uma das alternativas encontradas para o problema

gerado pelo  texto  legal.  Com a ampliação dos debates  políticos  e  acadêmicos,  e  da

mobilização  conjunta  entre  os  novos  sujeitos  de  direito  e  os  movimentos  sociais,  a

categoria quilombo foi ganhando novos contornos.

Em virtude de  sua complexidade,  fazia-se  necessário  o  redimensionamento  do

termo  quilombo para  abarcar  a  pluralidade  de  situações  sociais  existentes  no  Brasil;

ocupações  seculares  que  vinham  sofrendo  constantes  expropriações  de  suas  terras.

Desta forma, as novas conotações que este termo assume nos permitem entender  o

percurso e a “sematologia deste conceito face a novas identidades”. (ALMEIDA, 1996).

Antropólogos, historiadores e cientistas em geral  têm desenvolvido estudos que

incluem na caracterização dos quilombos não apenas o binômio fuga/isolamento, com

ocupação de terras livres,  mas também as heranças,  doações,  recebimento de terras

como  pagamento  de  serviços  prestados  ao  Estado,  a  permanência  nas  grandes

propriedades, engenhos e casas-grandes e, ainda, a compra de terras durante o regime

de  escravidão  e  após  sua  suposta  extinção  formal.  Essas  novas  perspectivas  têm

acompanhado a lógica proposta pela historiografia brasileira nas últimas duas décadas do

século  XX,  que  resultaram  em  estudos  que  têm  como  objetivo  ampliar  as  análises

referentes à dualidade das relações entre escravos e senhores.

De acordo com O’Dwyer  (2002),  o  texto  constitucional  não evoca apenas uma

“identidade  histórica”  que  poderá  ser  assumida  e  acionada  pelos  atores  que  se

mobilizaram  pela  garantia  do  direito.  É  necessário  que  esses  “sujeitos  históricos

presumíveis”  existam  no  presente  e  ocupem  uma  terra  que,  por  direito,  deverá  ser

4Este  decreto  presidencial,  de  20  de  novembro  de  2003,  veio  regulamentar  o  procedimento  para
identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes
das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do ADCT. 



titulada.  Desta forma, a partir  do momento que elementos do passado são evocados,

estes devem corresponder a uma forma atual de existência.

Se na perspectiva histórica de quilombo os sujeitos sociais que compunham essa

organização  apenas  eram  relatados  pela  fala  oficial,  geralmente  daqueles  que  os

reprimiam, o direito constitucional de 1988, juntamente a sua posterior regulamentação,

expressa no Decreto 4887/2003, propunham uma inversão dos discursos. Essa inversão

se  deu  principalmente  quando  o  referido  decreto,  ao  estabelecer  diálogo  com  a

Convenção 169 da OIT,  define como critério  de identificação dos  remanescentes das

comunidades  dos  quilombos  a  auto  definição5, considerada  uma  conquista  pelo

movimento  das  comunidades  quilombolas,  por  levar  em  consideração  a  forma  como

esses sujeitos se percebem, dando-lhes voz nesse processo de luta pela titulação das

terras que ocupam.

Desta  forma,  a  constituição  desse  campo  de  disputa  envolve  interesses  de

natureza acadêmica e política,  visto  que este mesmo Decreto 4887/2003,  foi  alvo do

Partido  da  Frente  Liberal  (PFL,  atual  DEM),  que  entrou  com  uma  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade  (ADIN  nº  3.239-9/600  –  DF)6,  contestando  o  direito  à  terra  das

comunidades que, uma vez tituladas, se tornam inalienáveis e coletivas.

Tomando como base os dados apresentados, é conveniente discutirmos sobre a

carga  “simbólico-conceitual”  (Pacheco,  2005)  que  o  artigo  68  carrega,  um  conceito

jurídico-formal,  construído  historicamente  no  século  XVIII,  que  vai  assumindo  novas

dimensões na atualidade. Os novos sujeitos de direito, anteriormente identificados como

comunidades negras rurais e/ou como camponeses, dentre outros termos nativos, agora

assumem,  conjugadas  a  estas  últimas,  a  identidade  de  quilombolas.  Esta  “nova”

identidade, ainda que represente novos contornos interpretativos acerca do conceito de

quilombo, encontra-se bastante relacionada ao conceito histórico do mesmo, demarcando

a relação destes grupos com o passado da escravidão.  A partir do direito expresso no

artigo 68, uma série de políticas públicas específicas tem sido destinada a esses grupos

étnicos, mesmo com todos os entraves apresentados no texto legal. 

A inquietação acerca dessa proposta surgiu durante a escrita da dissertação de

Mestrado,  finalizada  no  ano  de  2012,  no  Programa  de  Pós-Graduação  em  Ciências

Sociais  da  Universidade  Federal  do  Maranhão  (UFMA),  intitulada:  “AÊ  MEU  PAI

5 O § 1º, Artigo 2º, do Decreto 4887/2003 define que: “Para os fins deste Decreto, a caracterização dos
remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos  será  atestada  mediante  auto  definição  da  própria
comunidade”. In. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm . Acesso em: 20.08.2015.
6 A Ação Direta  de Inconstitucionalidade  nº  3239 proposta  pelo  Partido da Frente  Liberal  (PFL),  atual
Democratas (DEM), questiona o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação
e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades quilombolas, conforme estabelecido
pelo Decreto nº 4.887/2003. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/d4887.htm


QUILOMBO, EU TAMBÉM SOU QUILOMBOLA: o processo de construção identitária em

Rio Grande – Maranhão” (ARAÚJO, 2012). Na ocasião, a pesquisa debruçou-se sobre o

povoado Rio Grande, pertencente ao município de Bequimão, localizado na região da

baixada ocidental maranhense, certificada pela Fundação Cultural Palmares (FCP) no ano

de 2009, a partir da auto definição do grupo como remanescentes de quilombo. 

O reconhecimento dos moradores do Rio Grande como novos sujeitos de direito,

provocou processos internos de construção identitária articulados a esse novo referencial.

Nesse sentido, a investigação que desenvolvi no mestrado voltou-se para a compreensão

da dinâmica que caracterizou o processo de mobilização e os critérios de identificação

dos moradores como  remanescentes de quilombo ou  quilombolas7,  sendo esta última

categoria adotada por eles e pelos grupos que se auto definem a partir desse referencial.

