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Resumo: O tema dos remanescentes de quilombos promoveu a criação de novos
sujeitos políticos depois da origem do Decreto 4.887/03 de 20 de novembro de 2003,
em todo Brasil. Essa legislação prevê o reconhecimento de quilombos através da
autodeclaração coletiva do grupo. Depois da criação de novas políticas públicas para
quilombolas, algumas comunidades negras do Brasil buscaram o reconhecimento
jurídico. Tal processo foi conduzido por meio da reinvenção de uma identidade política
portadora de direitos que é informada por uma memória ancestral. A memória, neste
sentido, tem grande importância, visto que em geral se tratam de comunidades iletradas,
de forte tradição oral e que encontra na reinvenção de suas identidades uma
oportunidade de recriação historiográfica. Este minicurso parte, portanto, dos relatos
orais de populações quilombolas para entender as relações existentes entre memória,
território e identidade quilombola, na manutenção dos direitos destas populações.
Justificativa: Esse simpósio temático objetiva analisar a questão do
reconhecimento das comunidades quilombolas brasileiras está associada à evolução da
atuação dos movimentos sociais que lutam pelas minorias étnicas. Entre 1988 e 2003,
foram elaboradas várias concepções classificatórias diante do tema dos remanescentes
de quilombos, todas construídas com base na ideia de raça e etnia. Especialmente nos
anos 2000 o termo quilombo emergiu como metáfora política socialmente produtiva que
marcou a sua criação como categoria jurídica sob um decreto constitucional. O discurso
da identidade quilombola é construído de acordo com as diversas expectativas dos
projetos articulados nos espaços regionais. Esse movimento não acontece a partir de
uma única demanda, de um único movimento social e atores sociais de um mesmo
segmento. O movimento quilombola é multifacetado e plural, uma vez que pode
agregar diversos mediadores, como representantes da sociedade política, representantes
da sociedade civil e moradores das comunidades que pretendem buscar o
reconhecimento como quilombola. Dessa forma, entende-se que hoje, no Brasil, a
categoria quilombo é demarcada pela lógica política que gera disputas no plano dos
movimentos sociais e dos órgãos do Estado. Partindo desse pressuposto, será feita uma
reflexão sobre a identidade quilombola, enquanto um novo significado para repensar a
categoria jurídica propriedade na contemporaneidade, em face do contexto social plural
e democrático que tem o desafio de assegurar direitos aparentemente contraditórios.
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