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RESUMO. A territorialidade quilombola no espaço do Estado Nacional Brasileiro vem das lutas políticas dos movimentos 
negro e social no espaço e tempo, para o combate ao racismo e a efetivação de políticas de desenvolvimento social e 
econômico da população negra. Portanto, o reconhecimento e titulação dos territórios quilombolas conforme o Art. 
68 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórios (ADCT) da Constituição de 1988 passa a significar um 
novo ordenamento territorial nacional, e também traz novas hierarquias de acesso a terra porque a política para a 
regularização fundiária dos quilombos está centralizada na União. O Governo do Estado da Bahia, em 2009, por meio 
do Decreto 11.850 de 23 de novembro de 2009, instituiu a Política Estadual para Comunidades Remanescentes de 
Quilombo com a finalidade de identificar, delimitar e titular terras devolutas do Estado de que trata o Art. 51 dos Atos 
das Disposições Constitucionais (ADC) da Constituição Estadual de 1989. São instrumentos dessa política: os Planos 
de Desenvolvimento Social, Econômico e Ambiental Sustentável (PLANSEAS); e o Plano Plurianual-Participativo 
(PPA-P). A estrutura estadual tem conformidade com o Decreto Federal 4.887 de 20 de novembro de 2003, que 
trata da regularização das terras ocupadas pelas comunidades quilombolas conforme o Art. 68 do ADCT. O presente 
estudo integra a dissertação de mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), que analisou a geopolítica do Estado brasileiro e a territorialidade quilombola na Bahia no 
século XXI. Trata-se de uma pesquisa dialética e sua metodologia se desenvolve através da análise da política pública 
de regularização fundiária dos quilombos pela União, a partir do Art. 68 dos ADCT e sua materialidade na escala do 
território do Estado da Bahia, com o Decreto 4.887/2003 e o Decreto Estadual 11.850/2009. A análise em escala 
geográfica compreende o período de 2003-2012, no espaço nacional e em território baiano o período de 2009-2012. Por 
fim, os dados produzidos na pesquisa apresentam contradições no espaço e tempo porque a gestão pública brasileira 
reflete diferenciação entre o programado e o efetivado, devido às estruturas e funções que sofrem transformações, 
mas as formas não têm mudanças e por consequência os processos. O resultado é que no Estado-Nação, a democracia 
não pode ser ainda princípio vivido para a população negra quilombola.
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ABSTRACT. The quilombola territoriality within the Brazilian National State comes from the black political struggles 
and social movements in space and time, to the fight against racism and the effectiveness of policies for social and 
economic development of the black population. Therefore, recognition and titling of quilombola territories as Art. 
Acts 68 of the Transitory Constitutional Provisions (ADCT) of the 1988 Constitution means a new national land 
planning, and it also brings new hierarchies of access to land because the policy for regularization of Quilombo is 
centralized in the Union. Government of the state of Bahia, in 2009, through Decree 11 850 of November 23, 2009, 
established the State Policy for Remaining Quilombo Communities that identifies, defines and holds unoccupied 
land of the state mentioned in Article 51 of the Constitutional Provisions Acts (ADC) of the State Constitution of 
1989. These are instruments of this policy: Sustainable environmental, Economic, and Social Development Plans, 
(PLANSEAS); and the Participatory Multiannual Plan (PPA-P). The state structure is accordance with the Federal 
Decree 4887 of November 20, 2003, which deals of the occupied land regularization by the quilombola communities 
as Art. ADCT 68. This study integrates the dissertation submitted to the Graduate Program in Geography, Federal 
University of Bahia (UFBA), which analyzed the geopolitics of the Brazilian state and quilombola territoriality in 
Bahia, in the XXI century. It is a dialectical research and its methodology develops through the analysis of public 
policy for regularization of the Quilombo Union, from Art. ADCT 68 and its materiality on the scale of the territory 
of the State of Bahia, with Decree 4887/2003 and the State Decree 11,850 / 2009. The analysis in geographic scale 
covers the period from 2003-2012, the national space and of the Bahia territory in 2009-2012. Finally, produced data 
in research present contradictions in space and time because the Brazilian public management reflects the difference 
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between the programmed and effected due to the structures and functions that undergo transformations, but the 
forms don’t have change and, consequently, the processes. The result is that the nation-state, democracy can’t still 
be lived principle quilombola black population. 

