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Simpósio: POLÍTICAS PÚBLICAS, DIREITO E PROTEÇÃO SOCIAL 

 
RESUMO: Neste artigo lançamos mão do conceito de “campo”, construído por Pierre 

Bourdieu e utilizado como chave analítica em vários momentos de sua obra, para discutir a 

inserção do direito na complexa disputa discursiva em torno da definição socialmente legitima 

do que seriam as comunidades quilombolas. Os “campos” correspondem a universos sociais 

com algum grau de autonomia, que constituem espaços de poder, compostos por relações de 

força, interesses, estratégias de mudança ou manutenção. Cada grupo ou sujeito que deles 

participam, quer ver prevalecer a sua interpretação, com imposição de princípios legítimos de 

visão e de divisão. Do ponto de vista analítico, um campo equivale a uma rede de relações 

objetivas, na qual os agentes envolvidos disputam o monopólio da autoridade legitima dentro 

de seus limites. O debate relativo aos direitos para os grupos sociais quilombolas, tem início 

com os agenciamentos que culminaram no artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias, que compõe a Constituição Federal Brasileira de 1988. O dispositivo em tela 

assegurou o direito à propriedade da terra para tal grupo. Nossa abordagem compreendeu a 

análise documental de parte das peças processuais presentes na tramitação – ainda inconclusa 

– da ADI 3239/2004 no Supremo Tribunal Federal. Tal ação demandou daquela instância 

jurídica a definição final acerca de quem seriam os “quilombolas” e como se aplicariam os seus 

direitos territoriais. Foi possível identificar que gravitam no campo do direito dois tipos de 

posições. As primeiras incorporam a produção das ciências sociais como elemento fundamental 

para a demarcação de direitos para grupos específicos. As segundas, lançando mão de 

estratégias de conservação dos limites do campo, defendem que tenham valor para tais 

definições somente as categorias nativas da própria interpretação jurídica. Seja qual for o 

resultado deste julgamento, que apontará para direitos justificados por uma ordem intrínseca ao 

campo ou por elementos teóricos externos a este, a decisão a ser tomada constitui o produto de 

uma disputa interpretativa. Esta, ampliará ou limitará as possibilidades de titulação territorial 

de milhares de comunidades que se agrupam em torno da identidade “quilombola”. 
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