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RESUMO 
A Constituição Federal de 1988 reconheceu expressamente a existência social dos povos 
indígenas (artigo 231), dos quilombos (artigo 68 do ADCT), das comunidades de 
seringueiros (artigo 54 do ADCT), dentre tantos grupos sociais. O reconhecimento jurídico 
formal desses grupos expressa as discussões jurídicas mais recentes de que o pluralismo é 
uma realidade da sociedade brasileira. No caso dos quilombos, o seu reconhecimento 
implicou a garantia da titulação definitiva das terras tradicionalmente ocupadas. Este 
trabalho objetiva refletir sobre o reconhecimento jurídico dos quilombos e os impasses no 
processo de titulação definitiva das terras. A análise dos Estatutos Sociais de algumas 
associações explicita as dificuldades para a concretização plena do direito 
constitucionalmente consagrado. A discussão proposta se aproxima das preocupações 
formuladas em outros contextos, de que o reconhecimento de direitos coletivos a partir de 
direitos individuais tende a levar o desconhecimento do próprio grupo social a ser 
reconhecido. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este artigo objetiva refletir sobre o processo de reconhecimento jurídico das 

comunidades de remanescentes de quilombos e as dificuldades decorrentes da efetivação 

do direito constitucionalmente consagrado, de titulação das terras tradicionalmente 

ocupadas. Desde já, assume-se a pretensão de que esse direito não se restringe a mera 

titulação das terras. O fato de os quilombos serem portadores de identidade étnica (e, 

consequentemente, de uma racionalidade própria, distinta dos demais grupos sociais que 

compõem a sociedade brasileira) implica uma ação continuada do Estado, objetivando o 

reconhecimento dos grupos, consoante seus modos de fazer, de criar e de viver. Esta 

maneira peculiar de viver faz desses grupos verdadeiros “guardiões” das florestas. 

Configura-se, portanto, a necessidade de refletir sobre as nossas práticas jurídicas, 

sobretudo o texto constitucional denominado de “Constituição Cidadã”. Por ora, 

enfatizamos que não se pode esquecer que esse texto foi pensado a partir de um contexto e 

período histórico, que guardava um modelo de “cidadão”, que se realizava mediante 

políticas universais. 
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Todavia, “fora” dessa esfera de racionalidade jurídica que modelou a Constituição 

Federal de 1988, o texto constitucional reconheceu de forma esparsa e expressa os povos 

indígenas (art. 231), os povos quilombolas (art. 68 do ADCT) e as comunidades de 

seringueiros (art. 54 do ADCT) dentre outros. A partir do princípio da isonomia, é possível 

afirmar que outros grupos também se encontram, igualmente, protegidos sob o manto da 

Constituição. A emergência de diversos grupos sociais portadores de identidade, nas 

últimas décadas, sinaliza a capacidade de previsão dos constituintes, que tratou de 

assegurar como princípio a constituição de uma “sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos” G.N (Preâmbulo da CF de 1988). 

A Constituição Federal converteu os grupos em “sujeitos de direito” e, na medida em que 

os reconheceu, garantiu a sua reprodução física e social. O pluralismo é uma das marcas 

dessa Constituição1. Ele representa um valor que orienta e irradia sobre todo sistema 

jurídico. Trata-se de construir o lugar jurídico desses grupos à luz do texto constitucional, 

que se assenta em uma ordem plural, derivada do princípio da igualdade e da solidariedade; 

daí porque o princípio da pluralidade deve ser enfatizado com toda a sua força. 

Para cumprir o objetivo deste trabalho, o roteiro busca contemplar uma mirada sobre os 

seguintes pontos: inicialmente, a discussão se concentra em analisar o conteúdo do artigo 

68 do ADCT, “O CONTEÚDO DO ARTIGO 68 DO ADCT: a identidade como elemento 

central”. Trata-se de tentar superar as reflexões de caráter pragmático que tem orientado as 

discussões acerca da efetivação do artigo 68 que, notadamente, vem sendo tratado como 

problema de natureza fundiária. Os problemas de pensar questões de origem étnica como 

se fosse fundiária. 

O deslocamento da discussão para as políticas de reconhecimento das identidades 

coletivas existentes no interior da sociedade nacional privilegia as dificuldades em torno 

dos critérios utilizados para a identificação e garantia de direitos a esses grupos sociais. 

Desta forma, talvez seja possível arejar o debate e escapar das discussões jurídicas mais 

pragmáticas que têm dificultado o processo de efetivação do direito constitucionalmente 

consagrado aos remanescentes das comunidades dos quilombos de titulação das terras 

tradicionalmente ocupadas. A crítica se dirige para a necessidade de se repensar as ações e 

estratégias adotadas. 

