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RESUMO: A chamada questão quilombola se institui no Brasil desde a Constituição Federal 
de 1988. Tal questão é derivada de investimentos discursivos de amplo conjunto de agentes e 
agências, mas principalmente de movimentos oriundos do campo científico, do campo do 
Estado e do campo do direito. Trata-se, inicialmente, da garantia Constitucional à propriedade 
definitiva dos territórios ancestrais por parte das comunidades quilombolas ou remanescentes 
de quilombos. No entanto, desde seu nascedouro, o dispositivo constitucional que nomeia tal 
direito (o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal 
de 1988) foi alvo de controvérsias interpretativas que ensejaram a edição de diferentes 
normativas, com alcances e pressupostos jurídicos distintos. Estas, sempre propostas pelos 
executivos federais, ora afastavam os grupos quilombolas da possibilidade de fruição de direitos 
humanos e outros direitos fundamentais, ora os aproximavam potencialmente de tais garantias. 
Em paralelo, conflitos judiciais acompanharam este emaranhado de definições que emanaram 
do campo do Estado. Após a edição, em 2003, de Decreto presidencial que propugna definição 
mais ampla do que seriam os quilombolas e dos territórios ancestrais que poderiam pleitear 
(Decreto número 4887/2003), há uma exarcebação de conflitos fundiários relacionados a estes 
grupos. Tais conflitos que se desenvolvem também na esfera discursiva e interpretativa, acabam 
se traduzindo na judicialização ampla da disputa e na proposição de uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade, que chega ao Supremo Tribunal Federal em 2004. No contexto desta 
ADI (número 3239/2004), a suprema corte brasileira é chamada a definir o que o Estado, o 
campo jurídico e a sociedade em geral devem entender como “quilombolas” ou “remanescentes 
de quilombos”; como é possível classificar grupos nesta chave nominativa; quais os limites 
cronológicos desta classificação; como definir quais seriam seus potenciais territórios 
ancestrais e em resumo; quais seriam os direitos presumidamente reservados para estes. 
Mobilizando um número elevado de agentes internos e externos ao campo jurídico, a ADI 
número 3239/2004 teve longa tramitação na suprema corte, com alto grau de exposição de 
conflitos interpretativos. Somente chegou-se ao término do julgamento neste ano de 2018. 
Neste artigo que ora apresentamos, fazemos uma análise sociológica da disputa interpretativa 
que teve lugar no contexto da tramitação da ação e mostramos como a judicialização dos 
direitos dos quilombolas se relacionou com arranjos discursivos próprios do campo jurídico – 
em especial a valorização de aspectos relacionados a necessidade de assegurar os direitos 
humanos dos grupos sociais tradicionais. 
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