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RESUMO 

 

A Constituição Federal de 1988 tornou-se importante instrumento de afirmação dos 

direitos culturais e territoriais quilombolas. Em âmbito nacional, a aplicação dos 

Artigos 216 e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) foi 

assumida pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP) e pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra). Em Santa Catarina, 18 remanescentes das comunidades de 

quilombos receberam certidões pela FCP (entre 2004 e 2021). Do conjunto certificado, 

três foram inventariados pelo Iphan no plano do patrimônio cultural (entre 2005 e 

2008). A titulação (parcial) da terra foi dada pelo Incra a apenas uma comunidade (em 

2014). Considerando que esses mecanismos se encontram imbricados, bem como o 

interesse pelo debate patrimonial, esta tese adota a história do tempo presente para 

pensar o patrimônio cultural no percurso do reconhecimento das comunidades 

quilombolas catarinenses. Como fontes centrais, na pesquisa foram interpretados os 

processos administrativos gerados pela certificação de remanescentes dos 

quilombos, a titulação das terras ocupadas e o inventário das referências culturais das 

comunidades Sertão de Valongo, Invernada dos Negros e São Roque – únicas 

contempladas pelas três instâncias governamentais citadas. Para abordar o quilombo 

e o patrimônio nesses documentos, foi retomada a literatura sobre os referidos temas, 

destacando o papel de intelectuais dos estudos das relações raciais e de folcloristas 

no registro das manifestações de matriz africana no passado. Teoricamente, a tese 

perpassa pela história dos conceitos e intelectual, pela categoria de campo e, por fim, 

pelas noções de etnicidade e territorialidade. Como estrutura, possui quatro capítulos, 

passando pela temporalidade do quilombo como campo de pesquisa, por sua 

transformação em direitos constitucionais e pela documentação da aplicação dos 

mecanismos voltados ao patrimônio e à terra, salientando o estado catarinense. O 

percurso do reconhecimento quilombola em Santa Catarina, em aberto, foi marcado 

por sujeitos que ocupam lugares distintos e apresentam narrativas plurais, 

transformando, no presente, o quilombo e o patrimônio em instrumentos de disputas 

e negociações.  

 

Palavras-chave: História do tempo presente. Quilombo. Patrimônio cultural. Terra. 

Santa Catarina. 



 

ABSTRACT 

 

The 1988 Federal Constitution became a key instrument for registering maroons' 

rights. On a national scale, the implementation of Articles 216 and 68 of the Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (Transitional Constitutional Provisions) was 

taken over by the Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), by the 

Fundação Cultural Palmares (FCP) and by the Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra). In Santa Catarina, 18 remnants of maroons' communities 

received certificates from the FCP (between 2004 and 2021). Of the certified set, three 

were inventoried by Iphan in terms of cultural heritage (between 2005 and 2008). The 

(partial) land title was given by Incra to only one community in 2014. Considering that 

these mechanisms are intertwined, as well as the interest in the heritage debate, this 

thesis adopts the History of the Present Time to think about cultural heritage in the 

trajectory recognition of maroons’ communities in Santa Catarina. As central sources, 

there was the interpretation of the administrative processes generated by certification 

as remnants of maroons, titling of occupied lands, and an inventory of cultural 

references in the Sertão de Valongo, Invernada dos Negros and São Roque 

communities (the only ones covered by the three mentioned government instances).To 

address the quilombo and heritage in these documents, the literature on these themes 

was taken up, emphasizing the role of intellectuals from the studies of racial relations 

and folklorists in recording the manifestations of an African matrix in the past. 

Theoretically, the thesis goes through the history of concepts and intellectual, the field 

category, and, finally, the notions of ethnicity and territoriality. As a structure, the thesis 

has four chapters, going through the temporality of the maroons as a field of research, 

its transformation into constitutional rights, and the documentation of the application of 

mechanisms aimed at heritage and land, highlighting the state of Santa Catarina. The 

trajectory of maroons’ recognition in Santa Catarina was marked by individuals who 

occupy different places and present plural narratives, transforming, in the present, the 

maroon and heritage as instruments of disputes and negotiations. 

 

Keywords: History of the present time. Maroons. Cultural heritage. Land. Santa 

Catarina. 



 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Participantes do Segundo Congresso Afro-Brasileiro em 1937, na Bahia, 

por Camargo Guarnieri ........................................................................... 60 

Figura 2 – (A) Casa das Minas: cajazeira sagrada, em 1947, por Arthur Ramos; (B) 

cajazeira sagrada e varanda de danças, em 2001, por Márcio 

Vasconcelos ........................................................................................... 68 

Figura 3 – (A) Mãe Andresa, com seu cachimbo de cabo longo, em 1948, por Pierre 

Verger; (B) Dona Enedina Jogorobuçu, sentada, fumando, em 2001, por 

Sérgio Ferretti ou Mundicarmo Ferretti (não há indicação precisa da 

autoria) ................................................................................................... 70 

Figura 4 – (A) Huntós (tocadores) com tambores (hum, humpli e gumpli) 

acompanhados de senhora com xequerê no Maranhão, em 1948, por 

Pierre Verger; (B) huntós Ribamar, José e Euzébio na Festa Acossi, em 

2001, por Sérgio Ferretti ou Mundicarmo Ferretti (não há indicação precisa 

da autoria) .............................................................................................. 71 

Figura 5 – (A) Culto em tambor de mina, em 1938, por Luís Saia; (B) tocadores 

esquentando os tambores de crioula no fogo em Cururupu, Maranhão, em 

1953, por Marcel Gautherot .................................................................... 73 

Figura 6 – (A) Bumba meu boi, em São Luís, Maranhão, em 1953, por Marcel 

Gautherot; (B) no Recife, Pernambuco, em 1954, também por Marcel 

Gautherot ................................................................................................ 75 

Figura 7 – (A e B) Cacumbi no Espírito Santo, em 1957, por Marcel Gautherot ....... 77 

Figura 8 – (A) Grupo Catumbi, de Itapocu, Santa Catarina, conduzido pelo Capitão 

Lidiano Eufrásio; (B) integrantes do Catumbi-Mirim em Araquari, Santa 

Catarina, em 2010, por Aldair Nascimento Carvalho ............................. 78 

Figura 9 – (A e B) Maracatu no Recife, Pernambuco, em 1949, por Marcel  

Gautherot ................................................................................................ 80 

Figura 10 – (A e B) Congada no Paraná, em 1947, por Marcel Gautherot ............... 81 

Figura 11 – (A) Capoeiristas (Querido-de-Deus, Onça Preta e outros) e Edison 

Carneiro (terceiro, em pé, da esquerda para a direita) em Salvador, Bahia, 

em 1938, por Ruth Landes; (B) jogo de capoeira em Salvador, em 1946, 

por Marcel Gautherot .............................................................................. 83 



 

 

12 

Figura 12 – (A e B) Torneio de quilombo em Maceió, Alagoas, em 1943, por Marcel 

Gautherot ................................................................................................ 87 

Figura 13 – Comunidades remanescentes de quilombos envolvidas no Inventário 

Nacional de Referências Culturais em Santa Catarina ........................ 159 

Figura 14 – (A) Imagem de São Roque, doada para a comunidade nos anos de 1950, 

em São Roque, por Derbi Costa; (B e C) santos de devoção, com 

destaque a São Sebastião, em Invernada dos Negros, por Cláudia Reis

 .............................................................................................................. 177 

Figura 15 – (A) Isqueiro tradicional (cumbuca de chifre de boi, com pano queimado, 

pedra, ferro e lima), em São Roque, por Cláudia Aguirre; (B) Maria Santa 

de Souza, narradora das visagens, de São João Maria e do 

etnoconhecimento, em Invernada dos Negros, por Cláudia Reis ........ 187 

Figura 16 – (A) Entorno da residência de Dirceu Nunes e Vilson Nunes, na parte alta 

do Rio Faxinalzinho, em São Roque, por Joseane Daher; (B) Pedra 

Branca, em São Roque, por Derbi Costa ............................................. 191 

Figura 17 – (A) Mãos de João Francisco Fernandes Garipuna e (B) o conhecimento 

fitoterápico, em Invernada dos Negros, por Raquel Mombelli .............. 198 

Figura 18 – (A e B) Moradores (sem identificação) usando a “galhota” para transportar 

alimentos, em Sertão de Valongo, por Suzete Sandin (2005) e Ana 

Cristina Rodrigues Guimarães (2007) .................................................. 200 

Figura 19 – (A, B, C e D) Maria Izabel Costa e Jonas Costa limpando feijão depois da 

colheita, em Sertão de Valongo, por Suzete Sandin (2005) e Ana Cristina 

Rodrigues Guimarães (2007) ............................................................... 202 

Figura 20 – Paiol no terreno de Valdomiro de Oliveira, em São Roque, por Derbi Costa

 .............................................................................................................. 205 

