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Introdução

O presente trabalho é uma tentativa de diálogo entre o campo dos estudos urbanos com a

dinâmica contemporânea dos quilombos no Brasil. É resultado da pesquisa de mestrado em curso

no Instituto de Planejamento Urbano e Regional da Universidade federal do Rio de Janeiro, e, visa

através da leitura empírica dos conflitos fundiários pensar e acrescentar algumas hipóteses sobre os

processos identitários e a política pública destinada ao reconhecimento, identificação e delimitação

dos territórios quilombolas no Brasil.

O percurso metodológico proposto para o objetivo deste trabalho passa, por um lado, em

entender a formação dos quilombos em terras brasileiras, à luz do debate contemporâneo em torno

da construção do sujeito quilombola e o dispositivo constitucional, proposto pelo Ato das

Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC nº 68). Por outro lado, uma leitura espacializada

das ferramentas do planejamento urbano (Plano Diretor e seu zoneamento), sobrepostos ao território

remanescente da comunidade quilombola Santa Rita de Bracuí, em Angra dos Reis.

Neste contexto, o presente trabalho tem como objetivos secundários, entender como os

vetores de expansão urbana e controle do uso e ocupação do solo urbano podem ser dispositivos de

exclusão ou apagamento de identidades, e, por consequência, produtores de insegurança da posse no

interior do território quilombola. Como objetivo específico, um estudo sobre o reflexo causado nas

territorialidades quilombolas pela sobreposição normativa imposta sobre a escala do lugar, através

dos mecanismos do planejamento urbano.

Partindo deste ponto, pensar sobre os impactos destes regramentos, na manutenção do

exercício de cidadania, assim como, refletir sobre os processos identitário do grupo e a relação entre

as disputas fundiárias provocadas pelo fenômeno da urbanização e os conflitos no exercício da



identidade, em territórios negros. Neste sentido, uma das hipóteses do trabalho corrobora com a

ideia de que o elemento raça, pode ser componente de hierarquização das disputas fundiárias,

instrumentalizada pela ordem dominante na manutenção, da transitoriedade e insegurança da posse,

de grupos subalternizados no espaço.

1.1.Da construção estatal do sujeito quilombola ao reconhecimento cidadão.

Este subcapítulo tem como propósito discutir a luz do debate constitucional, a construção do

sujeito quilombola. Visa estabelecer o olhar conceitual da pesquisa sobre as principais categorias de

análise que deram base a criação do dispositivo proposto pela constituição de 1988 e seus desafios

para o diálogo, na escala do município de Angra dos Reis. Busca também trazer considerações no

âmbito da pesquisa, sobre os reflexos da política de reconhecimento identitário em processo.

Neste contexto, a identidade quilombola ou o quilombo como um conceito, apresentam1

novidades na construção contemporânea em relação ao conceito fundante de fuga e resistência, que

durante muitos anos influenciou estudos relevantes ao tema, que, apesar das importantes

contribuições, propostas na experiência de modelos como o Quilombo dos Palmares, torna-se

incapaz de compreender a multiplicidade dos processos originários de comunidades negras no

Brasil. Parte desta incapacidade se deve ao fato de alguns autores relacionarem os grupos étnicos a2

um espaço-tempo referenciado no passado, e ao regime escravocrata.

Parte da nova abordagem conceitual em torno do sujeito quilombola, busca contrapor ao

estigma racial relacionado a estes territórios e seu grupo, que resultou em obstáculos para auto

identificação e a reprodução das identidades dentro destas comunidades, até o marco institucional

de 1988. Fato é que, identidade quilombola no Brasil até a década 70, era vista como algo estranho

às lutas territoriais e fundiárias nas “terras de preto”, ou “território negro”, também usado como

definição para estes espaços . Neste sentido, a política pública endereçada ao sujeito quilombola3

contemporâneo, leva em conta ancestralidade, identidade e a territorialidades exercidas pelo grupo

3 “terras de preto ou território negro, ver Almeida (op.cit.), ANDRADE (1988) e MARIN (1995. Enfatizam a condição
de coletividade camponesa, definida pelo compartilhamento de um território e uma identidade” (SCHMITT: 2002, 3)

2 Artur Ramos (1953) e Edson Carneiro (1957)

1 Na verdade, “quilombo” era uma designação de fora (do jargão jurídico da Colônia): os negros preferiam chamar seus
agrupamentos de “cerca” ou “mocambo”.(Sodré, 2002, p. 68 )



racializado. Estes elementos passam a compor como ferramenta na disputa desigual pela

sobrevivência material e simbólica. De acordo com Bourdieu (1989) trata-se de “lutas de

classificação pela legitimação de uma posição.”