Keywords. National State, Quilombo, Territory, Black People, Politics.

A ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO ESPAÇO DO ESTADO NACIONAL 

A formação sócio-espacial do Estado Nacional brasileiro apresenta uma hierarquia em duas 
escalas que se diferença consolidação do espaço que se forma. Na primeira escala encontra-se 
a estrutura e a função com relações sócio-espaciais que constituem o Brasil Colônia, Império e 
República - que terá a invasão das terras dos povos Tupi e Guarani, a ex/apropriação do território 
e o tráfico de povos africanos como base de desenvolvimento. 

A apropriação das terras é o primeiro passo de sustentação da escravidão, do latifúndio, da 
produção de matéria-prima, assim como, determinantes para as relações entre o povo invasor e seus 
descendentes com a terra e o território nacional formado pelos povos africanos - população negra 
(traficados e escravizados), e, por fim, os imigrantes europeus e asiáticos (posseiro-assalariado). 
Para tanto, no processo se cria os limites e divisões do território nacional, para que depois de 
demarcado, sejam criadas as instituições representativas que irão consolidar o Estado Nacional. 

Os territórios quilombolas são a segunda escala, devido às espacialidades e temporalidades 
apresentadas nos processos político e econômico do Estado que se formou, assumindo o status de 
ameaça real ao centralismo e ao patrimonialismo dos séculos XVI ao XXI. Para tanto, no território 
do Estado Nacional está colocada à disputa pelo direito a terra pelos sujeitos políticos (quilombolas) 
e as representações institucionais do conservadorismo ao novo desenvolvimento, e as oligarquias 
que se consolidaram na instituição do latifúndio nos séculos que formam e assumem as instituições 
representativas do Estado. 

O estudo se aprofunda em espacialidade e temporalidade que se organizam na primeira 
década do século XXI, com a institucionalidade pelo Governo Federal do Decreto 4.887 de 20 de 
novembro de 2003, que cria os mecanismos administrativos para que se efetive a regularização 
fundiária dos territórios quilombolas, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária (INCRA) e o reconhecimento da identidade pela Fundação Cultural Palmares (FCP), assim 
como, a construção de planos de desenvolvimento dos territórios com a coordenação da Secretaria 
Especial de Políticas para a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). 

No âmbito do Estado da Bahia é necessário saber como se reflete o Art. 68 dos ADCT. Depois 
de seis anos de aplicação da política em escala nacional, o Governo Estadual instituiu o Decreto 
11.850 de 21 de novembro de 2009, que regulamenta o procedimento para que as instituições 
estaduais realizem a identificação, discriminação e titulação dos territórios quilombolas, seguindo 
o decreto federal o qual propõe também que o governo estadual elabore planos territoriais por 
meio de políticas, programas e projetos para o desenvolvimento dos territórios no Estado. 
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O MÉTODO PARA A PESQUISA GEOGRÁFICA 

Santos (1978, p. 122) define que na pesquisa geográfica o espaço é o “conjunto de relações 
realizadas através de funções e formas que se apresentam como testemunho de uma história 
escrita por processos do passado e do presente”. Nesse sentido, as análises sobre o processo de 
formação e consolidação do Estado Nacional brasileiro passam pela complexidade com a qual o 
modo de produção capitalista europeu se desenvolveu na relação de apropriação e exploração de 
terras, territórios e pessoas nos continentes americano e africano por mais de quatro séculos. 