Figura 21 – (A) Capela de São João Maria, reconstruída em 2007 por Darci de Souza, 

como pedido de cura para uma doença, em Invernada dos Negros, por 

Ana Rita Lopes Alves; (B) Bertolina de Souza Pedroso fumando seu 

cigarro de palha, narradora sobre João Maria e viagens, em Invernada 

dos Negros, por Cláudia Reis ............................................................... 207 

Figura 22 – Antiga habitação de Regina Leopoldina Caetano, parteira de Sertão de 

Valongo, referência indicada como “edificações”, por Ana Lídia Campos 

Brizola ................................................................................................... 208 



 

 

13 

Figura 23 – Animação apresentada no filme-documentário de Invernada dos Negros 

quando os depoimentos trataram do gafanhoto de aço, por Max Vertuli

 .............................................................................................................. 214 

Figura 24 – (A e B) Cenas do filme-documentário de Invernada dos Negros, com Maria 

Santa de Souza no Cemitério da Corredeira, em Invernada dos Negros

 .............................................................................................................. 216 

Figura 25 – Cena do filme-documentário de São Roque com Valdomiro de Oliveira e 

Afonso Pereira dos Santos Filho contando histórias próximos à habitação, 

instalada perto do rio, em São Roque .................................................. 218 

Figura 26 – Comunidades remanescentes dos quilombos em Santa Catarina com 

processos na Fundação Cultural Palmares e no Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (2004-2021) ....................................... 258 

Figura 27 – Localização dos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 

e da Comunidade São Roque .............................................................. 290 



 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 – Titulações de terras quilombolas pelo governo federal entre 1988 e 2021

 ................................................................................................................ 26 

Quadro 2 – Participantes com trabalhos no Primeiro e no Segundo Congresso Afro-

Brasileiro, em 1934 e 1937 (com destaque aos presentes nas duas 

edições) .................................................................................................. 55 

Quadro 3 – Interpretações sobre o torneio de quilombo em publicações, entre os anos 

de 1930 e 2000 ....................................................................................... 88 

Quadro 4 – Autores, publicações e referências ao termo quilombo ligados à tradição 

de pesquisa “externalista”: estudos afro-brasileiros ou sobre relações 

raciais, entre os anos de 1930 e 60 ..................................................... 100 

Quadro 5 – Autores, publicações e referências ao termo quilombo ligados à tradição 

de pesquisa “internalista”: estudos afro-brasileiros ou raciais, entre os 

anos de 1950 e 70 ................................................................................ 104 

Quadro 6 – Bens tombados em nível federal em Santa Catarina (1937-1974) ....... 144 

Quadro 7 – Legislação estadual sobre o patrimônio cultural (1961-2018) .............. 148 

Quadro 8 – Manifestações registradas como patrimônio imaterial de Santa Catarina 

pela Fundação Catarinense de Cultura (2004-2021) ........................... 149 

Quadro 9 – Entrevistados(as) pelo Inventário Nacional de Referências Culturais das 

comunidades quilombolas de Santa Catarina (2005-2008) ................. 163 

Quadro 10 – Celebrações inventariadas ................................................................. 175 

Quadro 11 – Formas de expressão inventariadas ................................................... 183 

Quadro 12 – Lugares inventariados ........................................................................ 189 

Quadro 13 – Ofícios e modos de fazer inventariados ............................................. 196 

Quadro 14 – Edificações inventariadas ................................................................... 206 

Quadro 15 – Entrevistados(as) nos filme-documentários sobre as comunidades 

Invernada dos Negros e São Roque em 2008 ..................................... 212 

Quadro 16 – Composição da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Pessoas Deficientes e Minorias na Assembleia Nacional Constituinte 

(1987) ................................................................................................... 234 

Quadro 17 – Representações e entidades que apresentaram pauta sobre o tema racial 

na Assembleia Nacional Constituinte ................................................... 235 



 

 

15 

Quadro 18 – Composição da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes na 

Assembleia Nacional Constituinte (1987) ............................................. 237 

Quadro 19 – Constituições estaduais da Bahia, de Goiás, do Maranhão, do Mato 

Grosso e do Pará e o tema dos quilombolas ....................................... 249 

Quadro 20 – Comunidades remanescentes dos quilombos certificadas em Santa 

Catarina pela Fundação Cultural Palmares (2004-2021) ..................... 257 

Quadro 21 – Andamento processual da regularização dos territórios quilombolas de 

Santa Catarina no Incra (2004-2021) ................................................... 262 

Quadro 22 – Área de sobreposição entre o território da Comunidade São Roque e os 

parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral ................. 289 

Quadro 23 – Instâncias e instituições participantes como amicus curiae no processo 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.239, de 2004 ................ 306



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABA Associação Brasileira de Antropologia 

ABPN Associação Brasileira de Pesquisadores/as Negros/as 

ADCT Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

Adin Ação Direta de Inconstitucionalidade 

AEUDF Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal 

AGU Advocacia-Geral da União 

Alesc Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina 

ANC Assembleia Nacional Constituinte 

ANCRQ Articulação Nacional das Comunidades Remanescentes de Quilombos 

Anpuh Associação Nacional de História 

APA Área de Preservação Ambiental 

Apesc Arquivo Público do Estado de Santa Catarina 

ARQMO Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do 

Município de Oriximiná 

Bracelpa Associação Brasileira de Celulose e Papel 

Capes Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CCAF Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração 

CCN Centro de Cultura Negra 

CCSP Centro Cultural São Paulo  

CDFB Campanha em Defesa do Folclore Brasileiro 

Ceao Centro de Estudos Afro-Orientais  

Cebrap  Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

Cecan Centro de Cultura e Arte Negra  

Celesc Centrais Elétricas de Santa Catarina 

CGRCQ Cadastro Geral de Remanescentes de Comunidades de Quilombo  

Cimi Conselho Indigenista Missionário 

CNACNRQ Comissão das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 

CNBB Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

CNFCP Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular 

CNFL Comissão Nacional de Folclore 

CNIRC Centro Nacional de Informação e Referência da Cultura Negra 

CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 



 

 

17 

CNRC Centro Nacional de Referência Cultural 

Cohre Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos 

Conab Companhia Nacional de Abastecimento 

Conaq Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas  

Conneabs Consórcio de Núcleos de Estudos Afro-brasileiros 

CPI Comissão Parlamentar de Inquérito 

CPI-SP Comissão Pró-Índio de São Paulo 

CPT Comissão Pastoral da Terra 

CPVR Clube Palmares de Volta Redonda 

CTI Centro de Trabalho Indigenista  

DASP Departamento Administrativo do Serviço Público  

Decof Departamento de Cooperação e Fomento 

DEM Democratas 

DEP Departamento de Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira 

Depam Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização 

DFQ Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas  

DID Departamento de Identificação e Documentação 

DOU Diário Oficial da União 

DPA Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro 

Dphan Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

DPI Departamento de Patrimônio Imaterial 

Elapis Encontro Latino-Americano sobre Águas Protegidas e Inclusão Social 

Epagri Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina 

EUA Estados Unidos da América 

Fapeu Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária 

Fatma Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina 

FCC Fundação Catarinense de Cultura 

FCP Fundação Cultural Palmares 

FNB Frente Negra Brasileira 

FNFi Faculdade Nacional de Filosofia 

Funai Fundação Nacional do Índio 

Funarte Fundação Nacional de Artes 



 

 

18 

Funasa Fundação Nacional de Saúde 

Furb Universidade Regional de Blumenau 

GTIT Grupo de Trabalho Interdepartamental para Preservação do Patrimônio 

Cultural de Terreiros 

GTMAF Grupo de Trabalho Interdepartamental para Preservação do Patrimônio 

Cultural de Matriz Africana 

Iara Instituto de Advocacia Racial e Ambiental 

Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBDF Instituto Brasileiro de Defesa Florestal 

Ibea Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas 

IBECC Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura 

IBGE  Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IBPC Instituto Brasileiro de Patrimônio Cultural  

ICMBio Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade  

IHGB Instituto Histórico e Geográfico da Bahia 

IHGSC Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina 

IMA Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina 

Inabra Instituto Afro-Brasileiro 

INBMI Inventário Nacional dos Bens Móveis e Integrados 

Incra Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

INRC Inventário Nacional de Referências Culturais 

IPCN Instituto de Pesquisa das Culturas Negras 

Ipeafro Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros 

Iphan Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

ISA Instituto Socioambiental 

Labhoi Laboratório de História Oral e Imagem 

LabPac Laboratório de Patrimônio Cultural 

LaPPA  Laboratório de Pesquisa e Extensão com Povos Tradicionais, 

Ameríndios e Afro-Americanos 

LDB Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Mapa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

MArquE Museu de Arqueologia e Etnologia da UFSC 



 

 