Parte desta agenda de lutas e mobilizações iniciou-se na década de 80, por iniciativa de

setores do movimento negro brasileiro, principalmente no Maranhão e na Bahia, trabalhos

relacionados a eixos rurais, reivindicando direitos territoriais específicos às comunidades negras

rurais quilombolas.

A principal reivindicação dos participantes desse encontro foi a garantia das
terras de preto aos seus moradores, pois naquele período várias comunidades
negras do Maranhão estavam sendo expulsas dos seus territórios. 4

Parte deste alargamento teórico em torno do conceito quilombola é fruto da contribuição por

parte da antropologia , dos processos sócio-espaciais desencadeados no pós-regime escravocrata.5

No contexto redefinido, antigas senzalas, fazendas abandonadas, transmissão ou doação do

direito de uso conferida por proprietários, bem como a compra da terra, são algumas das formas que

concorrem com o processo de formação destas comunidades negras, compõe junto a outras práticas,

rurais e urbanas de territorialização do negro no Brasil, e tem efeito, nas novas formas

contemporâneas de identificação destes grupos, através da possibilidade de reconhecimento e

titulação trazida nos dispositivos da constituição de 1988. É nestes marcos, políticos, sociais e

econômicos, que tais discussões, fundiárias e identitárias ganham sentido no contexto espacial das

cidades brasileiras.

Para Renato Emerson dos Santos (2012, p 655) “Tais processos engendraram e consolidaram

“comunidades negras”, rurais e urbanas, grafagens espaciais dos padrões de relações raciais

hierárquicos da sociedade”. Os caminhos percorridos pelo movimento de reconstrução da

identidade negra a partir do reconhecimento dos direitos territoriais dessas comunidades, em

resposta aos inúmeros movimentos de apagamento, destes sujeitos racialmente hierarquizados, que

5 Contribuindo na riqueza potencial do tema, destaca-se aqui a abordagem dos antropólogos, por meio da Associação
Brasileira de Antropologia (ABA), chamando atenção para “reflexões antropológicas sobre etnicidade, grupos étnicos e
a construção das diferenças culturais como temas de debate nesse campo de aplicação dos direitos constitucionais.”
(O'DWYER, 2005).

4 O Projeto Vida de Negro iniciou suas atividades em abril de 1988, no âmbito da Sociedade Maranhense de Defesa dos
Direitos Humanos (SMDDH) e do Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN), com o propósito de proceder ao
levantamento das denominadas “comunidades negras rurais”. A mobilização em torno deste propósito começou em
agosto de 1986, quando foi realizado o I Encontro de Comunidades Negras Rurais do Maranhão, em São Luis, tendo
como tema central “O Negro e a Constituição Brasileira
.https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/03D00016.pdf



levam a reescrita de si e de seu coletivo. Trata-se de um jogo de forças e poder, enraizado na

matéria pelo estigma, e ao mesmo tempo na consciência social presente na formação da identidade

brasileira, forjada na perspectiva do colonizador europeu.

É nesta perspectiva, que mantém em curso o processo de branqueamento da sociedade

brasileira, mesmo persistindo desde início do século XIX, formas associativas com fins religiosos,

políticos, culturais e recreativas (permitidos ou tolerados) preencheram e ainda hoje preenchem uma

importante função social para a comunidade negra no Brasil. Terras de preto, terreiros religiosos e

espaços de memória negra e etc, fazem parte da diversidade espacial, tendo o Quilombo, como um

de seus conteúdos e símbolo de resistência. Em seu sentido prático, é ferramenta com poder de

agenciamento da própria identidade na medida em que é mobilizada e conduzida para

instrumentalizar as disputas contemporâneas e conflitos fundiários.