Dessa forma, o autor supracitado apresenta que o espaço é o testemunho e memória1 do 
modo de produção do espaço construído por coisas que são fixadas na paisagem desenvolvida ou 
criada, que se transformam numa forma durável em testemunho, que não se desfaz “paralelamente 
as mudanças de processos; ao contrário, alguns processos se adaptam às formas preexistentes 
enquanto que outros criam novas formas para se inserir dentro delas”. (SANTOS, 1978, p. 138)

Portanto, o testemunho ou memória do processo na escala do espaço geográfico brasileiro se 
desenvolve pela reflexão dialética e analítica da economia colonial2, o que se permite avançar sobre 
as espacialidades temporais entre o passado e o presente deste espaço em realidades atuais. E isso 
se dá em reconhecer que os arranjos sociais econômicos 3como citado: “tal arranjo é, a essência, 
o resultado de como se exprimem no âmago da instância econômica as forças produtivas como 
relação de produção” (MOREIRA, 1982, p. 52). Nesse contexto, as forças produtivas garantirão 
as formas e estruturas que irão ordenar e organizar o Estado brasileiro da sua origem ao que se 
consolidou como projeto de Estado-nação. 

Assim, Castro (2011) problematiza o uso da escala nos estudos geográficos4 ao questionar 
as abordagens e uso da escala cartográfica ao invés de uma escala geográfica, o que representa 
avanço primeiro conceitual e, por consequência, metodológico. Primeiramente, superando o 
limite e o esgotamento criado pelo uso excessivo da escala gráfica e depois pensar na escala como 
aproximação do real, não descartando todas as dificuldades que encontrarão, a questão é que a 
“noção de escala inclui tanto a relação como a inseparabilidade entre tamanho e fenômenos. Os 
experimentos científicos são obrigados a lidar com objetos, fenômenos e efeitos” que precisam de 
grande atenção porque vão se apresentar “cada vez mais micro e cada vez mais macro” (CASTRO, 
2011, p. 130). 

E, para que possa trabalhar na perspectiva da escala geográfica, por meio da dialética, as 
pesquisas precisam aprofundar-se no espaço e no tempo pelo conjunto de escalas provenientes dos 
fenômenos e das relações sócio-espaciais concebidas e vividas pelas populações, em específico. Para 
Santos (1978) o que irá compor a sociedade no espaço do Estado5, se empreende na compreensão 
1 Como diria Lefebvre (1958, p. 345) e, para repetir Morgenstern, é como a memória de um presente que foi. (Ibidem, p. 138)
2 Mello, 1991, passim.
3 A articulação do espaço geográfico com a instância econômica dá origem ao que chamaremos de “arranjos espaciais econômicos”. (MOREIRA, 

1982, p. 52)
4 Portanto, para o campo de pesquisa geográfica não há recortes territoriais sem significativo explicativo, o que há, muitas vezes, são construtos 

teóricos que privilegiam a explicação de fenômenos pertinentes a determinadas escalas territoriais. (Ibidem, p. 138:139)
5 O papel do Estado no que tange à organização do espaço, depende das atribuições que esta organização política pode reservar para si. Um Es-

tado “primitivo” ou uma organização política elementar preocupada com a distribuição da terra aos agricultores dispõe de um poder de decisão 
que só raramente ou muito pouco ultrapassa os dados da organização local do espaço [...] O Estado tem então que tornar suas funções mais 
complexas para ser capaz de disciplinar relações em níveis mais elevados [...]  Se o alcance da ação da organização política fosse limitado a um 
subespaço, ela não teria os meios para repercutir sobre outros espaços os efeitos dos impactos recebidos. Se, se adota a hipótese segundo o qual 
o Espaço-Estado constitui nível superior do arcabouço ou o sistema que inclui outros sistemas ou subsistemas parece difícil admitir que ele seja 
ao mesmo tempo o nível superior e o nível inferior da construção. (SANTOS, 1978, p. 188:189)
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do espaço como história e estrutura, sendo assim, a pesquisa passa por uma estratégia funcional 
que necessitará caminhar do passado para o presente, considerando o que se apresenta como 
visualização nas interações e funcionamento: “esses dois enfoques que nos levariam a caminhos 
diferentes, [...]quando o espaço é submetido a tal discussão. A conclusão que se chega é que a 
estrutura espacial é, também, o passado no presente”. (SANTOS, 1978, p. 151)  