19 

Masj Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville 

MDA Ministério do Desenvolvimento Agrário  

MDSA Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário 

MinC Ministério da Cultura 

Mirad Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário 

MNU Movimento Negro Unificado  

MNUCDR  Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial 

MNU-SC Movimento Negro Unificado de Santa Catarina 

Mocnetu Movimento de Consistência Negra de Tubarão 

MPF Ministério Público Federal 

Naui Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural 

Neab Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

NEN Núcleo de Estudos Negros 

Nuer Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétnicas 

OIT Organização Internacional do Trabalho 

PCB Partido Comunista Brasileiro 

PCdoB Partido Comunista do Brasil 

PDS Partido Democrático Social 

PDT Partido Democrático Trabalhista 

PFL Partido da Frente Liberal 

PL Partido Liberal 

PMDB Partido Movimento Democrático Brasileiro 

PNPI Programa Nacional do Patrimônio Imaterial 

Polis Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais 

PPGAS Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social  

Promop Programa de Bolsas de Monitoria de Pós-Graduação 

PSD Partido Social Democrático 

PT Partido dos Trabalhadores 

PTB Partido Trabalhista Brasileiro 

PUC Pontifícia Universidade Católica 

PUC-SP Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

RTID Relatório Técnico de Identificação e Delimitação 

Sapis Seminário Brasileiro sobre Águas Protegidas e Inclusão Social 



 

 

20 

Seppir Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

Sinba Sociedade de Intercâmbio Brasil-África 

Sisnama Sistema Nacional de Meio Ambiente 

SMDDH Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos  

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

Specula Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em Santa 

Catarina 

Sphan Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

SPU Secretaria do Patrimônio da União 

STF Supremo Tribunal Federal 

TEN Teatro Experimental do Negro 

UC Unidade de Conservação 

Udesc Universidade do Estado de Santa Catarina  

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFF Universidade Federal Fluminense  

UFMA Universidade Federal do Maranhão 

UFMT Universidade Federal de Mato Grosso 

UFPel Universidade Federal de Pelotas 

UFPR Universidade Federal do Paraná 

UFRGS Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UFSC Universidade Federal de Santa Catarina 

UHC União dos Homens de Cor 

UnB Universidade de Brasília 

Unegro União de Negros pela Igualdade 

Unesco Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

Unesp Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” 

Uniafro União de Cultura de Matriz Africana 

Unicamp Universidade Estadual de Campinas 

Unifesp Universidade Federal de São Paulo 

Unirio Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

Unisul Universidade do Sul de Santa Catarina 

USP Universidade de São Paulo  



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 24 

PARTE 1: BENS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE MATRIZ AFRICANA: 

TEMPORALIDADE E VALORAÇÃO ........................................................................ 36 

1 A TEMATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS .... 37 

1.1 INTELECTUAIS, LOCAIS DE CIRCULAÇÃO E POSICIONAMENTO DE 

IDEIAS ............................................................................................................ 39 

1.1.1 As edições de 1934 e 1937 do Congresso Afro-Brasileiro ........................ 52 

1.2 MANIFESTAÇÕES DOCUMENTADAS NO PASSADO E NO PRESENTE ... 65 

1.2.1 Tambor de mina e tambor de crioula .......................................................... 67 

1.2.2 Bumba meu boi ............................................................................................. 74 

1.2.3 Cacumbi ......................................................................................................... 76 

1.2.4 Maracatu e congada ...................................................................................... 79 

1.2.5 Capoeira ......................................................................................................... 82 

1.2.6 Samba e samba de roda ............................................................................... 84 

1.2.7 Torneio de quilombo ..................................................................................... 86 

1.3 OS ESTUDOS DO FOLCLORE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL E O 

RECONHECIMENTO FEDERAL DAS MANIFESTAÇÕES  

DOCUMENTADAS .......................................................................................... 90 

2 O QUILOMBO COMO PROBLEMA DE PESQUISA E EM RELAÇÃO AO 

PATRIMÔNIO CULTURAL ....................................................................................... 95 

2.1 UM MARCO TEÓRICO ................................................................................... 95 

2.2 TRADIÇÕES DE PESQUISA .......................................................................... 99 

2.3 ESTUDOS CONCEITUAIS, TRABALHOS DE REVISÃO E MOVIMENTO 

NEGRO: RELEITURAS SOBRE QUILOMBOS ............................................ 107 

2.3.1 A discussão historiográfica ....................................................................... 120 

2.4 INVESTIGAÇÕES SOBRE QUILOMBOS E PATRIMÔNIO CULTURAL ..... 126 

PARTE 2: O RECONHECIMENTO PATRIMONIAL E TERRITORIAL QUILOMBOLA 

EM SANTA CATARINA .......................................................................................... 138 

3 SANTA CATARINA NO PERCURSO DO PATRIMÔNIO QUILOMBOLA .. 138 



 

 

22 

3.1 O FOLCLORE COMO PATRIMÔNIO TRADICIONAL E O NÃO LUGAR DA 

HERANÇA AFRICANA ................................................................................. 139 

3.2 LEGISLAÇÃO PROTETIVA, TOMBAMENTOS E REGISTROS .................. 144 

3.3 PRÁTICAS CULTURAIS E COMUNIDADES NEGRAS: AÇÕES E  

PROJETOS ................................................................................................... 149 

3.4 PROJETO COMUNIDADES NEGRAS DE SANTA CATARINA ................... 158 

3.4.1 As comunidades inventariadas ................................................................. 165 

3.5 INRC QUILOMBOLA: ATORES E SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 172 

3.5.1 Celebrações ................................................................................................. 173 

3.5.2 Formas de expressão ................................................................................. 182 

3.5.3 Lugares ........................................................................................................ 188 

3.5.4 Ofícios e modos de fazer ............................................................................ 195 

3.5.5 Edificações .................................................................................................. 205 

3.6 OS REGISTROS EM MOVIMENTO: AS REFERÊNCIAS CULTURAIS 

QUILOMBOLAS NOS DOCUMENTÁRIOS .................................................. 211 

3.7 PATRIMÔNIOS RECONHECIDOS, UM CAMINHO ENCERRADO? ........... 220 

3.7.1 Os desafios do INRC ................................................................................... 220 

3.7.2 A demanda pela terra .................................................................................. 225 

3.7.3 Entre potencialidades e possibilidades .................................................... 229 

4 PROCESSOS ABERTOS: A LUTA PELA TERRA DAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS CATARINENSES ........................................................................ 231 

4.1 OS QUILOMBOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ....................... 232 

4.1.1 A Assembleia Nacional Constituinte ......................................................... 232 

4.1.2 A regulamentação do Artigo 68 ................................................................. 241 

4.1.3 Constituições estaduais e a carta catarinense ........................................ 248 

4.2 ENTRE A CERTIFICAÇÃO E A TITULAÇÃO: LEGISLAÇÃO E  

TRAMITAÇÃO ............................................................................................... 251 

4.2.1 Sertão de Valongo ....................................................................................... 267 

4.2.2 Invernada dos Negros ................................................................................ 275 

4.2.3 São Roque ................................................................................................... 286 

4.3 O PASSADO QUESTIONADO NO PRESENTE: O DEBATE DA 

INCONSTITUCIONALIDADE ........................................................................ 299 

4.3.1 A Adin n.º 3.239, de 2004 ............................................................................ 300 



 

 

23 

CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 309 

REFERÊNCIAS ....................................................................................................... 312 

APÊNDICES ............................................................................................................ 341 

APÊNDICE A – ASSOCIATIVISMOS E MOVIMENTOS NEGROS (1888- 

2000) ............................................................................................................. 342 

APÊNDICE B – BENS E REFERÊNCIAS CULTURAIS DOS POVOS E DAS 

COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA PRESERVADOS E 

SALVAGUARDADOS EM NÍVEL FEDERAL ................................................ 345 

APÊNDICE C – PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE QUILOMBOS 

CATARINENSES (1990-2020) ...................................................................... 351 

APÊNDICE D – INVENTÁRIOS NACIONAIS DE REFERÊNCIAS CULTURAIS 

DOS QUILOMBOS CATARINENSES NO IPHAN ........................................ 355 

APÊNDICE E – CRONOLOGIA DOS TRABALHOS DA ASSEMBLEIA 

NACIONAL CONSTITUINTE (1987-1988) .................................................... 357 

APÊNDICE F – TERMO QUILOMBO NA BASE DE DADOS DA ASSEMBLEIA 

NACIONAL CONSTITUINTE (1987-1988) .................................................... 361 

APÊNDICE G – LEGISLAÇÃO RELACIONADA A QUILOMBOS (1988- 

2020) ............................................................................................................. 375 

APÊNDICE H – COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DOS QUILOMBOS CATARINENSES NA FUNDAÇÃO 

CULTURAL PALMARES ............................................................................... 381 

APÊNDICE I – COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DOS QUILOMBOS CATARINENSES NO INCRA ...... 385 



 

 

INTRODUÇÃO 

 

A quantidade de comunidades quilombolas presentes no Brasil varia muito de 

acordo com as fontes de divulgação. Em 30 de abril de 2020 a Base de Informações 

Geográficas e Estatísticas sobre os Indígenas e Quilombolas para Enfrentamento à 

Covid-19, pandemia gerada pelo novo Coronavírus, do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE)1, indicou 5.972 localidades quilombolas. A primeira 

edição do Boletim Panorama Quilombola (2021), do Núcleo de Pesquisa e Formação 

em Raça, Gênero e Justiça Racial do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento 

(Cebrap), em parceria com o Laboratório de Pesquisa e Extensão com Povos 

Tradicionais, Ameríndios e Afro-Americanos (LaPPA), da Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp), com base em notícias da imprensa nacional sobre os quilombos 

em 2020, exceto as relativas à Covid-192, apontou 1.720 comunidades no Nordeste, 

445 no Sudeste, 300 no Norte, 152 no Centro-Oeste e 190 no Sul.  