Em Rio Grande,  a  construção interessada  como grupo étnico8 expressava uma

estratégia organizacional visando, entre outros propósitos, a regularização das terras em

que vivem. Os moradores, aos poucos, foram construindo elementos de vínculo com as

determinações legais impostas pelo Decreto 4.887/2003,  mostrando um atrelamento à

lógica burocrática imposta pelo Estado. 

Mesmo levando em consideração a importância do decreto supramencionado, que

é considerado um avanço para a efetividade das disposições legais, a pesquisa em Rio

Grande nos fez  perceber  que existem muitos  impasses na efetivação do direito,  que

dificultam  os  trâmites  legais  que  as  comunidades  devem  cumprir  para  que  sejam

inicialmente reconhecidas e, posteriormente, tituladas pelo órgão responsável. E esses

impasses, pelo que nos faz crer, nascem juntamente com o dispositivo legal.

Algumas reflexões teóricas

Tendo em vista toda essa discussão que é posterior à promulgação da CF/88 é

necessário compreendermos o “antes”, através de uma análise reflexiva do processo de

produção do direito territorial quilombola, expresso no artigo 68, com base nas diversas

interpretações que o artigo tem suscitado. Algumas questões nos inquietam: Com base

7 De acordo com Andrade (2009), no artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, da
Constituição de 1988, o legislador institui os “remanescentes das comunidades dos quilombos”, como se
existissem  indivíduos  isolados  nessas  condições.  Os  movimentos  sociais  ligados  às  lutas  desses
camponeses  por  reconhecimento  e  titulação  de  seus  territórios  passaram  a  adotar  a  expressão
“comunidades  de  remanescentes  de  quilombos”,  enfatizando  o  caráter  coletivo  da  existência  desses
indivíduos, em contraposição ao artigo 68 (ADCT). O uso do termo “quilombolas” representa um avanço das
lutas  por  reconhecimento  por  parte  desses  grupos,  que  passaram  a  adotar  a  autodenominação  de
“quilombolas”  e não de “remanescentes”,  de modo a não reforçar o caráter  de restos,  enfatizando sua
existência no presente.
8Análise construída a partir de Barth (1998) e Weber (1991). 



em  que  elementos  os  agentes  que  constituíram  a  Comissão  da  Ordem  Social,

Subcomissão de Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Outras Minorias,

decidiram pela  criação  do artigo,  e  quais  os  critérios  utilizados  para  o  uso do termo

“remanescentes”  e  “quilombos”?  Quem  são  os  chamados  remanescentes  das

comunidades dos quilombos cujos direitos são atribuídos pelo dispositivo legal? De que

lugar esses agentes falam e quais elementos são acionados para a garantia de um direito

histórico, que marcou a luta de muitas instituições ligadas às questões raciais no Brasil?

Alguns  eixos  teóricos  são  importantes  para  essa  discussão.  Inicialmente

gostaríamos de dialogar com um ponto que consideramos central:  o Estado brasileiro.

Como um Estado  marcado  pela  colonialidade do  poder (Mignolo,  2003)  produz  uma

legislação  específica  aos  remanescentes  das  comunidades  dos  quilombos e  em que

medida ela expressa um protagonismo desses grupos ou apenas uma diferença colonial?

Para  Mignolo  (2003),  a  diferença  colonial concretiza  um  padrão  de  classificação  no

imaginário  social  colonial  moderno,  empreendida  pela  colonialidade  do  poder,  que

transformou diferenças em valores.

Desta forma, é importante refletirmos sobre a plurietnicidade deste Estado, que

através  de  sua  Constituição  Federal  admite  a  sociedade  brasileira  dentro  de  sua

pluralidade,  no  entanto,  os  princípios  que  lhe  fundamentam  não  fazem  referência  à

pluralidade étnica, remetem a outros elementos, como dignidade humana, cidadania e

pluralismo político, por exemplo. 

Segundo Coelho (2008),  com a elaboração da Constituição Federal  de 1988 a

hegemonia universalista foi rompida com a aprovação de direitos específicos em função

de determinados grupos. Esse rompimento teria sido fruto de lutas pelo reconhecimento

das diversidades étnicas, onde se manifestou a tensão existente entre a tradição liberal

dos direitos humanos (de caráter universalista)  e o respeito a direitos específicos (de

caráter  particularista).  No  texto  são  apresentados  direitos  que  visam  dar  suporte  a

determinados grupos,  que procuram afirmar  a  diferença  em detrimento  da igualdade,

“igualdade que oprime” ao distanciar os grupos de suas especificidades.

De acordo com Pacheco (2005), os dispositivos da Constituição Federal de 1988

surgem como reflexos de uma luta por direitos, demandados por pessoas de diferentes

condições  sociais  e  diferentes  mundos  culturais,  constituindo-se  na  Declaração  de

Direitos  do  Estado  brasileiro.  Na  Constituição,  ainda  que  formalmente,  estavam

configurados  os  desejos  de  amplos  setores  da  sociedade:  uma  assistência  mais

socializada  através  do  SUS;  uma  educação  universal,  gratuita  e  obrigatória;  uma

seguridade social mais ampla; direitos dos trabalhadores nas participações dos lucros nas



empresas;  direito  de  acesso  à  propriedade  como  meio  de  produção;  e  direitos  de

segmentos  sociais  específicos,  com  dispositivos  específicos  sobre  direitos  étnicos,

envolvendo populações indígenas e comunidades quilombolas. (PACHECO, 2005).

A questão étnica foi  discutida na ANC/87 de acordo com temas específicos, no

entanto, a plurietnicidade do Estado Brasileiro, sugerida no Anteprojeto desenvolvido pela

ANC, não é disposta na CF/88 da mesma forma, e parece ser reconhecida de forma

simplória nos dispositivos a seguir:

Artigo 215
§ 1º -  O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e
afro-brasileiras,  e  das  de  outros  grupos  participantes  do  processo  civilizatório
nacional.  § 2º -  A lei  disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.
Artigo 216
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e material,
tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. 
§  5º  Ficam  tombados  todos  os  documentos  e  os  sítios  detentores  de
reminiscências históricas dos antigos quilombos. (BRASIL, 1988)

Cabe atentar para o que ficou definido no anteprojeto da Subcomissão de Minorias

acerca dos remanescentes de quilombos e o que foi mantido no texto final, promulgado

em 1988. Conforme Pacheco (2005, p. 125), o artigo 7º do anteprojeto afirma que “O

Estado garantirá o título de propriedade definitiva das terras ocupadas pelas comunidades

negras  remanescentes  de  Quilombos”.  Entretanto,  na  CF/88  este  dispositivo  se

transforma no artigo 68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT),

estabelecendo  formalmente  a  garantia  do  direito  territorial  aos  remanescentes  das

comunidades  dos  quilombos.  Segundo  nos  apresenta  Pacheco  (2005)  houve  uma

inversão significativa dos termos no enunciado da norma, na passagem do anteprojeto

para o texto definitivo.

