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O trabalho tem por objetivo analisar a relação entre memória, identidade e direito ao 

território das Comunidades Remanescentes de Quilombos1 (CRQs) do Triângulo Mineiro e 
Alto Paranaíba numa perspectiva histórico-jurídica, cuja pesquisa está em desenvolvimento. 
Esta iniciativa aborda a percepção acerca da invisibilidade dos povos quilombolas na 
historiografia tradicional da região, o que é resultado de um processo de supressão da 
memória. Ademais, permite-se uma análise do panorama de aplicação das políticas públicas 
destinadas à garantia do direito ao território das comunidades tradicionais, além de favorecer  
a compreensão da relação desse dado com a maneira que o Estado lida com as identidades 
desses povos e sua histórica marginalização no processo de acesso à terra. Essa 
marginalização tem como consequência o estado de injustiça social, cuja origem remonta à 
conjuntura da Abolição da escravidão no Brasil. 

A metodologia utilizada para a realização dessa etapa da pesquisa foi organizada da 
seguinte maneira: estudo da bibliografia histórica e jurídica que trata de quilombos, 
territorialidade, escravidão e propriedade; busca de fontes documentais em arquivos públicos; 
análise das legislações internacional e pátria sobre direitos dos povos tradicionais; e  
realização de entrevistas com membros das CRQs, objetivando identificar o olhar desses 
atores no processo de construção dos espaços de intersubjetividades. 

A historiografia tradicional sobre a mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba não aponta a presença de quilombos no decorrer do século XIX e de seus 
remanescentes a partir do século XX, especialmente no município de Uberlândia. Entretanto, 
pesquisas recentes têm favorecido o acesso a essa parte da história que foi omitida e que 
relegou às CRQs a condição de invisibilidade. Dentre os vários aspectos que contribuíram 
para a ocultação dessa parte importante da história, destaca-se o fato de que durante o século 
XX as comunidades perderam suas terras devido à especulação e à grilagem, praticadas de 
forma indiscriminada e amparada pelas instituições locais. Tais práticas resultaram na 
expulsão dos membros das comunidades dos territórios tradicionais, o que comprometeu a 
preservação da memória histórica e do patrimônio cultural desses povos. Como consequência 
dessa ocupação indevida, as famílias passaram a integrar o espaço urbano das cidades, 
principalmente em Uberlândia e Uberaba, servindo de mão-de-obra barata (RIBEIRO 
JÚNIOR, 2007). Essas cidades possuem uma grande população de negros, cuja origem está 

 

1 Sobre Quilombos ver mais em: MUNANGA (1996); O’DWYER (2002) e MOURA (1993). 
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relacionada à expulsão de seus antepassados dos sítios que ocupavam. Diante desses dados, 
pode-se inferir que a ausência dos negros na historiografia oficial está ligada ao interesse em 
ocultar a presença de quilombos nesta região durante os períodos colonial e imperial, com o 
propósito de manter em sigilo a apropriação indevida das terras quilombolas. 

Houve a tentativa de apagar a história atuante das populações dos quilombos, que 
bravamente resistiram às ações impostas pela legislação do período imperial, especialmente o 
Código Criminal de 1830, que determinava a destruição dos quilombos, assim como eliminá- 
los da memória das futuras gerações. Apesar de até o momento não terem sido identificados, 
no âmbito desta pesquisa, registros de ações dos governos locais para fazer cumprir a 
legislação criminal do Império, que impunha punições severas ao crime de insurreição e 
ordenava a destruição dos quilombos, esta é uma via possível para compreender a 
invisibilidade historiográfica sobre o assunto. Outro fator importante é que até a Abolição da 
escravatura, a existência de quilombos era considerada uma grave subversão da ordem. Essa 
realidade foi solapada e encoberta, forjando uma história incongruente com a verdade, o que 
comprometeu a história do povo quilombola da região pesquisada. Essa situação prevaleceu 
até o processo constituinte (1987-1988) (GOMES, 2013, p. 305). 

Os resultados parciais da primeira fase da pesquisa são aqui elencados como forma de 
ensejar novas pesquisas, cujo foco seja o contexto local, na perspectiva do lugar. Estudos 
demonstram que a região foi povoada por quilombos nos períodos colonial e imperial: 
Quilombo do Campo Grande e Quilombo do Ambrósio2, o que reforça a tese de que as 
populações desses quilombos se dissiparam, e posteriormente integraram o contingente 
populacional das cidades. É possível conjecturar que houve de fato uma política de supressão 
da memória dos afro-brasileiros, o que desencadeia a subalternização das histórias, 
promovendo a aniquilação da identidade relacionada ao território, e, por conseguinte, 
comprometendo o passado e o presente das CRQs na região. 