Já em uma segunda parte deste trabalho, a discussão recai sobre a forma “escolhida” 

para a titulação das terras tradicionalmente ocupadas, “AS ASSOCIAÇÕES CRIADAS 

                                                           
1 As reflexões jurídicas mais recentes reconhecem o fato de que somos uma “sociedade plural”. Para essa 
análise: “o pluralismo é uma realidade, pois a sociedade se compõe de uma pluralidade de categorias 
sociais, de classes, grupos sociais, econômicos, culturais e ideológicos” (SILVA, 2007, p. 143). Optar pelo 
reconhecimento de que somos uma sociedade plural, tende a impor uma ruptura com os esquemas de 
pensamento jurídico tradicionais e a necessidade de repensá-lo à luz das discussões do “pluralismo 
jurídico”. A respeito dessa discussão, de se repensar as estruturas geométricas hierarquizadas dos 
princípios, tomando o pluralismo como valor fundamental, ver Shiraishi Neto (2007). 
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PARA A TITULAÇÃO DAS TERRAS”. A partir da análise de alguns Estatutos Sociais, é 

possível identificar um conjunto de problemas, que se apresentam mais como um 

“obstáculo” para a realização plena desse direito. 

A discussão proposta se aproxima das preocupações formuladas em outros contextos de 

que o reconhecimento e a efetivação de direitos coletivos a partir de direitos individuais 

tende a levar o desconhecimento do próprio grupo social a ser reconhecido. Não podemos 

desconhecer que o direito de associação se encontra no tópico referido aos direitos 

individuais, ou seja, trata-se de um direito constitucional que se ocupa em garantir ao 

indivíduo o direito de livremente associar-se ou de associação.  

Os direitos individuais utilizados para a efetivação dos direitos coletivos dos 

remanescentes das comunidades de quilombos têm-se demonstrado inapropriado para a 

garantia plena de direitos a esses grupos sociais, pois não estão referidos a esses grupos, 

mas sim aos indivíduos. Observa-se que, a despeito das profundas transformações pelas 

quais tem passado a sociedade brasileira nas últimas décadas, as reflexões jurídicas foram 

exíguas a esse respeito, preferindo-se manter no seu horizonte limitado, coesa a 

instrumentalidade jurídica e as questões de validade normativa. 

 

2 O CONTEÚDO DO ARTIGO 68 DO ADCT: a identidade como elemento central  

No caso dos remanescentes das comunidades de quilombos, a compreensão aberta do 

conteúdo do art. 682 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da 

Constituição Federal de 1988 poderá auxiliar numa maior efetividade deste dispositivo 

constitucional, que tem aplicação imediata por se tratar de direito fundamental. A 

compreensão do seu conteúdo corrobora para a superação de alguns “obstáculos” de 

natureza jurídica, pois a concretização deste dispositivo vem sendo tomada, 

equivocadamente, a partir dos referenciais da legislação e do Direito Agrário no Brasil3. 

                                                           
2 Art. 68: “Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” 
O processo de reconhecimento da existência de diferentes grupos sociais ocorreu em diversos países da 
América Latina, sobretudo após as transformações nos “marcos legais”, quando os Países passaram a se 
reconhecer como Estados “multiculturais” ou mesmo “plurais”, como se refere o preâmbulo da 
Constituição Federal do Brasil de 1988. 
Ainda no plano externo, não podemos deixar de nos referir aos dispositivos jurídicos internacionais, que 
vão causar efeitos na ordem jurídica. Entre os quais, a Convenção n.169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), que trata sobre os “povos indígenas e tribais”, ratificada pelo Brasil em 2004, a Declaração 
Universal sobre a Diversidade Cultural (de 2000) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da 
Diversidade das Expressões Culturais de 2005, que se encontra em processo de ratificação no Brasil. A 
importância desses dispositivos é de afastar a ideia de “assimilação” e de incorporar a diferença enquanto 
valor fundamental, inclusive como forma de combater a pobreza. A respeito dessa discussão que procura 
associar o combate à pobreza e diversidade cultural, ver: Relatório de Desenvolvimento Humano, 
2004, intitulado “Liberdade Cultural num Mundo Diversificado”. 
3 O governo federal insiste em catalogar essas situações como se fossem problemas de ordem fundiária. O 
Decreto n.o 4.887, de 20 de novembro de 2003, que disciplina os procedimentos para a “identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras”, é fortemente marcado por esse viés. Ver, 
também, o Decreto n.o 3.912, de 10 de setembro de 2001, que guarda conteúdo parecido. 
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3 SUPERANDO OBSTÁCULOS 

A copiosa legislação agrária brasileira tem servido não somente como garantia ao 

processo de reconhecimento, regularização e titulação das terras ocupadas pelos 

remanescentes das comunidades dos quilombos, mas também como argumento jurídico 

para contestação das terras já tituladas, como é o caso de ações populares que foram 

propostas e que se encontra em curso no Estado do Pará4.  