A partir  da análise de Pacheco (2005),  julgamos necessária uma análise desse

percurso entre o que foi discutido na ANC (1987) e o resultado final expresso no texto:

como se deu esse processo? Por que a alteração na proposta inicial? Quais os critérios

estabelecidos? É a partir dessa discussão que pretendemos analisar as ambiguidades

expressas no artigo 68 (ADCT).

Podemos  inserir  nessa  discussão  o  dado  apresentado  por  Arruti  (2006),  que

analisa  a  gênese  do  direito  destinado  aos  remanescentes  dos  quilombos  como  uma

construção jurídica fruto do improviso e do impasse entre seus segmentos criadores no

momento de sua formulação.

É fundamental, porém, compreender que os formuladores da lei não dispunham de
elementos suficientes para prever seus efeitos criadores. A intenção do legislador,



fantasmagoria  e  recorrentemente  citada  nos  textos  de  hermenêutica  jurídica,
dificilmente  pode  ser  reivindicada  como  chave  de  compreensão  dessa  nova
realidade. Ao tentarmos dar conteúdo sociológico a essa suposta “intenção” no
caso  do  “artigo  68”,  encontramos  pressupostos  obscuros  e  confusos,  um
conhecimento muito limitado da realidade que nele se faria representar  e uma
discussão que, em momento algum, apontou para o futuro, mas sempre para o
passado. (ARRUTI, 2006, p. 67).

O mesmo autor  nos apresenta  dados significativos  para  a  compreensão desse

impasse.  Partindo  da  ideia  divulgada  por  um constituinte  integrante  da  Comissão  de

Índios,  Negros e  Minorias,  “o  artigo  68 dos ADCT teria  sido  incorporado à  Carta  ‘no

apagar das luzes’, em uma formulação ‘amputada’ e, mesmo assim, apenas em função de

intensas negociações políticas levadas por representantes do movimento negro do Rio de

Janeiro” (ARRUTI, 2006, p. 67).

Esse debate em torno do “apagar das luzes”, de uma formulação “amputada”, nos

chama ao debate proposto em Economia das trocas linguísticas, por Bourdieu. Para ele é

preciso problematizar, lançar um olhar especial acerca da linguística e dos conceitos:

“o  sociólogo  não pode escapar  a  todas as  forças  mais  ou  menos larvares  de
dominação  que  a  linguística  e  seus  conceitos  exercem  ainda  hoje  sobre  as
ciências  sociais  se  não  tomar  a  linguística  como  objeto  numa  espécie  de
genealogia, ao mesmo tempo interna e externa, visando antes de tudo  trazer à
luz,  conjuntamente,  os pressupostos teóricos das operações de construção de
objeto  através  dos  quais  esta  ciência  se  fundou  e  as  condições  sociais  de
produção  e,  sobretudo,  talvez  da  circulação  de  seus  conceitos  fundamentais.
(BOURDIEU, 1983: p. 156; grifos meus)

Bourdieu (1983: 159), nos permite compreender que “o discurso deve sempre suas

características mais importantes às relações de produção linguísticas nas quais ele  é

produzido”.  Sob  essa  perspectiva,  “a  língua  não  é  somente  um  instrumento  de

comunicação ou mesmo de conhecimento, mas um instrumento de poder” (BOURDIEU,

1983: 160). Ou seja, a competência linguística, no sentido social, depende da relação da

força simbólica entre os locutores, o que nos permite entender que nenhum discurso é

neutro,  porém  socialmente  construído,  situado  em  termos  políticos,  econômicos,  de

classe. 

Ao chamar atenção para o deslocamento que substitui “a questão do  sentido  do

discurso pela questão do valor e do poder do discurso”, nos convida a refletir sobre quem

são os sujeitos que produzem os discursos e por que os fazem dessa forma. Em se

tratando do artigo 68, a seguinte afirmação parece emblemática:

O que constitui  problema não é a possibilidade de produzir  uma infinidade de
frases  gramaticalmente  coerentes,  mas  a  possibilidade  de  utilizar,  de  maneira
coerente e adaptada, uma infinidade de frases num número infinito de situações.
O domínio prático da gramática não é nada sem o domínio das  condições  de
utilização  adequada  das  possibilidades  infinitas,  oferecidas  pela  gramática.



(BOURDIEU, 1983:158)

Por  isso  a  importância  de  analisar  os  discursos sob o  pressuposto  de que  os

mesmos possuem um emissor  e  um destinatário  legítimos,  analisando o processo de

produção desses discursos. 

A ciência  do  discurso  deve  levar  em  conta  as  condições  de  instauração  da
comunicação,  porque  as  condições  de  recepção  esperadas  fazem  parte  das
condições de produção. A produção é comandada pela estrutura do mercado ou,
mais precisamente, pela competência (no sentido pleno) na sua relação com um
certo  mercado,  isto  é,  pela  autoridade  linguística  como poder  que  confere  às
relações de produção linguística uma outra forma de poder. (BOURDIEU, 1983, p.
161).

E quem não domina os códigos da linguagem? É colocado em posição inferior?

Seria  o  caso dos próprios  sujeitos  de direito  que não conseguem ter  acesso a  essa

linguagem, em razão das dificuldades para compreender e comprovar as determinações

exigidas? 

De acordo com Souza Filho (2008), a luta das  comunidades remanescentes de

quilombos,  amparadas  no  artigo  68  e  nos  outros  dispositivos  constitucionais,  tem

contribuído  para  uma  visibilidade  do  tema  e  dos  problemas  enfrentados  por  essas

comunidades. No entanto, esse processo de luta por reconhecimento não é um processo

simples de ser apreendido por aqueles que reivindicam esse status, em razão da lógica

que rege esse processo, a lógica do direito e do Estado, ser distinta daquela que rege a

organização social dos grupos pleiteantes.

