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 O Direito de propriedade quilombola restou

pela primeira vez garantido no ordenamento

jurídico brasileiro por meio do art. 68 do Ato

das Disposições Consttitucionais Transitórias,

da Constituição de 1988. Apesar do referido

direito ser consagrado na Carta Magna, eis que

somente em 2003, ou seja, 15 anos depois, é

que fora regulamentado o procedimento

necessário para demarcação e titulação pelo

Decreto 4887/03.

 É importante destacar, como forma de

enfrentamento ao tendencioso processo de

esquecimento, que as titulações dos territórios

quilombolas fazem parte de um conjunto de

ações de natureza reparativa do longo

processo de escravização da população negra

no Brasil. 

 Segundo a Fundação de Amparo à Pesquisa

do Estado de São Paulo (FAPESP), entre o ano

de 1550 e o ano de 1860 o Brasil recebeu 40%

de toda a população africana expatriada, o que

perfaz um total estimado de 4,7 milhões de

pessoas. O processo da escravidão negra

constituiu-se como fato marcante na formação

da sociedade brasileira, principalmente por sua

violência e pela exclusão e invisibilização das

mulheres e dos homens negros.

 O direito brasileiro privou as pessoas negras

da possibilidade de atingirem o seu

desenvolvimento ao longo de toda história.

Nesse sentido, eis que a Constituição de 1988

rompeu com esse processo de exclusão,

principalmente em virtude da primazia dos

direitos humanos.

 Porém, entre a formalidade e materialidade do

direito eis que há uma muralha no meio. A

Fundação Cultural Palmares já certificou no

Brasil 2.811 comunidades quilombolas, todavia,

existindo um total de 3.471, contando com as

que ainda não foram certificadas (BRASIL,

2020). Já o número de comunidades com

territórios titulados chega ao ínfimo percentual

de 7%. 

 A ausência de um processo célere de

reconhecimento da propriedade quilombola

provoca sérias consequências. Todos os anos

quilombolas, e também indígenas, são

assassinados em decorrência de disputa por

terras. Desse modo, tem-se como necessária e

urgente um rompimento com o processo de

banalização da vida da população negra

quilombola, que vem sendo assassinada há mais

de 400 anos pelas classses ecomicamente

dominantes do Brasil.



*O presente boletim é fruto do edital de consultoria quilombola, uma parceria da
CONAQ, com a  Climate and Land Use Alliance (CLUA) e com a Associação Nacional de
Quilombos para Cooperação – Negra Anastácia
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