Considerando os dados fornecidos pela Fundação Cultural Palmares (FCP), 

vinculada ao Ministério da Cidadania, em 2021 se somam 2.809 comunidades 

remanescentes de quilombos certificadas. Entre 2005 e 20183, foram 124 titulações 

emitidas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), ligado ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em termos de titulação, 

a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais 

Quilombolas (Conaq) apresenta valores diferentes: 2.847 certificações pela FCP, 

1.533 processos abertos no Incra e 154 titulações, com 80% das regularizações feitas 

pelos governos estaduais. Portanto, as titulações emitidas, em números totais, para o 

país, variam entre o mínimo de 124 e o máximo de 154. 

 
 
1 O Censo Demográfico 2020 foi adiado para 2021, mas o IBGE antecipou a divulgação da Base 

Territorial do Censo Demográfico 2021 para apoiar as políticas e ações de enfrentamento à Covid-
19, incluindo as informações sobre as localidades quilombolas, com data de referência de 2019. Os 
dados finais devem ser conhecidos depois do Censo de 2021. 

2 Sobre a pandemia, diante da subnotificação de casos e óbitos no Brasil e das dificuldades no acesso 
às informações nos portais oficiais do governo, a Coordenação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas (Conaq) e o Instituto Socioambiental (ISA) criaram a 
plataforma Observatório da Covid-19 nos Quilombos. Segundo os dados publicados em 21 de maio 
de 2021, foram 1.476 casos monitorados, 5.345 confirmados e 272 óbitos. Esses dados podem ser 
acessados em: https://quilombosemcovid19.org/. Acesso em: 22 maio 2021. 

3 Informações foram publicadas em 28 de janeiro de 2020, com atualização em 16 de dezembro do 
mesmo ano, no sítio eletrônico do Incra, mas a base de dados apresentada tem como referência o 
mês de janeiro de 2019. 
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O direito ao reconhecimento à terra e às manifestações culturais afro-

brasileiras foi garantido pela Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

(aprovada em 22 de setembro e promulgada em 5 de outubro), em seus Artigos 215 

e 216 e 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), após um 

longo processo de construção. O Artigo 215 estabelece: “O Estado garantirá a todos 

o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e 

apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais” (BRASIL, 

1988b). Do seu § 1.º consta: “O Estado protegerá as manifestações das culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional” (BRASIL, 1988b). O Artigo 216 explicita: “Ficam 

tombados todos os documentos e sítios detentores de reminiscências históricas dos 

antigos quilombos” (BRASIL, 1988b). Já o Artigo 68 do ADCT afirma: “Aos 

remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras 

é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 

respectivos” (BRASIL, 1988b). Na prática, em âmbito federal, essas políticas foram 

assumidas por três instâncias estatais: o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 

Nacional (Iphan)4, ligado ao Ministério da Cultura (MinC), e os mencionados FCP e 

Incra.  

Entre 1988 e 2021, o quadro referente aos quilombos foi bastante alterado. 

Com a promulgação da Constituição Federal, documentos legais e instrumentos de 

reconhecimento dos quilombos foram elaborados, devendo o Estado 

 
responder a novas demandas, diretamente formuladas pelo movimento 
social, o que gerou uma espécie de aliança forçada entre perspectivas até 
então apartadas, impondo aos estudos etnográficos sobre comunidades 
rurais negras a literatura histórica sobre quilombos e vice-versa, enquanto o 
que antes existia era uma oposição explícita entre eles (ARRUTI, 2006, p. 65, 
grifo do original).  

 

Essas preocupações, presentes antes da Constituição, foram intensificadas a 

partir de 1988. No âmbito da pesquisa, entre os campos do conhecimento, a 

 
 
4 O Iphan foi criado, provisoriamente, em 1936, mas sua formalização deu-se em 1937. Desde então, 

seu nome sofreu alterações: “Com exceção de um único momento, durante o governo do presidente 
Fernando Collor de Mello (no qual ganhou a denominação de Instituto Brasileiro de Patrimônio 
Cultural – IBPC), nas demais mudanças as alterações se referiram ao seu status na estruturação 
governamental (de Serviço para Diretoria, Instituto, Secretaria, Subsecretaria, Secretaria, Instituto, 
sucessivamente), mantendo-se o restante da designação (‘Patrimônio Histórico e Artístico Nacional’)” 
(GONÇALVES, 2016, p. 32). 
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antropologia e a sociologia foram aquelas que mais investiram no tema dos quilombos. 

Muitos dos trabalhos iniciais decorreram, sobretudo, do “reconhecimento oficial” das 

comunidades remanescentes de quilombos (referidas pelo Artigo 68) e dos seus 

direitos territoriais. As pesquisas, em crescimento, têm apresentado formações 

bastante variadas daquilo que no passado se entendia como único, ou seja, de uma 

definição datada do período imperial, que pontuou os quilombos como uma habitação 

de “negros fugidos”, para a inserção de novos sentidos, abarcando relações territoriais 

especiais e formas de autoatribuição. Assim, situações distintas em diferentes regiões 

e contextos do Brasil passaram a ser incorporadas pelas políticas e ações de 

reconhecimento.  

O quilombo como categoria, antes associado somente ao fenômeno da 

escravidão, ganhou “significação sociocultural revelando-se uma ferramenta 

conceitual” importante para o estudo do processo de inserção das populações negras 

na sociedade brasileira (SANTOS, 2014, p. 26). Ao longo do tempo, esse percurso 

sofreu reconfigurações, e inúmeros foram os agentes (sujeitos, entidades e 

instituições) que ocuparam um lugar nesse caminho, resultando num debate plural 

acerca do reconhecimento quilombola. 

Sabe-se que a quantidade de certidões emitidas e titulações de terras não 

representa a totalidade dos quilombos brasileiros conhecidos. Tem-se acompanhado 

não somente a lentidão no andamento dos processos, como o desmonte das políticas 

públicas ligadas aos quilombolas em âmbito federal. Ainda que a Constituição de 1988 

tenha lhes assegurado a propriedade das suas terras, a aplicação dessa prerrogativa 

não foi imediata. Apresenta-se uma discussão mais aprofundada de como se deu esse 

processo no capítulo 4 da tese, mas tem importância indicar algumas informações 

acerca das titulações ocorridas depois de 1988 pelo governo federal (Quadro 1), de 

forma a visualizar o cenário atual.  

 

Quadro 1 – Titulações de terras quilombolas pelo governo federal entre 1988 e 2021 
Período Governo Titulações 

1994 a 2002 Fernando Henrique Cardoso 8 
2003 a 2010 Luiz Inácio Lula da Silva 12 (4 parcialmente) 
2011 a 2016 Dilma Rousseff 16 (15 parcialmente) 
2016 a 2018 Michel Temer 7 (4 parcialmente) 
2019 a 2021 Jair Bolsonaro 3 

Fonte: CPI-SP (2018) e Incra (2019). 
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A regulamentação do Artigo 68 do ADCT de 1988 se deu em 2001, no governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso, por meio do Decreto n.º 3.912. Com esse 

decreto, os procedimentos de identificação, demarcação e titulação das comunidades 

quilombolas ficaram sob a responsabilidade da FCP. A primeira titulação ocorreu 

somente no primeiro ano desse governo, em 2001. Em oito anos de mandato, de 1994 

a 2002, Fernando Henrique Cardoso titulou oito terras (Quadro 1), contudo não 

garantiu a desapropriação, o reassentamento nem a desintrusão (ou seja, a retirada 

de eventuais ocupantes não quilombolas). 

 
A medida seguia o entendimento que não cabia ao Estado a responsabilidade 
por tais medidas e sim aos quilombolas. Os resultados foram a continuidade 
dos conflitos e títulos que não puderam ser registrados em cartório. Por fim, 
no governo Lula, o Incra teve que abrir novos processos para regularizar 
essas mesmas áreas (CPI-SP, 2014). 

 

Seu sucessor, Luiz Inácio Lula da Silva, em seus dois mandatos, entre 2003 e 

2010, emitiu 12 titulações, das quais quatro foram parciais (Quadro 1). Em sua gestão, 

ocorreu a edição do primeiro decreto de desapropriação de terras quilombolas, o 

Decreto n.º 4.887, de 2003 (resultado de debates amplos presentes no começo da 

sua gestão, tratados no capítulo 4 da tese). Com ele, a competência da titulação saiu 

da FCP (sem estrutura operacional para a lida com as tratativas fundiárias) e foi para 

o Incra.  