E neste cenário, de lutas por reconhecimento da identidade e cidadania, que foi encaminhada

para a deputada federal e constituinte Benedita da Silva, proposta a ser apresentada na constituinte

de 88. Elaborada pelo movimento negro, a proposta foi aprovada, entretanto com redações distintas

a original, deu origem ao artigo 68 do ADCT (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias), da

Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988.

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.

No Brasil, o direito territorial das comunidades quilombolas é fruto de intensas negociações

políticas conduzidas por representantes de diversos movimentos que lutam pela inserção plena do

negro na sociedade brasileira. A luta quilombola insere-se no fluxo das disputas antirracistas, que

garantem o território a partir do direito à titulação, assegurada na Constituição de 1988 através do

dispositivo constitucional de número 68. Entretanto, o número de comunidades reconhecidas pelo

direito real da propriedade coletiva é ainda insuficiente perante a capilaridade da presença

quilombola em território nacional.

A propriedade coletiva neste caso, não só é veículo condutor ao acesso de políticas públicas e

ao exercício da cidadania, como também garante o direito à memória, ao pertencimento e à

reprodução social quilombola. Na prática, sem a certificação/titulação estes territórios ficam

inacessíveis para políticas públicas básicas e têm sua autonomia reduzida diante dos conflitos

externos, se tornando alvo de disputas fundiárias.



Apesar dos argumentos em defesa do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o

caminho percorrido pelo processo de regulamentação do ADCT-68 é marcado pela instabilidade nos

procedimentos administrativos, que ocupou o debate sobre o tema também no pós 1988 até o 2003,

pavimentado por intensa disputa no campo político dos movimentos sociais e dentro da academia,

em torno da classificação dos agentes sociais ao qual a legislação fazia referência, atribuindo a

reparação do direito fundiário. Neste sentido, para Arruti (2008, p. 2):

(...) Está em jogo o quanto de realidade social o conceito será capaz de fazer
reconhecer. Qual parcela da realidade ganhará, por meio deste
reconhecimento, uma nova realidade, jurídica, política, administrativa e
mesmo social. Enfim, qual o modelo normativo que derivará do
reconhecimento desta grande variedade de situações empíricas ou que será
imposto a elas.

A reparação fundiária proposta na construção estatal do sujeito quilombola também pode ser

considerada uma mudança simbólica, a conquista ou reconquista da identidade negra quilombola,

manifesta através do ADCT. Entretanto, só seria efetivada na entrada do governo de Luís Inácio

Lula da Silva (Partidos dos Trabalhadores – PT), com a promulgação do decreto 4887 de 13 de

maio de 2003, que tinha como finalidade a identificação, demarcação e titulação das terras

ocupadas. Este decreto também regulamenta a competência do INCRA sobre a titulação e da

Fundação Palmares sobre a certificação.

Outro ponto importante trazido pelo decreto, em favor das comunidades remanescentes,

foram os critérios de autodeclaração baseados na trajetória histórica própria. A presunção de

ancestralidade, isto é, a apropriação coletiva dos princípios da construção e de avaliação da

identidade comunitária, possibilitou a revolução simbólica contra os efeitos da dominação e

estigmatização territorial, em proveito do grupo subalternizado, constituindo dentro das

comunidades o termo quilombola como emblema.

De fato, existe hoje uma questão quilombola, em parte definida por um espaço propriamente

político que estabelece a distribuição de poderes e dos bens em um determinado espaço geográfico.

A possibilidade de mobilização de recursos fundiários, em benefício das comunidades

remanescentes, é vista entre a parte reacionária deste sistema de forças, como impedimento

indesejável envolvendo grupos dominantes de grandes proprietários de terra ligados a agricultura de

exportação, especulação fundiária e reservas de terra, assim também com a extração de mais valia

do solo urbano.

Tal relação também se estabelece em conflitos com frações do Estado, ordens religiosas, por

agentes das forças armadas e do governo cujos projetos ambicionam ter como base tais áreas tidas



como estratégicas. Assim os antagonistas da questão quilombola também buscam representação

dentro das câmaras regulatórias em diversos níveis (senado, congresso e câmaras locais)

tencionando, restringindo ou coibindo a reprodução social do grupo.