Conforme pesquisa realizada por Anjos (2009), na mesorregião do Triângulo Mineiro 
e Alto Paranaíba verificam-se CRQs nos seguintes municípios: Abadia dos Dourados, 
Coromandel, Monte Carmelo, Patrocínio e Uberlândia3. Nenhuma das referidas CRQs possui 
certificação, algumas comunidades não contam sequer com a declaração de autodefinição de 
identidade étnica, segundo origem presumida, o que caracteriza a primeira etapa no processo 
de titulação, conforme o art. 2º do Decreto 4.887/2003, e emitido pela Fundação Cultural 
Palmares, nos termos da Portaria 98, de 26 de novembro de 2007.4 

O processo de reconhecimento e titulação em Minas Gerais tem sido moroso, mesmo 
tratando-se de uma garantia tutelada nos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias 
(ADCT) da Constituição Federal de 1988, em consonância com o Direito Internacional das 
populações tradicionais5. Tal morosidade no processo de reconhecimento e titulação deve-se a 

 

2 Veja-se em: MARTINS, Tarciso José. Quilombo do Campo Grande – História de Minas que se Devolve ao 
Povo. Editora Santa Clara. Brasil, 2008; REIS, João José. Rebelião escrava no Brasil – a história do levante dos 
malês (1835). Editora Brasiliense, São Paulo, 1986. 
3 Veja-se em: http://www.cedefes.org.br/ 
4 Veja-se em: http://www.seppir.gov.br/comunidades-tradicionais/programa-brasil-quilombola 
5 O art. 68 dos ADCT da CF de 1988 referenda que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
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diversos fatores, contudo, um aspecto apresenta relevância para a abordagem aqui proposta. 
Trata-se da ineficácia da aplicação da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional 
voltada para a regulamentação e titulação dos territórios tradicionais. 

Os entraves para que o direito das Comunidades Tradicionais em âmbito nacional seja 
respeitado são muitos, por exemplo, a herança escravocrata e oligárquica que privilegia o 
direito à “propriedade” dos latifundiários6 em detrimento às populações tradicionais que não 
tiveram direito à posse nem à propriedade das terras às quais ocuparam desde os períodos 
colonial e imperial. Em 31 de maio de 2012, o Ministério Público Federal divulgou relatório 
do Inquérito Civil Público - ICP nº 1.00.000991/2010-55, instaurado em 2009 para apurar a 
situação geral das políticas públicas destinadas à garantia do direito à terra das CRQs no 
Brasil – Portaria de instauração às fls 01/03. De acordo com o relatório, desde a instauração 
do ICP a situação melhorou, mas permanece distante do necessário e ideal, constatando a 
ineficácia da aplicação das políticas públicas e da gestão dos recursos. Deve-se considerar que 
no caso da titulação tornar-se inviável, que sejam criados sítios de memória, como modo de 
reparação das injustiças históricas. 

Na primeira fase da pesquisa, destacou-se no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba a 
presença, a memória histórica e a luta pelo reconhecimento e titulação dos territórios de três 
CRQs rurais: Comunidade do Atalho, Comunidade Família Teodoro e Comunidade Família 
Teodoro Oliveira e Ventura. A primeira localiza-se no município de Monte Carmelo, na 
região do Alto Paranaíba; a segunda no município de Capinópolis, no Pontal do Triângulo 
Mineiro; e a terceira nos municípios de Patos de Minas, Patrocínio, Araxá e Serra do Salitre. 

Conforme já exposto, a questão da propriedade no Brasil é marcada pela presença da 
grilagem de terras, que lesou povos indígenas e quilombolas. Em decorrência desse processo 
injusto, os expropriadores valeram-se do discurso liberal de defesa da propriedade privada 
como objetivo do Estado. Por tradição histórica no Brasil, a propriedade privada submete-se 
às transformações político jurídicas (sobretudo no século XIX), que exclui com facilidade as 
pessoas comuns, escravos, pobres e trabalhadores do processo de aquisição (FONSECA, 
2005). 