Na gestão da presidente Dilma Rousseff, entre 2011 e 2016, 16 comunidades 

tiveram suas terras tituladas, mas somente uma foi total (Quadro 1). O governo de 

Michel Temer, que assumiu a presidência quando Dilma Rousseff foi afastada em 

2016, emitiu sete titulações (sendo quatro parciais) (Quadro 1) e alterou algumas 

estruturas da Presidência da República relacionadas ao tema. A mais importante se 

referiu à Medida Provisória n.º 726, de 2016, convertida na Lei n.º 13.341, de 2016, 

que extinguiu o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), transferindo a sua 

competência para o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA)5. Em 

 
 
5 Em apenas um mês, maio de 2016, mudanças importantes ocorreram. A Medida Provisória n.º 726, 

do dia 12, delegou a regularização das terras quilombolas ao criado Ministério da Educação e Cultura. 
Em 20, a normativa foi retificada, e a pauta quilombola voltou ao Incra, que, por sua vez, passou ao 
MDSA. Por fim, o Decreto n.º 8.780, de 27, transferiu o Incra e essa respectiva competência para a 
Casa Civil. 
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2017, pela Lei n.º 13.502, o MDSA tornou-se Ministério do Desenvolvimento Social, e 

a delimitação das terras e de suas demarcações passou para a Casa Civil.  

Em 2019, o presidente Jair Bolsonaro publicou a Medida Provisória n.º 870, que 

reorganizou as estruturas administrativas do seu governo e dos ministérios. Essa 

medida delegou ao Mapa a responsabilidade da regularização das terras quilombolas. 

No mesmo ano, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) n.º 3.239, 

de 2004, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), foi encerrado6. Entregue pelo Partido 

da Frente Liberal (PFL), hoje Democratas (DEM), na Adin o Decreto Federal n.º 4.887, 

de 2003, que regulamenta a titulação das terras quilombolas, tratada no Artigo 68, foi 

questionado. Contudo, mesmo que se tenha mantido a validade do decreto, os 

processos de reconhecimento da terra quilombola não caminharam muito. Entre 2019 

e 2021, apenas três comunidades foram tituladas (Quadro 1). 

A diminuição importante das titulações das terras quilombolas, fase final do 

reconhecimento fundiário, a anulação de algumas políticas públicas destinadas às 

comunidades e as constantes modificações dos quadros administrativos do governo 

que estão à frente dessas ações têm colocado desafios para os quilombolas, 

representantes das instituições estatais e não governamentais, profissionais de 

Justiça e pesquisadores que tratam do assunto dos quilombos (ligados ou não ao 

patrimônio cultural). 

Como tema de pesquisa, as investigações sobre quilombos no Brasil articulam 

questões associadas ao patrimônio cultural, à memória e ao esquecimento, às 

identidades, às tradições, à justiça e às reparações. Como desafios, tem-se o pouco 

distanciamento temporal no que se refere aos documentos e aos sujeitos da pesquisa, 

as fontes “abertas” e/ou à presença dos registros abundantes, à provisoriedade e à 

contingência dos processos analisados, às demandas sociais e à relação entre os 

diferentes saberes e interlocutores envolvidos. Tais elementos igualmente são 

apresentados pelos estudos que adotam a perspectiva da história do tempo presente, 

como é o caso deste trabalho.  

Num regime de historicidade marcado pelo presente, as fontes contempladas 

pela pesquisa da tese trazem registros temporais variados. Os processos 

 
 
6 Em 2017, durante o seu governo, o presidente Michel Temer, por ofício ao Ministério Público Federal 

(MPF), mandou suspender as titulações de territórios quilombolas até que o STF concluísse o 
julgamento da Adin. 
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administrativos ligados ao reconhecimento da terra e do patrimônio cultural quilombola 

de Santa Catarina, que configuraram o principal corpo documental estudado, foram 

acessados e acompanhados entre 2017 e 2021. Contudo, como ainda tramitam nas 

instâncias federais, modificações ocorrerão depois desta escrita.  

Em Santa Catarina, segundo a mencionada Base Territorial do Censo 

Demográfico 2021 do IBGE, 41 localidades quilombolas foram identificadas, entre 

“territórios oficialmente delimitados e definidos em setores censitários” (6), 

“agrupamentos quilombolas definidos em setores censitários” (11) e “outras 

localidades quilombolas” (24) (IBGE, 2020). Considerando as informações fornecidas 

pelos órgãos federais responsáveis pela certificação e pela titulação territorial dos 

quilombos, a FCP e o Incra, as quantidades são diferentes, especialmente menores. 

Entre 2004 e 2021, 18 remanescentes das comunidades dos quilombos receberam 

certidões pela FCP. Do conjunto certificado, três foram inventariadas pelo Iphan no 

plano do patrimônio cultural, entre 2005 e 2008. A titulação (parcial) da terra foi dada 

pelo Incra a apenas uma comunidade, em 2014, restando 18 processos abertos (uma 

comunidade não possui certidão).  

Tendo em vista os debates e as perspectivas que informam a história do tempo 

presente, a tese compreende o processo histórico do percurso do reconhecimento de 

quilombos no Brasil e examina as imbricações entre processos de identificação de 

quilombos e demandas pela terra e pelo patrimônio cultural no caminho de 

remanescentes das comunidades de quilombos, mais detidamente em Santa 

Catarina. 

Como ponto de partida da pesquisa, identificaram-se como lacunas centrais a 

serem investigadas pela tese os questionamentos: qual foi o percurso do 

reconhecimento de quilombos no Brasil? Quem foram os interlocutores e participantes 

desse processo? Como se deu essa construção? Em âmbito regional, de que forma 

o patrimônio cultural reconhecido entre as comunidades quilombolas se relaciona com 

as lutas por direitos às suas terras? Esse patrimônio dialoga com as reivindicações 

por reparações desses mesmos grupos? Se sim, como? Se não, por quê? 

Para tratar dessas questões, como fontes principais, a pesquisa interpretou os 

processos administrativos gerados pela certificação de comunidades remanescentes 

de quilombos, a titulação das terras ocupadas e o inventário das referências culturais 

das comunidades Sertão de Valongo, Invernada dos Negros e São Roque, as únicas 

contempladas pelas três instâncias governamentais federais citadas.  
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Ainda que tal reconhecimento possa se dar igualmente nos âmbitos estaduais 

e municipais (com exceção da certificação), para a pesquisa, optou-se por estudar os 

registros gerados e guardados pelas instituições federais, de forma a ter uma leitura 

mais abrangente, mas ao mesmo tempo articulada, do processo, dado que essas 

comunidades passaram pelas mesmas instâncias. O acervo ligado aos processos de 

certificação dos remanescentes catarinenses foi reunido pela Superintendência 

Regional Sul da FCP, situada no Rio Grande do Sul, que inclui também os estados de 

Santa Catarina e Paraná. Esse conjunto documental compreende atas, relatos das 

histórias das comunidades e fotografias, testamentos e estudos das suas 

manifestações culturais, comprovantes de posses das terras (quando presentes) e 

certidões emitidas pela FCP.  

Sobre a titulação, de responsabilidade da Superintendência Regional do Incra 

em Santa Catarina, o acesso deu-se na sua sede, em São José, Santa Catarina. Os 

processos incorporam aqueles da FCP, acrescidos dos registros das terras a serem 

tituladas, de pareceres antropológicos, plantas cartográficas, cadastros das famílias, 

laudos ambientais, situação fundiária e de sobreposição de outros interesses estatais 

e pareceres técnicos e jurídicos.  

Por fim, o patrimônio cultural das comunidades em tela foi documentado por 

meio da aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais (INRC), no âmbito 

do Projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, coordenado pelo Iphan, e seus 

registros foram acessados na sua superintendência estadual, em Florianópolis, Santa 

Catarina.   

Para abordar os quilombos e o patrimônio nesses documentos, na tese se 

retomou a literatura sobre tais temas, destacando o papel dos intelectuais dos estudos 

afro-brasileiros ou sobre relações raciais e dos folcloristas na documentação das 

referências culturais de matriz africana no passado. Nesse conjunto, tem-se 

publicações, cartas e fotografias de agentes (atores e instituições), impressos e em 

meio virtual, que combinam informações orais, ofícios, fichas de identificação e estudo 

de manifestações culturais e jornais. Os acervos acessados pertencem aos arquivos 

da Fundação Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, do Centro Cultural São Paulo 

(CCSP), do Instituto Moreira Salles e da Fundação Pierre Verger. Uma parte das 

fotografias estudadas e pertencentes ao CCSP, ao Instituto Moreira Salles e à 

Fundação Pierre Verger foi replicada pelo Museu Afrodigital da Universidade Federal 
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do Maranhão (UFMA) e pelo Museu Afrodigital da Universidade Federal da Bahia 

(UFBA), integrando seus acervos virtuais. 

Teoricamente, a tese perpassa pela história dos conceitos, tratada por Reinhart 

Koselleck; pela história intelectual ou dos intelectuais, discutida por Jean-François 

Sirinelli e por Sérgio Miceli; pela categoria de campo, elaborada por Pierre Bourdieu; 

e, por fim, pelas noções de etnicidade e de território, presentes em Fredrik Barth. 