Partindo  da  perspectiva  dos  Estudos  Pós-Coloniais,  me  remeto  às  discussões

apresentada por Mignolo (2003). Segundo este autor, a expansão colonialista ocidental,

no  século  XVI,  permitiu  a  expansão  de  formas  hegemônicas  de  conhecimento,  que

moldaram a concepção religiosa,  econômica e política nos espaços onde o processo

colonizador se efetivou. 

Desta forma, com base na lógica colonial/moderna, muitos Estados modernos têm

buscado  impor  e  naturalizar  uma  forma  de  conceber  o  mundo  a  partir  da  visão

eurocêntrica, subalternizando os olhares dos povos colonizados e suas diferentes formas

de ver o mundo.  Para isso julgamos importante o entendimento da forma como o artigo

68 e sua regulamentação impuseram aos novos sujeitos de direito uma lógica cognitiva e

burocrática que lhes é externa à grande maioria dos grupos. Estaríamos lidando com

diferentes  racionalidades  (Sahlins,  2003),  mesmo  que  esses  grupos  façam  parte  ao

Estado Brasileiro?

Quando realizei a pesquisa na comunidade quilombola Rio Grande, mencionada

acima,  pude  perceber  que  existia  uma  dificuldade  de  operacionalização  das  normas



requeridas no processo de luta por reconhecimento. A comunidade tinha dificuldades de

cumprir  muitos  trâmites  desse processo.  Pude perceber  em conversas informais  com

diversos  moradores  a  dificuldade  em  lidar  com  a  lógica  burocrática  que  compõe  a

questão e a agenda quilombola.

Muitos  dos  moradores,  principalmente  os  mais  velhos,  são  analfabetos.  Nos

últimos anos tem se intensificado o número de jovens que tem migrado para o sudeste e

centro-oeste  do país  para  trabalhar  em empreiteiras,  no  corte  da  cana,  em trabalhos

domésticos, entre outros serviços. A ausência desses filhos prejudica o envolvimento dos

pais  nas  tarefas  relacionadas  à  associação,  pois  precisam  dedicar  mais  tempo  aos

trabalhos na roça. 

É importante demarcar no discurso dos moradores uma constância no sentido de

apontar  o  “aprendizado”  absorvido  pelos  primeiros  contatos  com  a  UEMA e  com  os

agentes  que  realizaram  as  capacitações,  como  fundamental  para  o  processo  de

mobilização. Os moradores, ao admitirem o desconhecimento dos trâmites legais para a

interlocução  com  o  poder  público,  apontam  os  agentes  de  mediação  como  os

“responsáveis” pelo aprendizado adquirido.

No Boletim Nuer, de 1997, temos uma frase bastante emblemática da Fundação

Cultural  Palmares,  reconhecendo  a  dificuldade  desses  sujeitos  de  lutarem  por  seus

direitos  devido  ao  desconhecimento  dos  trâmites  necessários,  apontando  para  a

necessidade de democratização da informação: 

“A Fundação Cultural Palmares está convencida de que uma das dificuldades na
solução de muitos dos problemas brasileiros reside na ausência de informações
de diferentes ordens para os atores que vivem esses problemas. Informações,
principalmente,  sobre  os  direitos  e  de  como  os  fazer  valer.  ”  (BOLETIM
INFORMATIVO NUER, 1997: 5).

Nas  Atas  da  Constituinte  podemos  perceber  a  presença  de  diversos  agentes

mediadores, ligados ao processo de elaboração dos direitos das minorias. A chamada

questão quilombola tem configurado um campo de disputas que não envolve  apenas

especialistas,  mas membros das comunidades,  de diferentes  instituições que prestam

apoio e membros do próprio Estado. Para que a comunidade inicie seus primeiros passos

nessa luta por reconhecimento, é necessária uma mediação por parte de outros agentes

sociais, num processo de “orientação” nos trâmites necessários para o reconhecimento. 

Andrade  (2009),  ao  abordar  mais  especificamente  o  caso  das  comunidades

remanescentes de quilombos de Alcântara, afirma que para existirem publicamente, para

encaminhar suas reivindicações, os  quilombolas passaram a depender de uma grande

diversidade de estruturas e agentes de mediação. A autora analisa questões relativas à



delegação, às formas de representação e às contradições advindas da movimentação

desses intermediários que se colocam entre os quilombolas e os aparelhos de estado e

outras instituições. 

Para Arruti (2010), “as mediações são parte indissociável do processo político de

emergência destes grupos como sujeitos políticos e de direitos (...)” (p. 115). Para o autor,

é por meio da mediação que o grupo tem acesso à “determinadas informações, assim

como às condições sociais objetivas de mobilização política (...)” (p. 115).

A partir  disso, considero importante a reflexão proposta por Sahlins (2001), nos

fazendo refletir sobre essas falas autorizadas e esse processo de mediação: Ao falarmos

pelos  outros,  os  nativos,  estamos  privando-os  de  sua  própria  voz?  Se  levarmos  em

consideração  que  muitas  comunidades  desconheciam  o  direito  constitucional  e

necessitaram  da  ajuda  dos  mediadores  para  terem  acesso  ao  direito,  inclusive  no

processo de luta por reconhecimento e posterior processo de titulação, estamos admitindo

que as “vozes da luta” nem sempre são do próprio grupo, mas sim dos mediadores?

Por isso precisamos fazer a crítica a essa colonialidade do poder (QUIJANO, 2005)

exercida pelo Estado. Muitas lideranças quilombolas estão sendo formadas e qualificadas

para atenderem as regras impostas pelo Estado. No entanto, ao longo deste curto espaço

de tempo, pode-se perceber um processo de autonomia de muitos desses grupos em

relação  aos  agentes  externos  de  mediação,  desenvolvendo  práticas  autônomas  de

interlocução com o Estado, a exemplo do movimento quilombola organizado em diversos

estados da federação.

Desta forma, faz-se necessário investigar as relações e as lutas simbólicas que

marcaram  a  construção  teórica  do  direito  constitucional,  os  agentes  e  os  jogos  de

interesses envolvidos no processo de construção do mesmo, com ênfase para o momento

histórico que marcou a ANC/1987 e os desdobramentos advindos com a promulgação da

Constituição Federal de 1988, tão importante na garantia dos direitos étnicos à pluralidade

de sujeitos que compõem o Estado Brasileiro.