Contribuindo com as observações e conceituações dadas sobre a escala geográfica por Castro 
(2011) e Santos (1978), Haesbaert (2006) contextualiza que a diferenciação entre as duas formas de 
interpretar a escala será fundamental porque os partidários da escala pela dimensão física a reduz 
pela “visão de espaço e tempo absolutos, homogêneos e estáveis”, já aos que defendem a escala 
pela sua dimensão relativa, mutável do real “veem o espaço e o tempo como relativos, instáveis e 
qualitativamente heterogêneos.” (HAESBAERT, 2006, p. 104)   

Reconhecendo a conceituação alicerce para as análises promovidas pela pesquisa, se 
percebe que o espaço geográfico brasileiro tem questões plurais e singulares que se apresentam 
no território-Estado, tendo em vista a escala dos territórios quilombolas que não cabem na condição 
de fragmentação do espaço. Sendo uma divisão territorial que ocorre pelo movimento do sujeito 
quilombola na sociedade e, por conseguinte, a efetividade constitucional do território, segundo 
Fonseca (2013, p. 175) “a divisão territorial não é sinônimo e nem corresponde necessariamente 
à fragmentação, pois esta última é um processo de integração competitiva no território”.

DIFERENTES EM ESCALAS: COMUNIDADES QUILOMBOLAS CERTIFICADAS 

O trabalho realizado pela FCP no período de 2004-2012 se dá por escalas diferentes, quando 
se observa os avanços provocados pela mobilização direta das comunidades quilombolas em buscar 
o seu reconhecimento perante o Estado porque a Certidão de Auto-Reconhecimento emitida 
pela Fundação, também, os colocam em outro nível de diálogo com as estruturas de poder que 
representam espacialidades e temporalidades que se observam nos Gráfico 1 e Figura 1,onde se 
vê que as formas não foram alteradas nas diferentes escalas. O que é importante ao processo, são 
as novas funções que serão dadas à identidade do ser sujeito quilombola em seu território e no 
diálogo com as gestões públicas municipais, estaduais e federal, ressignificando as relações de 
espaço de poder, pela identidade quilombola que irá garantir diferença e especificidade. 

O que vai representar no território do Estado da Bahia os oito anos de implantação do 
Decreto 4.887/2003? Como antes deste não havia o procedimento de certificação, os territórios 
que receberam os títulos não tinham a certidão como procedimento. 

Mas com o novo processo na escala nacional, o número de territórios saltou de 95 em 
2004, para 1748, em 2012, e os anos com maior número de emissão certidões são: 2006 com 404 
comunidades; e 2011 que são reconhecidas 197 comunidades. Na escala estadual, o número de 
certidões vai aprofundar a complexidade quando analisadas em conjunto ao número de territórios 
com título definitivo da terra. 

No entanto, neste processo de luta e conquistas na efetivação da política, o avanço no 
reconhecimento das comunidades serve para que os movimentos se organizem para efetivar 
outros pontos importantes que garantam o desenvolvimento social e econômico dos territórios. 
Mesmo sem a terra titulada. 
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Fonte: FCP, 2013 - Elaboração: Diosmar Marcelino de Santana Filho

Portanto, no Estado da Bahia, no período de 2004-2012, foram reconhecidas 421 comunidades 
quilombolas, sendo que no ano de 2004, só existiam 26 reconhecidas, assim, os oitos anos 
representaram avanço. Os anos que apresentam como maior referência no reconhecimento pela 
FCP são também os anos de 2006 com 113 comunidades reconhecidas e o ano de 2011 com 91 
comunidades. 