Essas categorias e autores foram acionados em diferentes momentos do trabalho, 

estruturado em quatro capítulos, agrupados em duas partes, passando primeiramente 

pela temporalidade do campo de estudos sobre quilombos e patrimônio cultural e, em 

segundo lugar, pelo reconhecimento patrimonial e territorial quilombola em Santa 

Catarina.  

No capítulo 1, apresenta-se a tematização das práticas culturais afro-

brasileiras, com base na constituição de um conjunto documental referente às 

manifestações culturais das comunidades negras por agentes (intelectuais e 

instituições) situados entre os anos de 1930 e 60, especialmente no norte, nordeste e 

sudeste do Brasil. De partida, usa-se o debate da história intelectual para conectar 

uma geração de sujeitos, suas redes e estruturas de sociabilidades na coordenação 

de uma escrita sobre os quilombos e uma cultura afro-brasileira no passado. A história 

intelectual ou dos intelectuais, por Jean-François Sirinelli (2003; 2013), emprega as 

noções de itinerários, geração e sociabilidade. O cotejo dos itinerários permite a 

elaboração de uma cartografia dos “grandes eixos de engajamento” dos intelectuais 

em estudo. Esses eixos incluem estratos de percursos que se entrecruzam, 

abarcando as “grandes” figuras, aquelas de menor notoriedade, mas relevantes 

enquanto viveram, e os “despertadores”, que, “sem serem obrigatoriamente 

conhecidos ou sem terem adquirido uma reputação relacionada com seu papel real, 

representaram um fermento para as gerações de intelectuais seguintes, exercendo 

uma influência cultural e mesmo às vezes política” (SIRINELLI, 2003, p. 246).  

Na tematização das práticas culturais afro-brasileiras, quais intelectuais 

ocuparam cada um desses estratos? Quais foram os campos que, entre 1930 e 60, 

os atraíram? Ao debruçar sobre as representações culturais negras documentadas 

nesse momento, sobretudo entre comunidades negras rurais, nomes como Nina 

Rodrigues, Arthur Ramos, Gilberto Freyre, Mário de Andrade, Edison Carneiro e 

outros foram os mais presentes. Essas figuras integraram campos como o dos 

estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais, do folclore, do patrimônio, da 
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antropologia e da sociologia. Como campo ou espaço social, Pierre Bourdieu (2000), 

com quem se dialoga igualmente nos capítulos seguintes, considera: 

 
Um espaço multidimensional, conjunto aberto de campos relativamente 
autônomos, quer dizer, subordinados quanto ao seu funcionamento e às suas 
transformações, de modo mais ou menos firme e mais ou menos direto ao 
campo de produção econômica: no interior de cada um dos subespaços, os 
ocupantes das posições dominantes e os ocupantes das posições dominadas 
estão ininterruptamente envolvidos em lutas de diferentes formas (sem por 
isso se constituírem necessariamente em grupos antagonistas) (BOURDIEU, 
2000, p. 32). 

 

Desses lugares, atuaram agentes e instituições que, em rede, criaram, 

recriaram e difundiram saberes acerca dessas manifestações. Conclui-se o capítulo 1 

relacionando esse conjunto de manifestações associado às comunidades negras no 

passado (e as iniciativas de sua disponibilização parcial em meio digital) com a 

preservação do patrimônio cultural de matriz africana no presente, especialmente 

ligado aos espaços quilombolas. 

No capítulo 2 é traçado um percurso semântico do quilombo no tempo para 

situar a tese e seu interesse especial, o patrimônio cultural. Com base na contribuição 

da história dos conceitos e da noção de estratos do tempo, apresenta-se o quilombo 

enquanto objeto de estudo, destacando a presença ou a ausência do tema 

patrimonial. Considerando o lugar do conceito de quilombo no debate do 

reconhecimento das manifestações culturais quilombolas e dos remanescentes das 

comunidades de quilombos e sua territorialidade, tem relevância saber “a partir de 

quando [o conceito em tela passou] [...] a poder ser empregado de forma tão rigorosa 

como indicador de transformações políticas e sociais de profundidade histórica” 

(KOSELLECK, 2012, p. 101).  

Para esse empreendimento, elaborou-se uma temporalidade do termo como 

problema de pesquisa. Ela inicia-se com o estabelecimento de um marco teórico, 

inaugurado por Nina Rodrigues, entre o fim de 1800 e 1900. Em seguida, é 

apresentado o que se classificou como tradições de pesquisa, representadas 

especialmente por dois grupos de autores que trataram os quilombos entre os anos 

de 1930 e 70. Compuseram essas duas vertentes Arthur Ramos, Edison Carneiro e 

Roger Bastide, num grupo, e, no outro, Clóvis Moura, Luís Luna, José Alípio Goulart 

e Décio Freitas. Suas publicações trabalharam com representações sobre os 

quilombos com base em leituras, de um lado, mais “externalistas”, e por outro, mais 
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“internalistas” e foram revisitadas a partir dos anos de 1980 por estudos, entendidos 

nesta pesquisa como conceituais e trabalhos de revisão, ligados aos campos da 

antropologia e da sociologia. Ainda nessa fase, destaca-se o lugar da historiografia no 

debate. Essas retomadas têm importância ao reconfigurar aquilo que se entendia (e 

se entende) por quilombo, conferindo-lhe uma diversidade de situações que puderam 

ser, mais recentemente, amparadas pelas políticas de reconhecimento (discutidas nos 

capítulos 3 e 4). Ao fim, são trazidas algumas investigações sobre quilombos e o 

patrimônio cultural que serviram de interlocução para as interpretações situadas no 

capítulo seguinte, acerca das comunidades catarinenses. 

Todo esse percurso permitiu compreender os “conflitos sociais e políticos do 

passado por meio das delimitações conceituais e da interpretação dos usos da 

linguagem feitos pelos contemporâneos de então” (KOSELLECK, 2012, p. 103), ou 

ainda (e melhor), os conflitos sociais e políticos do presente haja vista as delimitações 

conceituais e das interpretações dos usos da linguagem no passado. 

O capítulo 3 trata do patrimônio quilombola em Santa Catarina, passando 

primeiramente pela constituição do campo do folclore e do patrimônio tradicional no 

estado e pelas iniciativas de documentação das práticas culturais de comunidades 

negras em termos regionais. Ainda que os intelectuais que integraram esses campos 

no estado tenham estabelecido contatos e redes com aqueles que representaram 

esse debate em âmbito federal, o tema da cultura negra não foi num primeiro momento 

trabalhado (tampouco o dos quilombos). Enquanto no quadro nacional os intelectuais 

do folclore e do patrimônio documentaram um conjunto importante de manifestações 

acerca das comunidades negras, em Santa Catarina nomes como Oswaldo Rodrigues 

Cabral e Walter Fernando Piazza concentraram seus esforços em pesquisas sobre o 

elemento açoriano. Os temas cultura negra e quilombos foram tratados, a partir dos 

anos de 1980, especialmente pelos campos da antropologia e da história, vinculados 

ao meio acadêmico, em atividades de pesquisa e extensão. 

Ainda que não tenham incorporado esses temas, importa destacar a criação de 

uma legislação e de uma instância, ambas estaduais, para a preservação do 

patrimônio cultural em Santa Catarina a partir dos anos de 1970. Sobre isso, 

apresentam-se as políticas públicas estaduais e suas relações com as orientações 

federais. Somente nos anos de 2000, em consonância com o quadro nacional, os 

quilombos catarinenses foram estudados pela agência de preservação federal em 

Santa Catarina.  
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Trata-se aqui do patrimônio cultural dos remanescentes das comunidades de 

quilombos Sertão de Valongo, Invernada dos Negros e São Roque, com base em uma 

ação do Iphan. Os trabalhos feitos com a metodologia do INRC destacaram os 

elementos associados à ancestralidade negra no estado, que adquiriram, pela 

dinâmica local, sentido patrimonial. Usam-se nesta pesquisa as categorias de território 

e territorialidade para interpretar os saberes e as práticas classificados como 

importantes para as comunidades, manifestações que expressaram relação estreita 

entre os sujeitos e a terra, marcada por narrativas míticas e históricas sobre as origens 

e os vínculos comunitários, os marcos e os modos de ocupação, vigentes ou 

presentes na memória coletiva, e que informaram a respeito do pertencimento 

socioterritorial.  

Tem importância salientar que, como mito ou mitos, compartilha-se aqui o 

entendimento de Aracy Lopes da Silva (1995) ao salientar que a linguagem dos mitos, 

como narrativa, abarca uma forma “especial de pensar e de expressar categorias, 

conceitos, imagens, noções articuladas, em histórias cujos episódios se pode 

facilmente visualizar. O mito, então, é percebido como uma maneira de exercitar o 

pensamento e expressar ideias” (SILVA, 1995, p. 324). Por meio deles, longe de 

representarem invenções ou fantasias, os sujeitos formulam, expressam e ordenam 

seus discursos, bem como narram o modo de viver e de pensar e a história daqueles 

que se encontram no passado e no presente.  