A ANC/87 e a luta por direitos constitucionais

Antes que a Constituição Federal Brasileira, de 1988, fosse promulgada, o Brasil

vivenciou a experiência de uma Assembleia Nacional Constituinte (ANC), que foi eleita no

dia 15 de novembro de 1986 e instalada em 1º de fevereiro de 1987. Da escolha dos

constituintes participaram mais de 69 milhões de eleitores, com forte predominância do

eleitorado urbano. A Assembleia foi formada por 559 parlamentares (487 deputados e 72



senadores),  com  renovação  de  45%  em  relação  à  composição  do  Congresso  na

legislatura  anterior.  A  expressão  da  mobilização  pré-Constituinte  foi  destacada  pelo

presidente da Assembleia, Ulysses Guimarães, no seu pronunciamento de abertura dos

trabalhos, da seguinte forma: 

“É  um parlamento  de  costas  para  o  passado este  que  se  inaugura  hoje  para
decidir  o destino Constitucional do país. Temos nele uma vigorosa bancada de
grupos sociais emergentes, o que lhe confere nova legitimidade na representação
do povo brasileiro. Estes meses demonstraram que o Brasil não cabe mais nos
limites  históricos  que  os  exploradores  de  sempre  querem  impor.  Nosso  povo
cresceu, assumiu o seu destino, juntou-se em multidões, reclamou a restauração
democrática, a justiça e a dignidade do Estado.” 9

A ANC/87 tinha como propósito remover as marcas do autoritarismo presentes nos

últimos anos da história do país, desde o golpe militar em 1964, e criar as bases para a

implementação  do  regime  democrático,  debatendo  e  construindo  dispositivos

constitucionais que pudessem refletir  a luta  por direitos,  demandados por pessoas de

diferentes condições sociais e culturais. 

Na  Constituição,  ainda  que  formalmente,  estavam  configurados  os  desejos  de

amplos setores da sociedade: uma assistência mais socializada através do SUS; uma

educação universal, gratuita e obrigatória; uma seguridade social mais ampla; direitos dos

trabalhadores nas participações dos lucros nas empresas; direito de acesso à propriedade

como  meio  de  produção.  E  mais,  direitos  de  segmentos  sociais  específicos,  com

dispositivos  específicos  sobre  direitos  étnicos,  envolvendo  populações  indígenas  e

comunidades quilombolas. 

Dimas Salustiano Silva, em Boletim Nuer de 1997, sobre o contexto da ANC/87 e

CF/88, afirma que:

Neste final de século, um dos temas que no mundo provoca maior preocupação e
interesse diz respeito ao problema da identidade, indiferença e intolerância étnica.
No  Brasil,  após  um  longo  período  de  ditaduras  militares,  sobreveio  um  texto
constitucional  que  exprime  no  seu  conteúdo  a  heterogeneidade  das  forças
políticas  que  o  escreveram  e,  nesse   sentido,  comporta  no  plano  da  riqueza
cultural e étnica que o nosso país possui, disposições concernentes à proteção por
parte  do  Estado  das  manifestações  das  culturas  populares,  indígenas  e  afro-
brasileiras (art.215, §1.0 parágrafo) um capítulo dedicado integralmente aos índios
(Capítulo VII1 do Título VII1), bem como um artigo aparentemente despretensioso,
que aparece no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, com
a seguinte redação: Arf. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos
que estejam ocupando suas terras é reconhecida apropriedade definitiva, devendo
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.! (SILVA, 1997: 11)

O  objetivo  desse  Boletim  Informativo,  segundo  aponta  Silva  (1997)  é  tratar

especificamente  dessa  norma-regra  da  Constituição  Federal  de  1988.  Como  já

enfatizamos  anteriormente,  para  que  o  referido  artigo  68  estivesse  presente  na

9 Texto retirado do site da Câmara dos Deputados, em texto comemorativo aos 25 anos de eleição da
Assembleia  Nacional  Constituinte.  http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-
institucionais/ha-25-anos-era-eleita-a-assembleia-nacional-constituinte Acesso em: 23 Jul. 2015. 

http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/ha-25-anos-era-eleita-a-assembleia-nacional-constituinte
http://www2.camara.leg.br/comunicacao/institucional/noticias-institucionais/ha-25-anos-era-eleita-a-assembleia-nacional-constituinte


Constituição Federal foi necessário um longo e árduo caminho, que aos poucos foi sendo

percorrido. Silva (1997) nos fala de uma Congresso Constituinte conservador, de uma

mentalidade nacional racista e preconceituosa e que, diante dessas condições, o artigo 68

é uma conquista.

Certamente não temos, após uma primeira leitura, a melhor formatação política e
jurídica à nossa frente, o que temos é o que foi possível realizar diante de um
Congresso  Constituinte  conservador,  mas  que  paradoxalmente  curvou-se  aos
desejos de mudança que vinham da sociedade e que acabou por nos legar uma
Constituição Democrática. Como é sabido por todos, não tivemos uma Assembleia
Nacional Constituinte exclusiva; nos foi permitido, e o resultado não foi dos piores,
eleger e apresentar propostas e reivindicações para um Congresso Nacional com
poderes constituintes, que concomitantemente encarregava-se da feitura das leis
ordinárias.  Quando  terminaram  os  trabalhos  constituintes,  os  deputados  e
senadores que a integravam continuaram a legislar normalmente. No entanto, é
inegável  que  as  pressões  populares  acabaram  por  alagar  sensivelmente  os
direitos sociais e culturais em vigor e permitiram, ainda, um democrático debate do
qual  foi  partícipe  toda  a  nação  brasileira.  A  inserção  na  ordem  jurídico-
constitucional brasileira de um dispositivo  que carrega um comando dotado de
imperatividade, no sentido de reconhecer aos remanescentes de comunidades dos
quilombos a propriedade definitiva de suas terras e de, ao mesmo tempo, obrigar o
Estado  à  emissão  dos  títulos  dominiais  respectivos,  soa  como  algo  exótico,
estranho,  até  mesmo atemporal.  Todavia,  só pode ser  desse modo,  para uma
parcela  da  mentalidade  nacional  hegemonicamente  racista,  preconceituosa  e
ignorante quanto à história do povo brasileiro. (SILVA, 1997: 11).