Mesmo com os avanços relacionados aos direitos dos povos quilombolas em escala federal, o

processo que termina no reconhecimento da identidade quilombola através da titulação, tem se

mostrado extremamente lento em conceder a vontade cidadã quilombola. Segundo dados presentes

no relatório, “Direito à terra quilombola em risco”, a política fundiária relacionada às comunidades

remanescentes quilombola no Brasil, tem sofrido diretamente com a instabilidade democrática.

Figura 1: Gráfico série histórica de titulação pelo INCRA entre 2003 à 2021

Fonte: “Direito à terra quilombola em risco”,

O gráfico acima apresenta descontinuidade da política pública de reconhecimento diante de

diferentes momentos políticos, pós-decreto 4887/2003, assim como, alguns obstáculos para

efetivação plena do direito territorial, entretanto, o que especificamente interessa para a pesquisa

são as contradições enfrentadas por estes territórios racializados, em sobreposição aos atuais planos

territoriais/locais, assim como possíveis conflitos produzidos pelas ferramentas de exclusão de

sujeitos.

Uma das hipóteses que alimenta tal contradição deve-se ao fato de uma política espacial

discriminatória de natureza racial, onipresente nas relações sociais no Brasil. Soma-se a isso, a

resistência por parte de uma corrente reacionária do planejamento em admitir as formas de

ocupação e a relação destas comunidades com seu território.

https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf
https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf


No estado do Rio de Janeiro consta no cadastro da Fundação Palmares 35 quilombos

certificados distribuídos em áreas rurais, urbanas ou nas franjas da expansão urbana das cidades.

Deste número citado, 25 estão com processos encaminhados para titulação no INCRA e deste total

apenas 5 comunidades receberam a documentação final . O reconhecimento pelo Estado através da6

titulação é uma das garantias de existência e reprodução sociocultural de parte deste grupo étnico.

Esta política pública também tem como objetivo contribuir com a mitigação dos conflitos fundiários

externos e possibilitar a necessária autonomia destes territórios.

Apesar de a titulação ser um elemento de força para estas comunidades e, por consequência,

da manutenção de parte da cultura afro-brasileira, por si só não resulta necessariamente em

autonomia ou permanência nas áreas certificadas. A trama complexa que define os lugares e a

regulação de uso do solo tende a tensionar ou por vezes impedir a reprodução sociocultural nos

territórios quilombolas, na medida em que se contrapõem às formas de existência (territorialidades),

a transmissão de patrimônio cultural ou a valorização da origem comum, torna-se obstáculo para o

processo das identidades para além do território dessas comunidades.

Neste sentido, o ponto observado pela pesquisa passa por compreender o arcabouço legal do

ordenamento no âmbito do direito civil, ambiental e urbano definido nos planos diretores em escala

local, sob a forma dos zoneamentos, dos quais, impõem uma série de limites à reprodução das

comunidades negras, que: “constituem-se em zonas de indeterminação entre o legal/ilegal,

planejado e não planejado dentro e fora do mercado, presença e ausência de Estado” ( Rolnik, 2016,

p. 174), estes são vetores, que se se articula com a estigmatização territorial, criando mecanismos

por meio dos quais se constroem segundo a autora, situação permanente de transitoriedade, de

grupos racialmente subalternizados no espaço. Ideias fora do lugar, conjunto de normas para

regulação territorial promotoras de conflitos, ainda que não manifesto.

Esta relação, identidade e terra, tem impacto refletido nas disputas por regulação do uso e

ocupação do solo no nível administrativo municipal, e em alguns casos, invizibilizam tais sujeitos

nos planos municipais, apesar de não se tratar de nenhum crime praticado pela administração

pública. "Trata-se de claro desprezo ao disposto na Constituição Federal e em tratados

internacionais sobre o dever do Estado em reconhecer e proteger povos remanescentes de

6 https://antigo.incra.gov.br/media/docs/quilombolas/processos_abertos.pdf



quilombos".(Lopes 2021, p 20) Esse é um caso particular que atravessam sujeitos, independente da7

titulação de suas comunidades, são lesados em seus direitos e marginalizados no tabuleiro político.