Esses instrumentos de terras, no Brasil, de forma sistemática, ocuparam-se em separar e 

individualizar os imóveis nos moldes das doutrinas liberais, que privilegiam a propriedade 

privada da terra, seja por meio de título de sesmarias, da Lei de Terras de 1850, seja mesmo 

por legislações estaduais de terras, em perfeita sintonia com os princípios que nortearam o 

Código Civil de 1916 e que ainda norteiam o Código Civil de 2002. 

Mergulhado num reducionismo legal, que privilegiou a individualização do “imóvel 

rural” para a sua “mercantilização”, torna-se imperativa a separação dessa situação 

fundiária do contexto vivenciado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 

Aos quilombos foi negado o acesso a essa forma de propriedade privada da terra, 

regulamentada por esses instrumentos. No entanto, paradoxalmente, foi o que lhes 

garantiu a sua produção e reprodução social, econômica, cultural e ambiental. E, à margem 

do direito, os quilombos lograram seus objetivos, permanecendo nos territórios, embora em 

muitas situações acabassem perdendo as terras, sendo obrigados a se deslocarem para 

outros lugares. 

Com efeito, a ocupação das terras pelos quilombos opõe-se a todos os instrumentos 

legais de terras que foram editados ao longo dos tempos, sendo que, de forma criteriosa e 

seletiva, esses instrumentos se preocuparam em manter os quilombos “fora” do processo 

produtivo (ALMEIDA, 1996). Ao privilegiar os interesses de uma classe, possibilitou o 

processo de concentração das terras. 

Compreendendo o debate nesses termos – de que o reconhecimento, a regularização e a 

titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos não 

podem ser formulados em torno da legislação e do Direito Agrário –, é possível se 

aproximar de uma primeira proposição: o reconhecimento e a titulação das terras dos 

                                                                                                                                                                          
O Estado de São Paulo adotou procedimentos que se ocuparam em alterar alguns dispositivos da lei 
estadual de terras para permitir a concessão das terras ocupadas aos quilombos no Vale do Ribeira, como 
pode ser observado pela Lei Estadual n.o 9.757, de 15 de setembro de 1997, que “dispõe sobre a legitimação 
de posse de terras públicas estaduais aos Remanescentes das Comunidades dos Quilombos, em 
atendimento ao artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal”. 
4 Entre tantas, ver a ação popular protocolada junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, proposta 
por Francisco José dos Santos e outros, contra o Estado do Pará, ITERPA e Associação das Comunidades 
Remanescentes de Quilombos “Bacabau”, “Arancuan de Cima”, “Arancuan do Meio”, “Arancuan de Baixo”, 
“Serrinha”, “Terra Preta Dois” e “Jarauacá”. As ações, propostas por meio de particulares, questionam o 
Estado do Pará a respeito das concessões de terras devolutas estaduais, sem autorização do Congresso 
Nacional, pois ultrapassam os dois mil e quinhentos hectares permitidos (Cf. inciso XVII, do art. 49 da CF 
de 1988). 
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remanescentes das comunidades dos quilombos, consoante disposição do art. 68 do 

ADCT, não são única e exclusivamente atribuição dos órgãos fundiários federal e estaduais 

por tratar-se de problema fundiário. O reconhecimento desses órgãos, da operacionalização 

do processo de regularização e da titulação das terras tornou os quilombos legitimáveis, 

mas não legítimos. 

Ao tratar o artigo 68 do ADCT a partir da legislação e do Direito Agrário, corre-se o risco 

de obstacularizar o reconhecimento e a titulação das terras ocupadas, pois há um 

emaranhado de dispositivos legais que, a todo instante, está por dificultar os procedimentos 

de titulação das terras. O “cipoal legal” sempre foi utilizado para proteger determinados 

grupos em detrimento de outros. 

Pelo visto, faz-se necessário refletirmos sobre o conteúdo deste art. 68, a fim de que 

possamos pensar novos padrões do direito, pelos quais seja possível reconhecer as 

diferenças existentes entre os grupos que compõem a sociedade brasileira. O avanço na 

compreensão em torno da aplicação do art. 68 do ADCT decorre de que este direito é 

compreendido como sendo direito fundamental. A construção deste direito se dá numa 

combinação do art. 68 do ADCT com os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, 

que ressaltam a importância dos modos de criar, de fazer e de viver como elementos que 

compõem a identidade. No caso, o sujeito de direito deve ser pensando no contexto de suas 

relações sociais, inclusive com o próprio meio ambiente, que é imprescindível para a 

garantia da reprodução dos grupos. O olhar jurídico fragmentado tende a dificultar 

qualquer possibilidade de garantir direitos a esses grupos sociais.  