A  questão  étnica  foi  discutida  na  ANC  pela  Comissão  da  Ordem  Social,

Subcomissão de Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Outras Minorias.

Alguns  dos  temas  debatidos  foram:  negros,  indígenas,  deficientes  físicos  e  mentais,

idosos, minorias religiosas, homossexualidade, dentre outros. (PACHECO, 2005).  Para

Silva, o argumento mais forte que prevaleceu nos debates dos constituintes teria sido

aquele utilizado constantemente nos discursos do Movimento Negro: a dívida que a nação

brasileira como um todo teria contraído para com os afro-brasileiros em razão do regime

da escravidão.

 No entanto, destaca que a evolução dos debates constituintes em 1987, não pode

ser considerada das mais ricas ou interessantes, reafirmando o que foi vários autores nos

apresentam e o que a análise do artigo 68 nos faz crê:  prevaleceu o “senso comum

imperante”.

Preponderou, na análise que pode ser feita do "Diário da Constituinte", um espírito
pragmático e regimental nas decisões. É possível que o senso comum imperante
entre  os  congressistas  tenha  falado  mais  alto,  segundo  o  qual  comunidades
negras  remanescentes  de  quilombos  remontam  ao  passado,  representam
resquícios insignificantes de uma história que deve ser esquecida, são tidas como
populações  fadadas  ao  desaparecimento,  ou  mesmo  inexistentes,  talvez
minúsculas ou em pouca monta. Entrementes, a história da escravidão no Brasil,
encarada sob outro aspecto que não o oficial e submetida a uma análise detida da
conflituosa realidade fundiária urbana e rural brasileira, autoriza um outro tipo de
compreensão do problema. (SILVA, 1997: 11).



Em  diversas  fontes  sobre  os  preparativos  para  elaboração  da  Constituição,

encontramos a presença de muitos relatos que enfatizam os diversos debates e as mais

distintas polêmicas, com a participação da população, que conseguiu legitimar emendas

populares  elaboradas  nos  sindicatos  patronais  e  dos  'trabalhadores,  associações

comunitárias, movimentos indígenas, feministas, estudantis, empresariais, dentre outros’.

Neste leque também se encontra o  movimento negro, que contribuiu significativamente

para a criação de novos direitos. (SILVA, 1997).

Silva destaca ainda que durante o processo constituinte, as emendas populares

que não alcançavam o número mínimo de assinaturas, por volta cem mil,  podiam ser

subscritas  e  apresentadas  por  qualquer  parlamentar.  No  caso  do  movimento  negro,

conforme deliberações de suas lideranças, as ideias disponibilizadas eram de uma outra

formulação,  “que  em  razão  das  circunstâncias  e  articulações  políticas  e  de  técnica

legislativa infelizmente não vingou”, sendo realizadas alterações no que foi proposto. 

O autor nos apresenta, durante o Boletim Informativo Nuer, as diversas emendas

propostas e as devidas alterações, nos permitindo compreender esse movimento entre o

que foi proposto e o que ficou definido. A partir dessas análises afirma que o artigo 68

possui características marcantes de uma disposição permanente, sendo uma disposição

transitória atípica, em razão de “não está gravada por qualquer cláusula de temporalidade

ou circunstancial, ou mesmo por qualquer tipo de decisão instituidora de algum órgão. É

por isso que o artigo 68 do ADCT deverá ser lido e interpretado em consonância com os

artigos 215 e 216, que tratam do patrimônio cultural brasileiro”. (SILVA, 1997: 22).

O que de fato ocorreu está ligado às marchas e contramarchas da discussão e
votação  das  matérias  aprovadas,  tudo  em  consonância  com  as  normas
regimentais da Constituinte. Ocorre que o regimento original, só para lembrarmos,
foi  modificado no transcurso do processo de elaboração da Constituição.  Esse
artifício  significou  um  golpe  desferido  pelo  bloco  parlamentar,  que  ficou
popularmente conhecido por Centrão, contra os direitos e interesses defendidos
por setores mais  à  esquerda  do espectro  político  parlamentar  de antanho.  As
matérias que já haviam sido aprovadas não poderiam mais voltar à discussão, só
por isso que, nítida disposição permanente, como é caso do art. 68, em virtude de
não  ter  recebido  aprovação  no  capítulo  da  cultura  –  disposição  permanente,
passou a ter uma configuração de dispositivo transitório atípico, vez que só pôde
ser aprovado no apagar das luzes dos trabalhos de feitura da nova Constituição.
(SILVA, 1997: 23).

Quando  trata  das  lideranças  do  movimento  negro  nesse  momento  e  das

formulações  propostas  ao  texto  constitucional,  destaca  a  importância  do  Movimento

Negro no Maranhão nesse processo de luta por garantias constitucionais. Com ênfase

para o Centro de Cultura Negra do Maranhão, destaca nomes como os de Magno Cruz,

Ivan  Rodrigues,  Lúcia  Outra,  Mundinha  Araújo,  entre  outros.  Estas  lideranças

encaminharam propositura e defenderam, nos encontros nacionais do movimento negro,



o  reconhecimento  de  direito  à  propriedade  nos  domínios  territoriais  ocupados  por

comunidades negras rurais. (SILVA, 1997).

O  Centro  de  Cultura  Negra  do  Maranhão  (CCN/MA),  fundado  em 1979,  como

resultado de diversas articulações do Movimento Negro no estado, foi fundamental, desde

a década de 1980, para a articulação das comunidades quilombolas no Maranhão. Esse

movimento começou a dar seus primeiros passos quando Mundinha Araújo, importante

pesquisadora e referência na organização do Movimento Negro no Maranhão, juntamente

com  alguns  dos  membros  do  CCN/MA,  iniciaram  um  trabalho  de  mapeamento  e

identificação dos problemas fundiários que assolavam essas áreas.