No Gráfico 1 também é possível notar o espaço da política em desenvolvimento conforme 
Castro (2012), ao ser visto o número de comunidades reconhecidas, em 2004, por escala no Brasil 
foram 95, na Bahia 26 e abrangem 12 municípios na escala estadual. Esses números quase que se 
repetiram. Em 2009, foram reconhecidas 98 comunidades, no Brasil, na Bahia 21, abrangendo 15 
municípios na escala estadual. 

Por fim, o que está evidente na análise ao processo de certificação das comunidades quilombolas 
no Brasil e na Bahia, é que o processo é decrescente na totalidade, conforme as linhas do gráfico 
e o que ocorreu em oito anos foi uma política que variou sobre a instabilidade, não sendo de 
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ascendência apresentando-se como conservadora, e se externando pela curva de encontro com a 
escala nacional, estadual e municípios, comparando-se os anos de 2004 e 2012.

PANORAMA DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DAS TERRAS PARA QUILOMBOS NA BAHIA

Na análise sobre o processo de consolidação da política pública de acesso e direito a terra aos 
territórios quilombolas no espaço do Estado da Bahia, pode ter diversos tipos de compreensões e 
avaliações, isso se for levado em conta o Art. 68 dos ADCT da Constituição Federal de 1988, o Art. 

Figura 1 - Mapa das Comunidades Quilombola com Certidão de Auto-Reconhecimento por Município–Bahia, 2004-2012
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51 dos ADC da Constituição Estadual de 1989, assim, como os efeitos que podem ser produzidos 
pelo Decreto Presidencial 4.887/2003 na escala estadual. 

O conjunto de normas e atos produz pela complexidade da questão algumas mudanças nas 
estruturas, porém, as formas não tiveram grandes impactos quando foi analisada a política nacional 
em escala estadual no que se refere ao acesso e direito a terra.

Dessa maneira, os dados sobre regularização fundiária apresentam que o processo ainda 
depende de grandes debates não só nacionais, mas, principalmente, estadual, porque dos seis 
territórios quilombolas com títulos definitivos da terra, no período de 1988-2012, apenas dois 
tem participação direta de órgão da administração pública estadual. Esse dado será essencial para 
apresentar a contradição ao número de territórios com Certidão de Auto-Reconhecimento.

Outra questão que se apresenta é que os seis títulos não são para seis territórios quilombolas, 
mas sim para cinco territórios. Isso se deve ao processo realizado pela FCP e o Instituto de Terras 
da Bahia (INTERBA), no processo de discriminação das terras que eram da União e do Estado, 
na região do médio São Francisco. Portanto, no Estado, apenas os territórios de Mangal e Barro 
Vermelho, Rio das Rãs, Pau D’Arco e Parateca, Jatobá e Barra do Brumado são titulados, os territórios 
somam 20.789,12 ha, com cerca de oito comunidades e 1.737 famílias. 

Conforme vem sendo apresentado, isso ainda está longe do propósito da política de 
regularização fundiária estabelecida por atos constitucionais nas escalas nacional e estadual.

O que se deve avaliar é:qual a questão que entrava o processo de regularização fundiária na 
escala estadual, mesmo o governo tendo a constituição e as estruturas públicas de articulação e 
execução. Os números apresentados têm na essência o atraso e o não reconhecimento das diferenças 
e especificidades dos direitos a população negra quilombola.

Sobre essa questão é preciso atenção ao que apresenta Fanon (2002, p. 240), o processo 
histórico que levou a superação do colonialismo pelos colonizados, assim, não produzindo uma 
dicotomia sobre as diferenças e identidades, mas observando que são partes das lutas contemporâneas 
estabelecidas pelos povos para uma democracia em nações como o Brasil. 