 

4 INCORPORANDO DIMENSÕES 

O Estado Democrático de Direito há de ter como núcleo central o ser humano, que 

possibilita o progresso do próprio ser humano e de toda a sociedade. Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos é conferido este direito, pois o reconhecimento e a 

titulação de suas terras implicam a garantia de sua reprodução física e social, bem como de 

seu progresso como ser humano. O direito do art. 68 do ADCT transforma-se em direitos 

individuais5 garantidos a cada integrante da comunidade, e integrados na categoria dos 

direitos fundamentais coletivos.  

No que foi possível levantar sobre o debate em torno do que poderia se aproximar do art. 

68, duas obras de Direito Português focalizam essas questões que envolvem os chamados 

direitos de “grupos” ou de “minorias” (ANDRADE, 2001; CANOTILHO, 1999)6. Andrade e 

                                                           
5 Esse entendimento de que se trata de um direito fundamental individual (e não coletivo) foi, 
equivocadamente, manifestado pelo Poder Público, numa Mensagem n.o 370, de 13 de maio de 2002, do 
então presidente da República, onde se lê: “Verifica-se, primeiramente, que esse dispositivo constitucional 
confere o direito de propriedade ‘aos remanescentes das comunidades dos quilombos’ e não ‘às 
comunidades remanescentes dos quilombos’”. 
6 É importante ressaltar que a despeito de utilizar esses dois autores, as discussões envolvendo os direitos 
de grupos sociais nas sociedades liberais têm sido intensas, marcadas por posições distintas entre os 
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Canotilho partem do pressuposto de que a sociedade moderna portuguesa se tornou 

“multicultural” ou “multiétnica”, o que implica a necessidade de proteger os “grupos” e 

“minorias”, especialmente os que se encontram em perigo e em situação de risco. 

Trata-se, segundo esses autores, de “grupos” e “minorias” que se encontram em 

condição numérica inferior ou em posição não dominante no Estado-nação, e, por se 

apresentarem dotados de determinadas características, diferem-se da maioria da 

população. Constata-se que a ênfase atribuída aos critérios, tidos como objetivos de 

distinção e de classificação de grupos sociais, tem a preocupação de dar tratamento aos 

“estrangeiros” que vivem em território português. 

Partindo desse debate, percebe-se que os remanescentes das comunidades dos 

quilombos se encontram distantes, sendo duvidoso admitir que o art. 68 do ADCT esteja 

provido desse conteúdo. Esse direito de “grupos” ou “minoria”, que toma como referência o 

conceito de “raça”, elegendo critérios tidos como objetivos tais como a língua ou a etnia, ou 

ainda uma combinação de critérios como a língua, o território comum, a história 

compartilhada comum e os traços culturais comuns, tem sido utilizado para poder 

organizar determinados grupos.  

No caso de Portugal, esses critérios, como visto, são os que têm norteado o debate 

jurídico em torno dos chamados direitos de “grupos” ou “minorias”. Porquanto, há que se 

colocar que esses critérios mostram-se frágeis para explicar o conceito de “raça”, pois nem 

todos os grupos sociais se ajustam a esses elementos (HOBSBAWM, 1998). Não podemos 

assumir que a ideia de “raça”, construída pelos diversos aparelhos ideológicos e 

movimentos, seja superior ao restante do conjunto de identificações que constitui o ser 

social, decorrendo daí o debate em torno do conceito de quilombo contido no art. 68 do 

ADCT da CF de 1988. 

No debate jurídico, há recusa da ideia de remanescentes dos quilombos como se fosse 

algo remanescente, do que foi, como têm procedido determinados juristas (CRETELLA JR, 

1994) ao tentar congelar o conceito de quilombo. As definições consagradas nas ordenações 

do reino (Ordenações Afonsinas, Manuelinas e Filipinas) e em legislação esparsa do período 

constituíam a reunião de dois ou mais escravos fugidos, como o do quilombo de Palmares, 

que se encontra nas evidências históricas (ALMEIDA, 1996). 

Para esse comentarista do texto constitucional: “Em todo território nacional, difícil é a 

identificação dos remanescentes das comunidades dos quilombos. Os quilombos foram 

arrasados e queimados há mais de trezentos anos [...]. Por outro lado, é difícil para os 

remanescentes fazer prova da posse contínua das terras” (CRETELLA Jr, 1994, p. 4998).  

                                                                                                                                                                          
chamados comunitaristas (Charles Taylor, Wil Kymlicka, Michel Walzer) e liberais (Rawls, Dworkin). 
Nesse contexto, não podemos nos esquecer de Habermas que, embora não se enquadre nessa classificação, 
vem contribuindo com as suas reflexões, para pensar o direito em uma sociedade plural. Os debates que 
ocorrem fora do Brasil servem para iluminar os caminhos, sobretudo no sentido de repensarmos o direito à 
luz da nossa própria história. 
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Aceitar esses argumentos de Cretella Jr. implica instituir uma espécie de usucapião 

especialíssimo para esses grupos sociais e impor, de forma absurda, a posse continuada por 

mais de trezentos anos. Aliás, a própria Constituição Federal de 1988 trabalha com a noção 

de “terras tradicionalmente ocupadas” e, nesse sentido, deslocou as discussões em torno da 

longevidade da ocupação (“imemoralidade” e “ancestralidade”) para a forma de viver. 