Antes de 1988, lideranças do movimento negro e das próprias comunidades, no

Pará e Maranhão, realizavam constantes mobilizações em defesa da terra, ainda que em

ações isoladas. O CCN/MA, juntamente com diversas organizações do Movimento Negro

no país,  articulavam-se no sentido de conseguir  garantias constitucionais,  que seriam

debatidas no processo de elaboração da Constituição. Antes disso, houve a realização de

grandes eventos como:

 I Encontro da Comunidade Negra Maranhense, realizado em outubro de 1986 para

debater a Constituição Federal e a questão agrária no país; 

 E  os  diversos   Encontros  das  Comunidades  Negras  Rurais  do  Maranhão;  o

primeiro realizado no período de 14 a 16 de agosto de 1986, com o tema O Negro

e a Constituição Brasileira;

Fiabani (2008) coloca os movimentos das comunidades negras rurais do Maranhão

e Pará, como os pioneiros na luta pela titulação das terras no país. Para ele, a partir do I

Encontro  das  Comunidades  Negras  Rurais  do  Maranhão,  foram  realizados  vários

encontros, seminários, cursos e oficinas visando a formação de lideranças para atuarem

na luta por direitos para esse segmento, sendo que em todos eles a questão da terra

ocupou lugar central nos debates, ainda que fossem mencionados temas como cultura,

educação, legislação, religiosidade.

Para Fiabani, a articulação mais efetiva desses movimentos coincidiu com o debate

sobre a Constituição, mas não teve influência direta na decisão dos constituintes, com

uma  “discreta  participação”  nesse  processo.  Após  a  promulgação  da  Constituição,  o

CCN/MA passou a organizar formações desenvolvidas através dos encontros municipais

nos municípios do interior do estado. As mobilizações/repertórios de ação passaram a se

realizar através de diversos eventos.

O  Centro  de  Cultura  Negra  do  Maranhão  (CCN/MA),  em  sua  cartilha  de

comemoração pelos vinte anos do Projeto Vida de Negro (PVN), afirma que o CCN/MA e



o Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (CEDENPA), com o apoio da Associação

Afro-Brasileira do Rio de Janeiro, articularam-se na 1ª Convenção Nacional de Negro pela

Constituinte, realizada em Brasília/DF, no dias 26 e 27 de agosto de 1986, convocada

pelo Movimento Negro Unificado (MNU). Na ocasião, apresentaram a proposta de uma

norma que garantisse os direitos das comunidades negras rurais no Brasil. 

Segundo dados do próprio CCN/MA, essa proposta constitucional foi encaminhada

à Deputada Federal Constituinte Benedita da Silva, que a teria apresentado ao Congresso

Nacional Constituinte. Depois de aprovada, essa proposta deu origem ao artigo 68 do

ADCT, em 05 de outubro de 1988.

Arruti  (2006)  nos  apresenta  o  relato  de  um  militante  do  movimento  negro  no

Maranhão – Ivo Fonseca – que teria sido consultado na época da introdução do artigo na

Carta,  mas  não  pôde  contribuir  com  nenhuma  sugestão.  “Assessores  da  deputada

Benedita da Silva teriam entrado em contato com o Centro de Cultura Negra para recolher

propostas, ‘mas foi coisa muito de repente [e] eu mesmo não tinha nenhuma discussão

preparada para isso.” A seguir, o autor apresenta um dado interessante, que nos permite

compreender o cenário que originou as indefinições presentes no texto constitucional.

Segundo Flávio Jorge, do Fórum Estadual de Comunidades Negras de São Paulo,
a militância negra na época tinha, de fato, mais dúvidas que certezas com relação
ao artigo e o seu texto final teria sido resultado de um esgotamento do tempo e
das referências de que o movimento dispunha para o debate,  mais do que de
qualquer consenso. A decisão teria passado,  principalmente,  pela avaliação de
que  seria  necessário  lançar  mão  do  ‘momento  propício’,  mesmo  que  não  se
soubesse ao certo o que se estava fazendo aprovar. Tanto o desconhecimento
sobre a realidade fundiária de tais comunidades por parte dos constituintes quanto
o  contexto  de comemoração do  Centenário  da Abolição  (“nós  vinculamos que
quem votasse contra o “artigo 68” poderia levar a pecha de racista”) formaram o
caldo ideológico que permitiu o surgimento do “artigo 68”. Só uma coisa parecia
estar fora de discussão, segundo o deputado Luís Alberto (PT/BA) – coordenador
nacional  do  MNU: que o “artigo  68”  deveria  ter  um sentido  de reparação dos
prejuízos trazidos pelo processo de escravidão e por uma abolição que não foi
acompanhada  por  nenhuma  forma  de  compensação,  como  o  acesso  à  terra.
(ARRUTI, 2006, p. 68, grifos do autor).

Apesar de todas as discussões que vinham sendo feitas em torno das garantias

constitucionais direcionadas ao “povo negro”, a exemplo dos encontros realizados pelo

Movimento Negro no Maranhão;  diante de uma Assembleia  Nacional  Constituinte que

pretendia discutir e garantir os direitos étnicos; e de toda uma expectativa em torno do

artigo 68, o que temos é: 

1.  Uma  formulação  ‘amputada’,  fruto  de  intensas  negociações  políticas  do

movimento negro naquele momento. (ARRUTI, 1997); 

2. Um direito fruto de um debate que não ocupou espaço de destaque no fórum



constitucional, talvez por que as elites acreditassem que se tratava de casos raros, como

o Quilombo dos Palmares. (LEITE, 2002);

3. Um artigo que compôs as disposições transitórias com a expectativa, por grande

parte do Congresso Nacional, que nunca fosse cumprida. (FELDMANN, 1997).

Mesmo após o amplo debate em torno do artigo, pós 1988, das regulamentações

do termo e  do aumento  do número de comunidades certificadas em todo o Brasil,  o

principal  desafio  continua  sendo  a  garantia  da  terra.  A maioria  das  comunidades,  a

exemplo  do  Maranhão,  sofre  com  a  grilagem  de  seus  territórios  e  com  os  conflitos

originados  dessa  situação.  Os  quilombolas  batalham  ainda  para  assegurar  direitos

básicos, como o acesso à saúde e à educação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Esse  é  um  trabalho  que  ainda  se  encontra  em  processo  de  construção,  cujo

objetivo maior é tentar construir uma etnografia do processo que culminou na garantia do

direito territorial aos remanescentes das comunidades dos quilombos, com ênfase para o

papel dos diferentes agentes e instituições envolvidos nesse processo. Com isso, buscar-

se-á compreender a lógica do lugar de construção deste direito e, consequentemente, as

diferentes tomadas de posição desses agentes.