No capítulo 4 se discorre sobre a outra demanda quilombola: o acesso à terra. 

Para tanto, a política de reconhecimento que incluiu a certificação e a titulação das 

propriedades dos remanescentes das comunidades dos quilombos foi analisada para 

situar as experiências vivenciadas em Santa Catarina. Essas formas de 

reconhecimento perpassam tanto pela construção dos sujeitos enquanto seres sociais 

como pela autorrealização pessoal das relações estabelecidas.  

Em torno do debate sobre os quilombos, tem particular importância a luta pelo 

reconhecimento que ultrapassa o grupo familiar, compreendendo as comunidades dos 

pares (pelos laços com o mundo do trabalho, da escola, do coletivo, da associação) e 

as instituições sociais mais elevadas (envolvendo leis e princípios), que estabelecem 

um quadro normativo do reconhecimento. Juntamente com a discussão do 

reconhecimento e das identidades, tratando-se do tema dos quilombos, as noções de 

etnicidade, de território e de territorialidade ganharam centralidade. Os quilombolas, 

enquanto grupos étnicos, possuem uma forma organizacional baseada no 
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pertencimento, com normas e meios usados para indicar afiliação ou exclusão de 

determinados sujeitos (BARTH, 1976). Do ponto de vista da antropologia, a etnicidade 

refere-se aos aspectos das relações entre grupos que se consideram como distintos. 

No contexto do reconhecimento quilombola, a etnicidade pode ser definida como  

 
um tipo de processo social no qual os grupos orientam suas ações pelo 
reconhecimento territorial das terras que ocupam, com base em signos 
étnicos carregados de metáforas, inclusive biológicas, referidos a uma 
afirmação positiva dos estereótipos de uma identidade étnica e racial, para 
reivindicar os direitos de uma cidadania diferenciada ao Estado brasileiro 
(O’DWYER, 2011, p. 112-113). 

 

Por um processo de construção de territorialidade, esses grupos transformam-

se em uma “coletividade organizada, formulando uma identidade própria, instituindo 

mecanismos de tomada de decisão e de representação, bem como reestruturando 

suas formas culturais” (OLIVEIRA, 1999, p. 21). Atravessam as suas territorialidades 

as diferentes formas de uso das terras e de ocupação dos espaços, bem como os 

laços de parentesco e vizinhança, assentados em relações de solidariedade e 

reciprocidade (OLIVEIRA, 1997, p. 81). Tais noções mediaram a interpretação dos 

processos de reconhecimento das terras, formados, em grande medida, por leis, 

petições, despachos, manifestações, certidões e comunicações, apresentados por 

agentes sociais do poder público e da sociedade civil.  

O percurso quilombola em Santa Catarina (em aberto) apresenta sujeitos 

ocupando lugares distintos, com narrativas e posições plurais. Em transformação, 

esse caminho tem mostrado que o patrimônio pode representar um instrumento 

importante nas disputas e negociações em torno do reconhecimento cultural e 

territorial. 

Por intermédio das discussões acerca das comunidades quilombolas e dos 

distintos sentidos conferidos ao termo quilombo, encontrou-se um percurso 

atravessado por noções temporais e espaciais que ora se aproximaram, ora se 

distanciaram, como será apresentado nos próximos capítulos. 



 

 

PARTE 1: BENS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS DE MATRIZ AFRICANA: 

TEMPORALIDADE E VALORAÇÃO 

 

Em 2018 o encontro de uma urna funerária no Parque Memorial Quilombo dos 

Palmares, no estado de Alagoas, foi noticiado pelo Iphan com a manchete: “Achado 

arqueológico na Serra da Barriga (AL): encontrada urna indígena que pode ter 900 

anos” (IPHAN, 2018a). Essa não foi a primeira escavação no assentamento 

palmarino. No Brasil outros vasilhames como esse foram descobertos, mais antigos. 

O destaque da chamada deu-se porque a “identidade” e a cronologia do item não 

correspondem à imagem do lugar do qual foi retirado. 

No Brasil, os quilombos foram concebidos de diferentes formas. Em um parecer 

emitido em 1998, os “antigos quilombos” foram definidos pelo órgão federal de 

preservação como “as comunidades auto-excluídas da sociedade nacional durante o 

período colonial até a abolição da escravatura, formados originalmente por negros 

escravos fugidos das áreas urbanas ou rurais onde existiam práticas de exploração 

escravista” (IPHAN, 1998b, p. 7). 

Ao preservar os rastros dessa ocupação no presente, tais lugares podem ser 

titulados como patrimônio cultural brasileiro, como ocorreu em Palmares, tombado 

pelo Iphan em 1986. Os diferentes artefatos resgatados nesses espaços, os recentes 

estudos sobre o tema e a atuação do movimento negro têm apontado e discutido 

outras situações quilombolas1. A respeito disso, José Maurício Arruti (1997, p. 73) 

destaca: “Transformado, assim, em modelo consagrado, Palmares passa a servir 

como régua a partir da qual se medem, ou melhor, se reconhecem e se classificam 

todas as outras situações sociais associadas ao fenômeno histórico dos quilombos”. 

No mesmo sentido, João José Reis (1995-1996, p. 16) menciona uma 

generalização da história de Palmares com base em informações de fontes que 

retrataram condições locais e específicas e momentos isolados de uma sociedade 

composta de diferentes grupos populacionais, com longa duração. Também Ilka 

Boaventura Leite (2000) relaciona essa questão como um dos impasses da 

 
 
1 Empregaram-se os termos negro, africano, afro-brasileiro, afrodescendente, escravo e cativo como 

referendados pela literatura. Quando não se tratava de uma citação, o termo escravizado foi adotado, 
considerando as discussões atuais do tema e que a escravidão foi uma condição imposta aos sujeitos 
negros no Brasil. 
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aplicabilidade da legislação vigente relativa ao reconhecimento quilombola, “porque o 

significado de quilombo que predominou foi a versão do Quilombo de Palmares como 

unidade guerreira constituído a partir de um suposto isolamento e auto suficiência” 

(LEITE, 2000, p. 341).  

Contudo, nem mesmo o assentamento palmarino tem se inserido na tipologia 

à qual sua imagem deu origem, conforme, por exemplo, apontaram as pesquisas de 

arqueologia ali feitas (CARVALHO, 2005). Essas definições distintas têm igualmente 

transformado as ações de reconhecimento quilombola, tanto no âmbito fundiário 

(certificação das comunidades remanescentes e titulação de suas terras) como em 

termos culturais (preservação dos espaços e das manifestações como patrimônio). A 

documentação atrelada a essas políticas, em debate, inclui sentidos para os 

quilombos ora ligados ao passado, ora ao presente.  

O atual reconhecimento dos quilombos integra um quadro mais amplo, 

resultado de um processo anterior. Para entendê-lo, esta primeira parte da tese 

discute como se passou a atribuir valor positivo aos bens e às manifestações de matriz 

africana no tempo, primeiramente no âmbito do que se configuravam como ciências 

sociais, depois no que se denominou de campo do patrimônio cultural.  

 

1 A TEMATIZAÇÃO DAS PRÁTICAS CULTURAIS AFRO-BRASILEIRAS 

 

Em torno de um interesse por aquilo que pudesse ser associado à brasilidade, 

uma geração de intelectuais nacionais e estrangeiros marcou a consolidação de 

campos de investigação e instituições de pesquisa no Brasil. Segundo a noção 

bourdiana de campo, a compreensão de dada produção cultural ultrapassa a simples 

referência ao seu contexto textual e social (BOURDIEU, 2004). Entre esses dois 

pontos (texto e contexto), existe um universo, um mundo social regido por leis e 

agentes (sujeitos e instituições) que criam, recriam, difundem e defendem suas ideias 

e posições. No âmbito do que se configurava como ciências sociais, a antropologia, a 

sociologia e a história ou ainda o folclore e o patrimônio cultural, com base nos estudos 

afro-brasileiros ou sobre relações raciais, compartilharam interesses na pesquisa a 

respeito dos quilombos. Os integrantes desses campos usaram mecanismos e 

estruturas, criaram espaços e estabeleceram relações em busca de autonomia, 

reconhecimento e validação.  
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Especificamente quanto aos estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais 

entre 1930 e 60, o debate foi marcado por figuras como Arthur Ramos, Áydano do 

Couto Ferraz, Guerreiro Ramos, Edison Carneiro e Thales de Azevedo em Salvador, 

Bahia, Florestan Fernandes e Oracy Nogueira em São Paulo, São Paulo, Câmara 

Cascudo em Natal, Rio Grande do Norte, Gilberto Freyre e René Ribeiro no Recife, 

Pernambuco, e Roquette-Pinto e Luiz de Aguiar Costa Pinto no Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro. Modificando em parte as ideias atreladas a Nina Rodrigues, suas 

investigações adotaram metodologias estabelecidas pela sociologia, antropologia e 

história, trocando o sentido da biologia da raça por uma chave social e cultural. Vagner 

Gonçalves da Silva (2002, p. 88) considera que esses escritores buscavam uma nova 

identidade para si, por meio do estudo sobre o negro, “reinventando” Nina Rodrigues. 