A conceituação de quilombo contida no art. 68 deve ser tomada a partir de critérios 

políticos organizativos (BARTH, 1998), em que o grupo é o dado principal. A construção 

conceitual da noção de identidade tem como conceito mãe a etnia, sendo que o aspecto 

político-organizativo perpassa a discussão de todo o debate teórico. Portanto, a ideia é 

tentar identificar um conjunto de atributos que melhor represente as situações vivenciadas 

pelos remanescentes das comunidades dos quilombos no Brasil, os quais permitem afirmar 

a especificidade do grupo.  

A conceituação de quilombo havida nos séculos passados perdeu sua eficácia jurídica, o 

que significa dizer que o conceito deve ser revisitado. O pensamento jurídico tem que ser 

reinterpretado e assimilado pela mobilização política para ser positivado (ALMEIDA, 1996). 

Por isso, quilombo passa a ser considerado como categoria de “autodefinição”, provocada 

para reparar um dano, o que implica uma “ressemantização” do seu próprio significado. 

Nesse sentido, a identidade quilombo se dá a partir de critério político organizativo, isto 

é, o próprio indivíduo define-se como portador de uma identidade7. O debate teórico serve 

para nos aproximarmos do que sejam remanescentes das comunidades dos quilombos, na 

ausência de um tratamento por parte do constituinte. 

Assim, cabe ao direito, ancorando nas demais ciências e saberes, a interpretação dessa 

realidade social, isto é, proceder a um exercício hermenêutico de vinculação da Lei à 

realidade social e não o inverso. Daí o sentido dos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, tomado de forma diversa daqueles conceitos expressados por “grupo” ou 

“minoria”, onde os critérios utilizados são apresentados a priori para a determinação da 

existência social do grupo. 

Contudo, a importância de distinguir o grupo social dos demais grupos que compõem a 

sociedade tem como preocupação afirmar a sua diferença, o que exige instrumentos 

jurídicos diferenciados para a sua realização. Há que se construir esse direito contido no 

disposto no art. 68 do ADCT da CF de 1988, informando que esse conteúdo está prenhe de 

direito fundamental coletivo e não individual. 

                                                           
7 Há insistência em tratar as situações dos remanescentes das comunidades dos quilombos a partir de uma 
única representação do escravo fugido. O próprio PL n.o 3.198, de 2000, que institui o “Estatuto da 
Igualdade Racial”, em contrataste com os avanços dos projetos de lei, que foram amadurecendo nas 
últimas décadas. Para esse PL: “São considerados remanescentes dos quilombos pessoas, grupos ou 
população que, por sua identidade histórica e cultural, exprimam aspectos humanos, materiais e sociais 
dos antigos refúgios de escravos assim denominados e que mantenham morada habitual 
nos sítios onde se originam as comunidades” (§ 1.o, do artigo 16 do PL) (grifos nossos). 
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Assentada a reflexão em torno do conteúdo do artigo 68, o que se pretende mostrar em 

seguida também diz respeito aos problemas desse tipo de direito. As dificuldades 

operacionais de titulação coletiva das terras ocupadas tradicionalmente pelos 

remanescentes das comunidades de quilombo ficaram visíveis e se apresentaram como 

obstáculos ao direito dos grupos. O exame de alguns Estatutos Sociais de Associações 

criadas para tal fim permite identificar o distanciamento desse instrumento em face das 

situações vivenciadas pelos grupos. Quando os grupos se ressentem de modelos jurídicos 

mais apropriados as suas necessidades e que estejam referidos as suas “tradições”, que se 

constituem em invenções utilizadas pelos grupos para fins específicos. 

 

5 AS ASSOCIAÇÕES CRIADAS PARA TITULAÇÃO DAS TERRAS 

Antecede à opção pela forma associação, um debate jurídico o qual seria o instrumento 

mais adequado para a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades 

dos quilombos. Os entendimentos convergiam para a necessidade de que as titulações das 

terras se fizessem de forma coletiva, embora essa determinação não estivesse expressa no 

texto constitucional. A titulação da terra, isto é, a transferência de domínio, não admitiu a 

forma de organização preexistente, nem aquela em torno da qual o grupo se manifesta 

favoravelmente. 