Esta é uma disputa que acontece no contexto local, em territórios de comunidades quilombolas que

sofrem pressão em razão dos grandes projetos de infraestrutura, exploração econômica e turismo,

assim como, pressões exercidas pela expansão das áreas de mineração e o agronegócio.

De fato, está em curso a reclassificação das localidades por massas grandes e pequenas, esta

reclassificação que ocorre em contexto global multiescalar, é acompanhada pela pressão dos

mercados sobre o território controlados ou reivindicados por comunidades quilombolas, expõe a

constante ameaça de espoliação dos ativos territoriais. Desta disputa, insurge a luta de inúmeras

comunidades quilombolas em defesa da sua reprodução e a permanência no lugar de origem.

1.2 A questão do Quilombo Santa Rita do Bracuí e o Plano diretor de Angra dos Reis

A intenção deste sub-capítulo é discutir um pouco sobre a formação e origem do Quilombo

Santa Rita do Bracuí assim como a relação contemporânea entre o plano diretor e a comunidade

local. Visa estabelecer, baseado na lei de uso e ocupação de solo do município de Angra dos Reis

pontos que se relacionam ou condicionam as territorialidade exercidas dentro do território

quilombola.

O quilombo Santa Rita do Bracuí localiza-se em Angra dos Reis, no litoral sul do estado do

Rio de Janeiro. Sua base territorial ocupa uma área na planície costeira ao sul da região central do

município.

7 Ver mais em: “Direito à terra quilombola em risco - Reconhecimento de territórios tem baixa histórica no governo
Bolsonaro”, elaborado pelo projeto Achados e Perdidos, iniciativa da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo
(Abraji) e da Transparência Brasil, em parceria com a agência de dados Fiquem Sabendo. Disponível em:
https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf

https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf
https://www.achadosepedidos.org.br/uploads/publicacoes/Terra_Quilombola.pdf
https://fiquemsabendo.com.br/


Figura 2 localização do perímetro em reivindicação quilombola, no município de Angra dos

Reis segundo processo: INCRA 54180.000973/2006-18

Sua formação, segundo relatório antropológico de caracterização da comunidade, é parte da

multiplicidade dos processos que deram origem às comunidades negras no Brasil. Contrário ao

modelo Palmarino, ou originário de fuga, a então área ocupada pelo quilombo Santa Rita do Bracuí

foi deixada em herança pelo proprietário das terras Comendador de Souza Breves, conhecido

traficante de mão de obra africana.

Em seu testamento de 1872, ainda em vida, o Comendador concede a “dação em

pagamento” das terras da fazenda Santa Rita do Bracuí em “Beneficio das pessoas alli rezidentes”.8

Fato que não aconteceu após sua morte em 1889 (ano posterior a Lei Áurea) e tampouco ocorre ao

tempo em que escrevo este trabalho. Neste intervalo, inúmeros conflitos de distintas naturezas

compuseram a paisagem socioespacial da então comunidade negra na planície do Bracuí.

A dinâmica fundiária da comunidade Santa Rita do Bracuí é um exemplo empírico de parte9

do escopo da ideologia histórica que se utiliza do componente racial para permitir ou restringir o

acesso de grupos subalternizados pelo capital ou hierarquizados pela raça à reprodução social. Neste

9 Sobre a dinâmica fundiária da Fazenda Santa Rita do Bracuí, ver: Guanziroli, Carlos.  Processo de Produção de um
espaço Regional: O Caso de Angra dos Reis, 1983 Abreu, Cássio Veloso de. Urbanização, apropriação do espaço,
conflitos e turismo: um estudo de caso de Angra dos Reis / Cássio Veloso de Abreu. – 2005.