Pois que, a missão do movimento quilombola se decide na luta da terra para quebrar o jogo 
com o colonialismo que se deve “ordenar todas as revoltas, todos os atos desesperados, todas as 
tentativas abortadas ou afogadas em sangue”. 

Portanto, fica claro que é preciso um olhar mais crítico sobre os números que se apresentam 
na política, visto que se trata de uma produção que não se desvincula dos acontecimentos sociais 
e históricos de formação do Estado Nacional, que mesmo no século XXI, cujo transcurso está 
dentro de relações escalares que irão dialogar sobre o que Fanon (2002, p. 241) apresenta sobre o 
colonialismo que se colocará no papel de não realizar as reformas que o atinge nos princípios ao 
elevar as aspirações das massas populares. 

Incluem-se como parte da compreensão sobre os avanços da política de regularização 
fundiária para os territórios quilombolas, os decretos de interesse social sancionados e os RTID 
publicados em processo de manifestação dos interessados sobre as terras em questão. O último 
estágio no processo de titulação dos territórios, cabendo a partir do momento que é sancionado 
pela Presidência da República ao órgão gestor, o INCRA realizar todos os procedimentos necessários 
para indenização e desapropriação da área para que seja por definitivo realizada a outorga do 
direito a terra em sua plenitude a população negra quilombola. 
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No período de 2009-2012, foram decretados como de interesse social dez territórios no 
Estado da Bahia, para realização do processo de titulação pelo INCRA, calculando que as terras 
em questões são de propriedade da União a partir dos estudos realizados pelo órgão, assim, como 
dados da Superintendência do Patrimônio da União (SPU), a espacialidade dos territórios envolvem 
onze municípios, numa territorialidade que representa 88.513,52 ha, beneficiando 1.562 famílias 
que estão localizadas em cerca de onze comunidades. 

Neste novo processo, o Território Quilombola de Pau D’Arco e Parateca garantem mais 
7.801,45 ha das terras, em 2006, envolvendo os municípios de Malhada e Palmas de Monte Alto. 
Assim, esse passa a ter os 41.680,00 ha, em 2010. Esse é o resultado do processo interno das 
comunidades nos territórios no tempo e espaço, e avança só no município de Malhada, o qual 
segundo os dados da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) tem a área 
territorial de 2.008,353 km², com população estimada, em 2013, em 17.375 habitantes. Todavia, 
o território quilombola representa pouco mais de 20% da área total do município. 

Outro dado importante é a conquista da titulação do Território Quilombola de Jatobá, em 
2007, a área titulada inicial foi de 1.778,89 há.Com os novos estudos produzidos pelo INCRA e a 
SPU, foi possível garantir área total do território, em 2009, em 12.716,26 ha, e o território tem 
sua área em três municípios, Muquém do São Francisco, Sítio do Mato e Brejolândia. 

 Outro dado importante refere-se à espacialidade e territorialidade dos quilombolas, pois 
pela primeira vez sai da região do Médio e Sub-médio do São Francisco para avanço na política 
também na região da Chapada Diamantina com os territórios de Olhos D’Água do Basílio e Agreste, 
ambos no município de Seabra, assim, como na região do Recôncavo com o território de Salamina 
Putumuju em Maragogipe e o território de Danda6, na região Metropolitana de Salvador, no 
município de Simões Filho. 

Por fim, o período de 2009 a 2012, representa avanço para a política pública de regularização 
fundiária de territórios quilombolas em comparação com os períodos anteriores, porque mesmo não 
sendo o decreto definitivo, já representa mais que os últimos 20 anos de dever constitucional dos 
governos, além da perspectiva do avanço na política no Estado da Bahia. É importante lembrar que 
a soma dos hectares das terras tituladas e o decreto de interesse social para a titulação representa 
pouco mais de 0,19% do total da área do território do Estado da Bahia que é de 564.733,177 km². 