O repertório das leis permitiu que poucas alternativas fossem vislumbradas, tais como o 

condomínio ou outras formas organizativas, antecipando a decisão e fazendo com que os 

órgãos adotassem a associação civil8 como forma para se exigir a titulação das terras 

ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos no Brasil, a despeito de que 

esse instituto já se encontrava em crise9. Contudo, não podemos nos esquecer de que a 

associação é um direito individual e não coletivo, isto é, direito de os indivíduos se 

organizarem livremente. 

Por “falta de alternativa”, os grupos foram obrigados a se constituírem como associações 

civis, sem fins lucrativos, imprimindo a elas o formato e as exigências da Lei (denominação, 

fins, sede, administração, responsabilidades, causas de extinção, disposição do patrimônio), 

e, quando muito, incorporando regras para administração do território. 

Isso impediu que fugissem das formas comumente utilizadas pela maioria das 

associações existentes no Brasil, seja de “assentados rurais”, seja de moradores de “bairros 

urbanos”. Todavia, não impediu que cumprissem papel relevante, pois retiraram esses 

                                                           
8 Os fundamentos legais para a instituição de uma associação se encontram na Lei n.o 6.015, de 31 de 
dezembro de 1973, e em suas alterações, bem como no Código Civil de 1916/17 e, atualmente, no Código 
Civil de 2002. 
9 Em a “Dupla Crise da Pessoa Jurídica”, Oliveira (1979) já chamava atenção a respeito da crise da pessoa 
jurídica no direito brasileiro, que não comportava a totalidade das realidades consideradas que se 
encontram excluídas do âmbito de incidência das normas que regram esse instituto.  

 



CADERNOS UNDB | SÃO LUÍS | V. 4 | JAN/DEZ 2014 
 

grupos sociais de sua “invisibilidade”, arrancando-os de seu “silêncio” e colocando-os no 

plano jurídico, onde podem acusar o recebimento de direitos e obrigações. 

Mais do que isso, ao aparecerem, reclamando reconhecimento de direitos, expõem uma 

ordem de problemas que decorrem de um período, quando tiveram que se “ausentar” para 

que não fossem submetidos aos processos de repressão de sua força de trabalho. Trata-se 

também do pagamento de uma dívida do Estado brasileiro para com esses grupos que 

sempre foram postos à margem pelo sistema que controlava e reprimia a sua força de 

trabalho. 

Os grupos reconhecidos consoante o art. 68 passam a se utilizar da associação, 

formalizando as relações nas esferas públicas e privadas. Sendo que na esfera privada 

permitiu transacionar, contraindo e dispondo de obrigações e de deveres, permitindo que 

se ampliassem os circuitos de mercado10, até então restritos aos grupos sociais que se 

encontravam circunscritos em seu espaço de relações que compreende uma rede de 

reciprocidades. O fato de as associações servirem para atividades organizativas não impediu 

que esses grupos potencializassem o seu uso para atividades mercantis, extrapolando o 

espaço das relações sociais. No entanto, com a edição do CC de 2002, estas atividades 

econômicas ficaram restritas, pois a Lei é fator impeditivo para o desenvolvimento de 

transações mercantis11. 

As associações constituídas para o processo de titulação das terras revelam elementos 

importantes que necessitam ser refletidos. Cotejando os Estatutos Sociais das associações 

que foram criadas ou que já existiam, é possível observar que a preocupação cinge-se a 

respeito da Lei n.o 6.015/1973 (a chamada Lei de Registros Públicos) e do Código Civil de 

1916, com pequenos “ajustamentos” para acompanhar as necessidades impostas pelos 

órgãos para a titulação das terras ocupadas. Os órgãos vão condicionar o título a uma série 

de cláusulas que limitam e impedem os grupos de usar o bem e dele dispor. Haveria um 

excesso de zelo que pudesse levar a inconstitucionalidade dessas ações, pois o art. 68 não 

expressa tais restrições? 

Percebe-se que não há tentativa de se adequar esse modelo de associação aos valores 

culturais definidos há muito pelo grupo, preservando a autoridade de um membro da 

comunidade, daquele indivíduo mais velho, detentor do saber e portador dos documentos 

                                                           
10 Situação análoga foi enfrentada por uma associação de mulheres no Estado do Maranhão. A associação 
permitiu que as mulheres saíssem de um “circuito fechado” para outros locais. A partir do momento em 
que se ampliou esse circuito, a associação foi obrigada a ir se enquadrando às situações legais (alvará de 
funcionamento, registro na Secretaria da Fazenda, licença fitossanitária, recolhimento de ICMS, livros 
caixa), quando se percebeu a dificuldade ou mesmo incompatibilidade de se manter a própria associação. 
As formas organizativas existentes no ordenamento jurídico são incapazes de distinguir os grupos sociais, 
as atividades por eles desenvolvidas e os seus fins. 
11 Art. 53: “Constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizam para fins não 
econômicos.” 
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importantes tidos pelo grupo12, e que servem para comprovar aos “outros” o que as palavras 

não comprovam. Não há qualquer necessidade de que esses documentos sejam exibidos aos 

membros dos grupos, mas são guardados para serem mostrados na medida de sua 

necessidade. O fato de saber, sem nunca ter visto, já é motivo de conforto e segurança aos 

indivíduos que compõem o grupo. Sabe-se que muitos dos documentos são guardados em 

locais “fora” do espaço territorial, sobretudo por conta das investidas e ameaças constantes, 

que consistiam em tentativas de subtrair os documentos dos grupos13. 

