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RESUMO: O Brasil vive desde 2016 sob impacto de forte retomada conservadora no campo 
das relações políticas em geral, das práticas estatais e da garantia de direitos conquistados pelas 
camadas mais vulneráveis da população nacional. Este cenário compreende sérias ameaças a 
manutenção de políticas e procedimentos que emanaram da Constituição Federal de 1988. Tal 
quadro tem gerado consequências para as comunidades negras – rurais ou urbanas – que se 
organizam politicamente em torno de uma identidade quilombola. Mas antes de nos voltarmos 
para a questão central deste artigo, devemos abordar ainda que de modo introdutório a 
emergência deste sujeito de direitos hoje nomeado como comunidades quilombolas. Tal 
procedimento, que constitui quase uma praxe na pesquisa que se propõe algum nível de 
reflexividade é fundamental para demarcar que o objeto de nossa investigação não é aqui 
tomado como um dado, que sempre esteve lá e em dado momento foi descoberto, mas sim como 
um produto de relações intensas entre campos, agências e agentes que disputam o poder de dar 
sentido a realidade social e, mais do isso, disputam a legitimidade de emitir o parecer 
“verdadeiro” acerca desta. Pois bem, a partir da Constituição de 1988 as comunidades rurais 
com presença de contingentes populacionais negros se tornaram parte das preocupações das 
políticas de regularização fundiária e das políticas sociais em geral no Brasil, incluindo aquelas 
voltadas para a garantia de direitos humanos e de direitos sociais, incluído aquelas voltadas para 
o combate a pobreza. Isto porque no aparato científico, jurídico e legislativo que foi criado a 
partir deste ponto, tais comunidades tiveram a possibilidade de se auto identificar como 
“quilombolas” ou “remanescentes de quilombos” e buscar, a partir disto, a fruição de 
determinados direitos. No entanto, no contexto da retomada conservadora observada no plano 
sociopolítico brasileiro recente, uma onda de ataques às incipientes garantias alcançadas pelos 
quilombolas e indígenas tem início. No legislativo, a chamada bancada ruralista instaura em 
2016 uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os processos de titulação 
territorial destes grupos. O relatório final votado em 2017, questiona os direitos dos 
quilombolas e propõe o indiciamento de dirigentes dos movimentos sociais. Neste artigo, 
tomamos como alvo a parte do referido relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito 
que se dedica a questão quilombola. Nosso esforço analítico se voltou para a compreensão das 
bases discursivas que sustentam argumentos contrários aos direitos que estavam garantidos à 
este grupo e que se encontravam operacionalizados em políticas específica de proteção social. 
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