No período de 2005-2012, onze territórios quilombolas aguardavam a finalização dos 
processos técnico-administrativos e judiciais, que abrangiam nove municípios baianos. Sendo 
que, os Relatórios Técnicos de Identificação e Delimitação (RTID) seguem a desconcentração dos 
processos na região do São Francisco, alcançando regiões como o Norte do Itapicuru, Vitória da 
Conquista, além da Chapada Diamantina e Recôncavo. 

A questão a ser analisada é que a situação no Território Quilombola (que envolve as comunidades 
de Caonge, Dendê, Kalembá, Engenho, Ponte, Praia, Cacolé, Imbira, Coimbonfo, Tombo, Santiago 
do Iguape no município de Cachoeira, no Recôncavo) está longe de alcançar dez territórios para 
que saia o Decreto de Interesse Social, o que não quer dizer o título definitivo da terra. 

A publicação de decreto e interesse social e definitivo representa mais na política pública de 
regularização fundiária de terras do que para os territórios quilombolas, significando 75.352,64 

6 Conforme os dados do INCRA (2013) o Território Quilombola de Danda, recebeu em novembro/2013 o título definitivo da terra.
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ha, que envolvem trinta comunidades e cerca de 1.907 famílias. 
Na análise se vê uma concentração de territórios com RTID publicado nos municípios de 

Bom Jesus da Lapa no Médio São Francisco, Lagoa do Peixe, Da Volta, Lagoa das Piranhas, e, 
respectivamente, nos anos de 2006, 2009 e 2012 foram realizadas as publicações dos relatórios. 

A questão que se apresenta pode ser compreendida pelo processo de luta pelos territórios 
no Estado, que ganha conforme Silva (1999) no estudo realizado sobre a territorialidade de Rio 
das Rãs, do qual o processo no Médio São Francisco é o motriz para a luta em escala estadual, 
principalmente, no século XXI. Isso não quer dizer que as comunidades em outras regiões não 
estavam organizadas e articuladas para o enfrentamento e luta. A questão é que toda a vivência 
produzida na luta pelos territórios de Mangal e Barro Vermelho, Rio das Rãs e Jatobá estão na 
gênese da luta para a escala estadual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise realizada sobre o processo de regularização das comunidades quilombolas no espaço 
do Estado brasileiro apresenta para a pesquisa geográfica os processos, formas e estruturas que 
se dão na formação do Estado Nacional. 

E, por isso, os estudos precisam ser aprofundados sobre os efeitos que o avanço ou a paralisação 
da política pública podem representar ao processo democrático de efetivar os direitos da população 
negra quilombola a terra, conforme o art. 68 do ADCT da Constituição Federal de 1988, e o Art. 
51 dos ADC da Constituição do Estado de Bahia de 1989,para garantir a reivindicação histórica 
dos povos africanos e população negra cerceada do direito à liberdade por séculos, que com a força 
do trabalho em regime de escravidão construíram o Estado Nacional.  

Portanto, a espacialidade e territorialidade quilombola representam uma reparação do 
Estado com a população negra, mas o que se vê com os processos nas estruturas instituídas de 
representação do Estado, é que as formas precisam de mudanças porque os números da regularização 
fundiária no Estado da Bahia são vergonhosos quando se pensa em efetivação de política pública 
para o acesso à terra. As contradições só tendem a avançar quando são comparados os números 
de comunidades com Certidão de Auto-Reconhecimento em relação aos territórios quilombolas 
com título da terra. 

Assim, a atenção ao processo que se inicia no século XVI com o Quilombo de Palmares, tem 
na contemporaneidade o desafio de equação para o Estado brasileiro, e isso significa que é preciso 
um novo pacto federativo a partir do novo ordenamento territorial mais capaz de absorver as 
multi-territorialidades que se constituem no espaço em relações multi-escalares, não pensando 
para o latifúndio. Sem isso, não será possível alcançar a democracia e o desenvolvimento para 
todos, e, pior do que isso, o país estará distante de ser uma Nação.
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