Observa-se que todos esses grupos lograram resistência ao longo dos séculos, pois se 

investiram de estratégias que garantiram a sua coesão, seja pela forma de uso do território 

– que condiciona o uso comum das terras e dos recursos naturais (ALMEIDA, 1989) –; seja 

por meio de controle social – realizado segundo relações inerentes à constituição do grupo.  

Tomamos a liberdade de nos ater à análise – mesmo que de forma não detida e 

minuciosa como se requer ao Estatuto da Associação de Moradores da Comunidade do 

Curiaú14 e ao Estatuto da Associação das Comunidades Remanescentes de Negros da Área 

Cabeceira, duramente denominada Associação Castanhanduba, Apuí, Cuecé, Silêncio, Matá 

e São José15. Chama a atenção o primeiro Estatuto Social, por não seguir os demais. 

A própria designação dada à associação “Moradores da Comunidade” reflete essa 

observação que, sem dúvida, irá rebater os objetivos fundantes dessa associação. 

Diferentemente do segundo Estatuto Social, ao qual me referi em que a associação foi 

organizada única e exclusivamente para administrar as terras que foram tituladas, o 

objetivo da associação se restringe à manutenção e à preservação do patrimônio. Já os 

objetivos da associação de Curiaú, não. Seus objetivos se referem a “prestar serviços aos 

moradores da comunidade” e à “união e defesa dos direitos dos moradores” (Cf. artigos 1.o 

e 2.o do Estatuto Social). 

Todavia, com uma leitura um pouco mais detida no caput do artigo 1.o do Estatuto, é 

possível constatar a assertiva de que o patrimônio e a personalidade dos associados são 

distintos da associação16, cujas implicações negam a sua própria existência. A terra que foi 

                                                           
12 A infinidade de documentos podem se referir a cartas de sesmarias, testamentos, procurações, escrituras 
de doação das terras, contratos particulares de compra e venda. 
13 O papel desses indivíduos mais velhos, cuja incumbência era “guardar” esses documentos que 
comprovam a história, foi da maior importância para garantir e assegurar a reprodução social do grupo. A 
história do Maranhão tem se negado a registrar a história dos fogos que devoraram os livros e registros dos 
cartórios. 
14 Processo Administrativo n.o 01420.000295/98-69, da Fundação Cultural Palmares (FCP), órgão 
vinculado ao Ministério da Cultura. 
15 Processo Administrativo n.o 54105.001523/98-10, do Incra. 

 
16 Art. 1.o do Estatuto Social: “A Associação de Moradores da Comunidade do Curiaú, é uma sociedade civil 
de caráter comunitário, sem fins lucrativos organizadas para prestar serviços aos Moradores da 
Comunidade do Curiaú, com patrimônio e personalidade distintos dos seus associados” (grifos 
nossos). 
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titulada em nome da associação não pertence aos remanescentes das comunidades dos 

quilombos, em flagrante contrariedade ao disposto no art. 68 do ADCT, em que a 

identidade é que permite assegurar e garantir a propriedade da terra, bem como a 

identidade coletiva do grupo. 

É importante se ater também às categorias de sócios, que foram instituídas e aos 

processos de admissão de novos sócios, pois são as associações as proprietárias das terras. 

Torna-se lugar comum que os associados sejam os indivíduos moradores das comunidades 

e que a possibilidade de ingresso se dê a partir do momento em que o indivíduo vem morar 

na comunidade, e após deliberação de diretores ou decisão de assembleias. 

Observa-se que esses novos associados que foram admitidos serão proprietários das 

terras, sem quaisquer direitos sobre elas, pois a propriedade se vincula a uma condição de 

existência definida constitucionalmente pelo art. 68. Tem-se que reconhecimento e 

titulação são para os remanescentes das comunidades dos quilombos. A outorga do título 

da terra subjaz uma condição. Talvez fosse mais coerente fechar o cerco, admitindo a 

possibilidade de “novos” somente quando se tratarem de herdeiros ou “parentes” residentes 

no território, associando a propriedade ao indivíduo. Outros problemas decorrentes se 

referem ao próprio destino do patrimônio com a dissolução da associação, pois ele é 

destinado a “uma entidade com finalidade congênere”.  