8 Grifo do autor



padrão assimétrico de relações, o racismo aparece como uma ferramenta utilizada por forças

dominantes promotoras do espaço. Trata-se aqui de uma relação de poder, um jogo, “onde qualquer

que seja o poder evolui sempre entre dois pólos dos quais se serve sucessivamente: a unidade e a

pluralidade. O fenômeno é, sobretudo evidente no que se refere à raça e à etnia” ( Raffestin, 1993, p

130)

Para Raffestin, as diferenças raciais e étnicas constituem-se como um fenômeno racial

político, que pode ser instrumentada na disputa como ferramenta de dominação a serviço do

controle sócio espacial de poucos sobre muitos. Em parte, esta dominação se manifesta através da

descriminação espacial, podendo ser institucionalizada ou constituída através de fronteiras

invisíveis, neste contexto a discriminação espacial é uma forma de impor de fato ou informalmente

as relações assimétricas no espaço. As disputas territoriais enfrentadas por comunidades quilombola

no Brasil mostram que apesar da incorporação da luta quilombola na agenda jurídica constitucional,

não implicou na alteração imediata das práticas violentas de expropriação e controle da terra, nossa

empiria colabora com a tese, que tempos mudam, sem que costumes caduquem automaticamente.

Esses desacordos dizem respeito às condições históricas e a estratificação da identidade,

propriedade e cidadania do negro na sociedade brasileira, frente ao processo de branqueamento do

território, neste sentido:

A ideia de branqueamento da ocupação do território indica a multiplicidade
de interesses que entrelaçam o branqueamento às dimensões econômica e
geopolítica de gestão do território (Santos, 2009, p. 60 ).

Sobre estas condições, a questão étnico-racial aparece ambiguamente diluída nas questões

fundiárias ou através de políticas que, desrracializadas ou não, acabam em produzir, efeitos sociais

negativos para construção coletiva do grupo.

Na Análise em particular, o caso do quilombo Santa Rita do Bracuí, a despolitização da

questão racial, permitiu que o direito adquirido pelos remanescentes quilombolas através de

testamento fosse sobrepostos pela sentença favorável, na década de 80, às empresas sob a alegação

de que os camponeses não provavam “nem propriedade nem descendência” (Mattos, 2009, p 68 ) .10

Na comunidade do Bracuí, o consentimento jurídico, e a escalada da especulação imobiliária

promovida pelo turismo ocorrerem junto à espoliação de ativos territoriais do grupo, que desde

10 Ver mais em: Relatório Antropológico de Caracterização Histórica, Econômica e Sócio-cultural do Quilombo de
Santa Rita do Bracuí



então, busca através de inúmeros instrumentos o apagamento do componente étnico racial das

disputas fundiárias.

Neste contexto, a pesquisa busca explorar as disputas decorrentes do processo de

consolidação e permanência da comunidade remanescente Santa Rita do Bracuí, buscando

compreender a articulação do campo político local, “o planejamento urbano e suas regulações que

demarcam fronteiras entre o legal e ilegal...” Que segundo a uma das hipóteses da pesquisa

contribuem para a: “política discriminatória de natureza étnica a um embate entre as formas de

ocupação e a relação de comunidade e território”. (Rolnik, 2016, p. 190).

Na figura representada abaixo, segue a poligonal reivindicada, pela comunidade quilombola

de Santa Rita do Bracuí, segundo os dados do relatório técnico de identificação e delimitação RTID

da Fundação Palmares, 2009, onde 129 família, distribuídas em uma área de 616.650 ha, com 12

diferentes localidades, descontínuas. É estes o mosaico que representa o território, e, está inscrito

em área de transição entre o rural e urbano, onde a dicotomia destes espaços, vem sendo superada

pelos conflitos em torno, não só, da captação e controle de recursos variáveis a serviço do capital

imobiliário turístico, mas também pela unidade espacial e a propriedade privada.



Figura 2 Localização do perímetro reivindicado, pelo quilombo Santa Rita do Bracuí,
segundo processo: INCRA 54180.000973/2006-18 e a sobreposição do zoneamento local

Nesta figura também é representado, em sobreposição ao território, o mosaico do zoneamento

proposto pelo Plano Diretor de Angra dos Reis, através da Lei, Nº 1754, de 21 de Dezembro de

2006. Seguindo as diretrizes federais, o plano diretor é a principal ferramenta de planejamento de

urbano a nível local, conforme os artigos 39º e 40º da Lei, Nº 10.257, de 10 de julho 2001, que

regulamenta os arts. 182 e 183, da constituição. O plano diretor é “o instrumento básico da política

de desenvolvimento e expansão urbana”. Em tese o plano diretor é o responsável pelo diálogo entre

os aspectos físicos/territoriais e os objetivos econômicos, sociais e ambientais. O Plano diretor

também regula através do uso e ocupação do solo as atividades permitidas ou toleradas em cada

região ou módulo de zoneamento, distribuídos dentro dos limites municipais.