As  informações  apresentadas  ao  longo  do  texto  nos  dão  um  pouco  dessa

dimensão, que envolve os diversos encontros realizados pelo movimento negro no país,

antes da ANC/87; as emendas propostas para o texto constitucional e as mudanças feitas

ao longo do processo; a “desinformação” de muitos constituintes no que diz respeito à

temática que versa o artigo 68; e o processo posterior a isso, com ampla mobilização dos

próprios sujeitos de direito, juntamente a intelectuais, movimentos sociais e agentes do

Estado, no sentido de regulamentar o dispositivo, a exemplo do Decreto 4887/2003.

É importante destacarmos a participação do “movimento quilombola” no Maranhão

nesse processo de debate acerca das garantias constitucionais. Vimos que o Centro de

Cultura Negra já  discutia,  em seus encontros realizados no interior  do estado,  temas

voltados para a presença do negro na Constituinte. Muitas propostas de conquistas para

as comunidades negras rurais se efetivaram com a criação do Projeto Vida de Negro, em

1988. De acordos com dados do PVN (2005), o projeto:

Visava  o  mapeamento  das  comunidades  negras  rurais  do  Maranhão,  com  o
levantamento das formas de posse da terra, manifestações culturais e religiosas,
bem como a memória oral  das chamadas “terras de preto” sobre o período da
escravatura e pós-abolição. A partir de 1991, no entanto, o PVN passou a trabalhar
a  questão  agrária  dessas  comunidades,  exigindo  novas  reflexões  sobre  as



diversas  formas  de  organização  dos  povoados  de  negros  enquanto  grupos
étnicos,  buscando  intervir  em  nível  jurídico  e  institucional  para  solucionar
problemas  fundiários,  visando  ao  reconhecimento,  à  legalização  e  a  titulação
dessas áreas, nos termos do artigo 68 do ADCT da Constituição Federal (PVN,
2005, p. 40).

O PVN é importantíssimo nesse processo, pois articulou e publicou o resultado

dessas pesquisas, dando visibilidade ao movimento e estabelecendo ações que deram

origem  à  fundação  da  ACONERUQ  (Associação  das  Comunidades  Negras  Rurais

Quilombolas do Maranhão), no dia 20 de novembro de 1997, substituindo a Coordenação

Estadual Provisória dos Quilombos Maranhenses, criada em 17 de outubro de 1995.

Segundo dados da própria associação, disponibilizados à Comissão Pró-índio10, a

ACONERUQ  surgiu  com  o  objetivo  de  servir  como  fórum  de  representação  dos

quilombolas do estado, visando fortalecer a organização do movimento quilombola e lutar

em conjunto com as comunidades pela regularização de suas terras. Para a efetivação

desses objetivos, incentiva a participação política desses sujeitos de direito, organizando

cursos  de  capacitação  e  “criando  oportunidades  de  troca  de  experiências  sobre  os

problemas enfrentados pelas comunidades”. 

Entre  as  grandes  conquistas  da  ACONERUQ  estão  a  criação  da  Reserva

Extrativista de Frechal e a titulação de 20 territórios quilombolas até setembro de 2007. A

ACONERUQ contribuiu, ainda, para a fundação da Coordenação Nacional de Articulação

das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ), que foi criada com o propósito

de articular as diversas comunidades quilombolas distribuídas por toda a federação.

Em fins do ano de 2007, 423 comunidades maranhenses estavam associadas à

instituição, independente de certificações junto à FCP. Neste mesmo ano, o número de

comunidades  mapeadas  pelo  Projeto  Vida  de  Negro  era  de  527  comunidades,  que

haviam articulado também a produção de 33 processos de titulação de terras junto ao

Incra e ao Iterma (Instituto de Terras do Maranhão).

No  entanto,  segundo  dados  apresentados  por  Sousa  (2014),  a  partir  de  2002

começam a ocorrer as primeiras denúncias feitas à ACONERUQ, apontando problemas

na prestação de contas de projetos conseguidos em âmbito nacional, além de diversas

críticas à forma de atuação das gestões da referida associação. 

É diante deste cenário que surge o MOQUIBOM, em meados do ano de 2011,

apresentando como pauta principal a necessidade de titulação dos territórios que ocupam,

conforme  determina  o  artigo  68.   Diante  dos  problemas  que  muitas  comunidades

enfrentam no campo maranhense, os integrantes do MOQUIBOM11 trazem para o debate

10 http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/ma/ma_lutas.html. Acesso em 02 Ago. 2015.
11 Inicialmente denominava-se Movimento das Comunidades Quilombolas da Baixada Maranhense; hoje

http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/brasil/ma/ma_lutas.html


as situações de violência vivenciadas nas localidades em que residem, devido à situação

de grilagem dos territórios e dos conflitos com latifundiários, originados dessa situação. 

As reivindicações feitas pelo grupo, desde 2011 até os dias atuais, se manifestam,

especialmente, através de acampamentos/ocupações de órgãos estatais como o INCRA e

ITERMA,  protestos  em  frente  à  sede  do  governo  estadual  –  Palácio  dos  Leões,

participação em Marchas com bandeiras de luta com quais o grupo se identifica, além de

pequenos encontros de comunidades quilombolas no interior do estado. Esses encontros

têm sido articulados por  agentes da CPT (Comissão Pastoral  da  Terra),  pelo  MST,  a

Comissão de Direitos Humanos da OAB, a Cáritas-MA, a Universidade Estadual, o CIMI,

entre outras instituições.

 Passados 27 anos de promulgada a Constituição Federal brasileira, o saldo de

conquistas  ainda  é  considerado  precário  e  muitas  são  as  reivindicações  feitas  pelas

comunidades quilombolas de todo o Brasil, que vão além da titulação da terra, envolvendo

também a demanda em torno de políticas públicas.  Das mais de 2.600 comunidades

quilombolas reconhecidas e certificadas pela Fundação Cultural  Palmares (FCP) até o

momento, 58212 estão localizadas no Maranhão, mas esse número não é proporcional ao

número de titulações, visto que até o presente momento, segundo dados atualizados da

FCP, apenas 5513 comunidades foram tituladas no estado. 

Os debates da Constituinte e o artigo 68 (CF/88) pareciam representar a certeza de

um direito  conquistado e efetivado,  mas os desdobramentos foram outros.  E para as

comunidades a saída tem sido apenas uma: a luta!
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