Como visto, a associação se coloca em face do próprio grupo, que se sujeita às regras que 

a estruturam. O Estatuto Social vira Lei para o grupo, determinando e estabelecendo 

formas de uso e apropriação do território, que não havia, tendendo levar à eclosão de 

conflitos internos ao grupo, já que se corre o risco de instituir formas de representação e 

relações de poder que não existiam na comunidade. 

A intervenção de “fora” do grupo, que tem a intenção de auxiliar no processo de 

concretização desse direito, torna-se um “obstáculo” à afirmação das identidades coletivas. 

O que se vislumbra não é o reconhecimento das diferenças, mas o processo de 

incorporação, no qual o direito se coloca como peça importante nesse processo. 

Os problemas jurídicos, que são colocados nesta ordem de ideias, implicam a 

necessidade primeira de refletir as “práticas jurídicas” por mais benéficas que se possam 

demonstrar, pois o direito foi edificado à luz de um modelo e de uma concepção política – 

ideológica, e tem o Homem como dotado de uma única racionalidade. 

As associações civis representam, em seu tempo, uma saída, ainda que extremamente 

precária para os objetivos que procuram alcançar, já que funcionalizada para atender a 

outras demandas.  

É importante ressaltar que, para que o reconhecimento não se torne mera incorporação, 

há necessidade de que o direito e seus intérpretes refaçam os percursos, sobretudo levando 

em consideração as situações de fato e a necessidade de se extrapolar as noções operadas 
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até então, em que o sujeito de direito deve ser colocado em face da identidade, e a 

propriedade privada da terra do território. Esse procedimento permite que se exercite a 

relativização das categorias jurídicas, que são tomadas de forma natural, forçando as 

situações existenciais às regras e aos esquemas pré-determinados. 

Além disso, o reconhecimento e a titulação das terras aos grupos vêm gerando outra 

ordem de problemas que extrapola o processo em si. Conflitos entre vizinhos, antes “não 

existentes”, têm-se verificado após as titulações que individualizam os imóveis. Os 

procedimentos formais de titulação e transferência do domínio serviram para demarcar e 

delimitar as terras, separando e individualizando o que não era fisicamente separado e 

individuado pelo grupo e seus vizinhos. Isso fez com que as fronteiras até então 

estabelecidas no plano das relações e das disputas fossem fixadas, determinado novos 

padrões que extrapolam o espaço das relações sociais. Tal fato serve para reforçar a reflexão 

da dificuldade da efetivação de direitos coletivos a partir dos direitos individuais.  

 

6 DESAFIOS 

As discussões focalizadas enfatizam que o direito não tem respondido de forma 

satisfatória às demandas oriundas dos remanescentes das comunidades dos quilombos, 

cuja expressão mobilizatória consolida identidades étnicas, pelo fato de pretender adequá-

las mecanicamente às suas “previsões”, as quais se encontram distantes das situações de 

fato. Em outras palavras, o empenho do direito em produzir e reproduzir suas próprias 

práticas mostra-se como um “obstáculo” para responder àquelas situações não previstas na 

agenda jurídica já consolidada. A necessidade de melhor compreendermos a realidade para 

a efetivação dos direitos passa pelos esforços de entendimento e cooperação dos intérpretes 

e da sociedade, sobretudo pelo fato de que esses grupos sociais nunca haviam sido 

contemplados com direitos.  

No caso, tem-se um debate com a ciência jurídica tal como vem sendo oficialmente 

divulgada e ensinada, sendo que a construção da identidade revela um processo complexo 

próprio do pluralismo jurídico, que escapa do indivíduo e sublinha uma dimensão coletiva 

por fator étnico cada vez mais difícil de ser ignorada pela sociedade. Isso tudo indica a 

ausência de reflexão crítica do que seja o direito, de como ele funciona e da falta de 

coerência dos instrumentos jurídicos comumente utilizados. De fato, o direito tem se 

preocupado muito mais em adequar as demandas aos seus instrumentos, do que 

propriamente transformá-los.  

O dilema que se impõe é reduzir o fosso entre o direito e as situações originárias das 

experiências dos quilombos. Constata-se que as ações para a efetivação dos direitos dos 

quilombos no Brasil não podem ficar reduzidas a esquemas interpretativos que pouco 

dizem respeito das situações empiricamente observadas. 

Para além desses esquemas, é necessário formular o direito à luz das situações 

vivenciadas pelos quilombos, sob pena de que esse direito não seja pleno, a exemplo do que 
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foi observado na discussão da associação como recurso para a titulação coletiva das terras 

tradicionalmente ocupadas. Esperamos que os quilombos possam acionar para sua 

identificação os critérios de autodefinição, que se relacionam a maneira de ocupação e uso 

de suas terras e se distingue do que seriam terras imemoriais, a tempo de viver o presente 

como tempo de conquistas jurídicas efetivas, e passem a ser tratados como sujeitos de 

direito e não como objetos dessas políticas. 
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