No município de Angra dos Reis, o Plano Diretor não faz menção a comunidade quilombola,

mesmo reconhecida pelos entes federados desde 2009. Neste cenário a representatividade que é



central para o território perde força perante aos interesses do mercado imobiliário, de milícias

armadas e parcelamentos ilegais, dentro do território do quilombo de Santa Rita do Bracuí. Não

reconhecer através do plano diretor é negar, não só o direito à identidade, mas também a

territorialidade exercida pelas 129 famílias, que reivindicam suas terras através do direito

constitucional.

A situação do processo 54180.000973/2006-18 que tramita no INCRA, relacionado à

titulação da comunidade quilombola do Bracuí, encontra-se “próximo” do fim de um longo

caminho, a etapa atual, depende da autorização presidencial para a outorga do título de propriedade

coletiva em favor da Associação dos Remanescentes de Quilombos Santa Rita do Bracuí, a ARQUISABRA.

Entretanto a ambiguidade que gira em torno da lentidão por parte do Estado em titular e reconhecer

o território quilombola somada a invisibilidade no âmbito do plano diretor, tem trazido prejuízos

territoriais e simbólicos que dificultam a coesão do grupo.

As legislações que relacionam planos diretores e quilombos no Brasil ainda dispõem de

poucos exemplos, entretanto, podemos apontar como uma das experiências a Lei Nº 5781 de 22 de

Julho de 2014 criando a Área de Especial Interesse Cultural (AEIC) do Quilombo da Pedra do Sal,

que apesar de ainda não ser titulado pelo INCRA, teve como salvaguarda a nível municipal,

a criação de uma área de interesse cultural, a fim de preencher uma lacuna na legislação

urbanística, da cidade do Rio de Janeiro ao dar formalmente importância à cultura e à memória da

comunidade remanescente do quilombo Pedra do Sal. Apesar do reconhecimento cultural não

necessariamente dar conta dos conflitos relacionados a especulação imobiliária ou reprodução e

permanência dos sujeitos no local é considerado aqui como uma ferramenta de disputa para abertura

de novos caminhos capazes de dar conta do conflito.

No caso do Quilombo Santa Rita do Bracuí, os conflitos gerados pela incompatibilidade entre

as territorialidades e o plano diretor são produtores de inúmeros conflitos dentro da comunidade,

como por exemplo, o módulo de parcelamento pensado para toda cidade baseado na propriedade

individual privada, que impede o licenciamento de novas construções e ligações elétricas por parte

dos quilombolas dentro do território certificado pela Fundação Palmares. Ao desconsiderar a

natureza da propriedade coletiva o plano diretor permite o parcelamento indiscriminado e a ação de



loteadores clandestinos dentro da área, que futuramente pode acarretar em revisão ou ação judicial

contra a comunidade.

Esta relação, comunidade e plano diretor de Angra dos Reis têm funcionado como

ferramenta para produzir “criminosos da ordem urbana”, concorrendo junto a outras ferramentas de

estigmatização do território para a exclusão da comunidade no jogo democrático proposto pelo

planejamento urbano. Esta situação é em parte responsável por manter a constante insegurança da

posse dentro destes territórios na medida em que se coloca como obstáculo para a reprodução

socioeconômica e possibilita a expropriação dos ativos territoriais da comunidade.

Para concluir, sabemos que a reconstrução dos sujeitos historicamente subordinados não é

uma tarefa simplesmente prático-política, apesar de estar diretamente subordinada ao processo de

construção da sociedade. Faz-se necessário no campo das disputas os esforços, não só estéticos, mas

também epistemológicos, que permitam a livre manifestação das múltiplas identidades no espaço

urbano. Neste contexto, a identidade negra assim como a quilombola se encontram em processo de

afirmação, sua identidade é resultante de um triplo movimento de revolta, apagamento e reescrita de

si.
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