Os estudos histórico-jurídicos acerca da instituição da propriedade privada no Brasil 
englobam a compreensão do processo que levou à criação da Lei nº 601, editada em 18 de 
setembro de 1850, denominada Lei de Terras. Segundo esse dispositivo legal, a obtenção de 
lotes agrícolas passava a ocorrer exclusivamente por meio de compra e venda, e não mais por 
meio da concessão de sesmarias ou pela posse, como era até então praticado. A referida lei 
institui juridicamente a propriedade privada no Brasil, tendo como principal consequência o 
fato de impedir que a maioria dos lavradores tivesse acesso à propriedade da terra. 
Lavradores, estes, geralmente imigrantes europeus empobrecidos e sem recursos, mas também 

 
 

respectivos”. Veja-se: Convenção 169, da OIT e Decreto 4887 de 20 de novembro de 2003 e a Instrução 
Normativa nº 49, e 29 de setembro de 2008 – INCRA. 
6 Outro ataque aos direitos quilombolas trata-se da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.239, ajuizada em  
2003 pelo então Partido da Frente Liberal, atual Democratas, contra o Decreto 4.887, que regulamenta o 
procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades de quilombos, matéria do art. 68 do ADCT da CF/88 (BRASIL, 2003). 
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brasileiros pobres e negros libertos. Portanto, a Lei de Terras objetivava também impedir o 
acesso dos negros libertos à propriedade da terra (GADELHA, 1989). 

Gomes (2005, p. 135-136) afirma que “as diferentes experiências de ocupação de 
territorialidades demoraram ser reconhecidas como legítimas, no âmbito do Estado liberal, 
uma vez que este se pauta no direito individual”, não abrindo espaço para o reconhecimento 
de formas coletivas de propriedade da terra. As áreas de quilombos eram consideradas 
propriedades coletivas, portanto, ilegais e marginais, o que inviabilizava a legalização de 
qualquer quilombo. Esta situação foi modificada após a Constituição Federal de 1988, quando 
foi instituída a possibilidade do reconhecimento da coletividade dos territórios historicamente 
ocupados pelas CRQs. 

No contexto de luta pelo direito aos territórios das comunidades tradicionais, do 
campo e da cidade, a invisibilidade é uma constante, mesmo diante da permanente resistência 
dos quilombolas dentro e fora dos seus territórios, esta que foi possível perceber a partir da 
atuação dos remanescentes do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. A ligação que estabelecem 
com a ancestralidade está fortemente relacionada ao território, compreendido de maneira 
ampla, como territorialidade, e não apenas em seus aspectos objetivos e matematizantes, mas 
no sentido de lugar, isto é, “uma dada situação não pode ser plenamente apreendida se, a 
pretexto de contemplarmos sua objetividade, deixarmos de considerar as relações 
intersubjetivas que a caracterizam” (SANTOS, 2014, p. 235). 

Este trabalho dialoga com a perspectiva de que é necessário intensificar o debate 
acerca das possibilidades de superação do racismo estrutural e institucional, que estão nas 
raízes dessa obliteração das histórias da presença dos negros na constituição do território 
brasileiro e o processo no qual se deu a instituição da propriedade privada no Brasil. Processo 
este que relegou às CRQs a condição de intangibilidade e subalternização, no qual se insere a 
região aqui analisada. Dito isso, acrescenta-se que é preciso pensar em termos de mudança de 
mentalidade no âmbito das instituições, especialmente aquelas envolvidas no processo de 
titulação das terras quilombolas, ou seja, faz-se necessária promover uma reforma das 
instituições. 

A reforma das instituições não é aqui entendida unicamente como a reforma das 
estruturas organizacionais (CASHMORE, 1989, Apud BARBOSA, 2011, p. 123), mas 
também das mentalidades dos indivíduos que as compõem. Tal mudança de postura 
certamente terá impacto em todos os setores da sociedade. Não basta a criação de políticas 
públicas e leis, se estas isoladamente não têm a eficácia necessária para garantir o direito à 
cidadania plena de todos os brasileiros. Apesar da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e do amplo debate sobre os Direitos Fundamentais positivados na Constituição 
Federal, os números de casos de violações dos direitos são aterradores, especialmente no que 
concerne aos afro-brasileiros, e no tocante ao tema aqui abordado, às populações quilombolas. 
Isso demonstra os limites da eficácia e da aplicação das leis, caso não seja dada a devida 
importância à reflexão sobre a mudança de cultura e não unicamente à instância objetiva da 
lei. A posição de Hunt (2009) acerca dos direitos humanos contribui com o tema aqui 
analisado: “a história dos direitos humanos mostra que os direitos são mais bem defendidos 
pelos sentimentos, convicções e ações de indivíduos que exigem resposta correspondente ao 
seu senso íntimo de afronta” (HUNT, 2009, p.25). 
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Em suma, a pesquisa até aqui desenvolvida optou por investigar a memória histórica 
das CRQs no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a relação de identidade que estabelecem 
com o território, analisando sua relação com o direito estatal, sua fixação, permanência e 
resistência na luta pelo direito ao território tradicional no contexto pós Abolição. 
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