Mariza Corrêa (2013) igualmente salienta: 

 
Apesar dessa ênfase [nas relações raciais], que acabou predominando a 
ponto de a “questão racial” ter se tornado quase sinônimo de relações entre 
negros e brancos, o contexto em que a discussão das relações raciais 
reapareceu no cenário intelectual abrangia inicialmente outras categorias 
étnicas que aos poucos foram passando para segundo plano (CORRÊA, 
2013, p. 201).  

 

Na construção, no fortalecimento e na institucionalização desse 

empreendimento, visando documentar a cultura de africanos e de seus descendentes 

brasileiros, esses intelectuais, que partiam de um meio social semelhante, formaram 

estruturas de relações, distanciando-se uns dos outros posteriormente à medida que 

estabeleceram seus lugares nesse tema de estudo. Com o intuito de interpretar as 

manifestações culturais abordadas pelos estudos afro-brasileiros ou sobre relações 

raciais, seus estudiosos foram pensados neste capítulo tendo em vista as suas redes 

de sociabilidade, filiações acadêmicas e itinerários (MICELI, 1979; 2015; SIRINELLI, 

2003; 2013).   
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1.1 INTELECTUAIS, LOCAIS DE CIRCULAÇÃO E POSICIONAMENTO DE IDEIAS  

 

Em “Traficantes do excêntrico: os antropólogos no Brasil dos anos 30 aos anos 

60” (1988)2 e As ilusões da liberdade: a escola Nina Rodrigues e a antropologia no 

Brasil (2013), Mariza Corrêa, sobre a formação da disciplina, destacou a presença de 

atores sociais como Sílvio Romero, Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Aluísio Azevedo, 

Euclides da Cunha, Arthur Ramos e Edison Carneiro. Em relação aos temas do 

folclore, da cultura tradicional e da cultura popular, Arthur Ramos e Edison Carneiro 

sobressaem nesta tese pela sua produção sobre os quilombos e as manifestações 

culturais de comunidades negras no passado e que posteriormente foram 

reconhecidas no âmbito patrimonial.  

Considerando a criação tardia das universidades no Brasil em relação às 

experiências americanas, esses grupos de intelectuais concentraram-se no entorno e 

por meio de outras instituições de conhecimento, articulados em associações, jornais 

e sociedades de pesquisa. Como exemplos, tem-se as faculdades de Medicina na 

Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Recife; de Direito de São Paulo, do 

Recife e do Rio de Janeiro; institutos históricos; academias de ciências e de letras etc. 

A reunião desses sujeitos fortaleceu os debates e deu visibilidade para as suas 

pesquisas: “O intelectual brasileiro que não estivesse ligado a algum desses grupos 

passaria despercebido em seu contexto nacional” (CORRÊA, 2013, p. 30). Nesse 

sentido, foi importante o estabelecimento de redes, relações que os uniram em torno 

de estruturas de sociabilidade, que foram muitas. Os laços estabelecidos tinham como 

ponto de partida o interesse pela cultura “africana” e por sua permanência na 

sociedade brasileira, compondo uma “matriz” comum na qual se basearam para trilhar 

seus percursos.  

Ao buscar qualificação e reconhecimento formal dos seus campos 

profissionais, Arthur Ramos e Edison Carneiro, por exemplo, contaram com o apoio e 

as experiências de pesquisadores estrangeiros. Essa colaboração marcou a origem 

da sociologia e da antropologia brasileiras, criando tradições fundadas ou muito 

influenciadas por intelectuais como Claude Lévi-Strauss, Donald Pierson, Ruth 

 
 
2 O texto foi publicado como capítulo em Traficantes do simbólico e outros ensaios sobre a história da 

antropologia em 2013 pela autora. 
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Landes, Charles Wagley, Franklin Frazier, Lorenzo Turner e Melville Herskovits, a 

respeito dos quais têm importância algumas informações iniciais3. 

Chegando ao Brasil em 1935, o antropólogo francês Claude Lévi-Strauss 

integrou a missão universitária francesa como professor de Sociologia da 

Universidade de São Paulo (USP). Sociólogo estadunidense, Donald Pierson veio ao 

Brasil também em 1935, sob orientação de Robert Park, como professor da Escola de 

Sociologia e Política de São Paulo, e teria sido o pioneiro no estudo das relações 

raciais no Brasil4. Entre 1938 e 1939, Ruth Landes, antropóloga estadunidense, 

desenvolveu sua pesquisa em Salvador sobre as relações raciais em terreiros de 

candomblé, orientada por Franz Boas e Ruth Benedict e apoiada pela rede no Brasil 

apontada por Donald Pierson, que incluía especialmente Edison Carneiro5. Charles 

Wagley veio ao Brasil em 1939, representando a Universidade de Colúmbia no 

atendimento ao pedido feito pelo Museu Nacional, do Rio de Janeiro, por jovens 

antropólogos para desenvolver estudos no local6. Sociólogo negro, estadunidense e 

ex-aluno de Robert Park, Franklin Frazier chegou ao Brasil em 1941, tendo como tema 

de estudo o povo de santo, com ênfase no terreiro de candomblé de nação queto 

Gantois. O linguista estadunidense Lorenzo Turner, intelectual negro, esteve no Brasil 

entre 1940 e 1941 para estudar as línguas usadas nos candomblés (faladas pelas 

 
 
3 Os registros das pesquisas de Donald Pierson, Ruth Landes, Franklin Frazier, Lorenzo Turner e 

Melville Herskovits podem ser acessados no acervo do Museu Afrodigital da Memória Africana e Afro-
Brasileira da UFBA, em: https://museuafrodigital.ufba.br/colecoes-historicas. Acesso em: 15 mar. 
2019. 

4 Em “Cor, classes e status nos estudos de Pierson, Azevedo e Harris na Bahia: 1940-1960”, Antonio 
Sérgio Alfredo Guimarães (1996) analisa o estudo de Donald Pierson (1971) sobre o tema em 
Salvador. Voltado para as características fenotípicas da composição da “cor” dos sujeitos (destacando 
elementos físicos e traços fisionômicos), entre 1935 e 1937, o trabalho de Donald Pierson tratou dessa 
associação entre “cor” e posição social (GUIMARÃES, 1996, p. 145). 

5 Seus estudos foram criticados por Arthur Ramos e Melville Herskovits, especialmente pelo seu 
interesse nas relações entre raça, gênero e sexualidade, que fugiam do debate principal, e porque 
Ruth Landes “inseria sua própria experiência e falava de suas relações interpessoais” (ABREU, 2002, 
p. 153). 

6 Segundo Isabel Wagley Kottak, seu pai, Charles Wagley, veio estudar os tapirapé seguindo a 
sugestão de Alfred Métraux, locado na Universidade de Yale. Sobre seus estudos posteriores, a 
autora indica: “Porque meu pai decidiu estudar a Bahia? Naquele tempo, a antropologia 
estadunidense estava ficando mais interessada em sociedades complexas e culturas nacionais e 
modernas. Antropólogos na Columbia como meu pai [...] queriam utilizar o método do community 
study (estudo de comunidade)” (KOTTAK, 2007, p. 77). Isabel Kottak cita as relações de Charles 
Wagley com Anísio Teixeira e Thales de Azevedo. 
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nações jeje, queto, ijexá e angola)7. Apoiado no Brasil por Arthur Ramos e Edison 

Carneiro, o antropólogo estadunidense Melville Herskovits veio ao Brasil igualmente 

em 1941 para estudar a cultura afro-brasileira, focando a questão religiosa e a família. 

A presença dos estrangeiros apontou, de acordo com Mariza Corrêa (1988), 

para uma transformação de orientação nas teorias e formas de pesquisa nas ciências 

sociais. Em São Paulo, a antropologia foi incorporada aos currículos da Escola Livre 

de Sociologia e Política e da Faculdade Nacional de Filosofia (FNFi), criadas em 1933 

e 1934, respectivamente, contando com a contratação de figuras como Claude Lévi-

Strauss, Donald Pierson, Roger Bastide e Emílio Willems. Segundo Sérgio Miceli 

(2015) em Intelectuais à brasileira, a Escola Livre de Sociologia e Política “procurou 

adotar um modelo de ensino de inspiração norte-americana”, e a FNFi “deu 

preferência aos modelos europeus” (MICELI, 2015, p. 102). O manifesto de criação 

da Escola de Sociologia e Política, presente em As ciências sociais no Brasil, de Luiz 

de Aguiar Costa Pinto e Edison Carneiro (1955), afirma que a contratação de 

professores estrangeiros buscou formar 

 
quadros técnicos, especializados em ciências sociais [...] de uma elite 
“numerosa e organizada”, instruída sob métodos científicos, a par das 
instituições e conquistas do mundo civilizado, capaz de compreender, antes 
de agir, o meio social em que vivemos [...], personalidades capazes de 
colaborar eficaz e conscientemente na direção da vida social (PINTO; 
CARNEIRO, 1955, p. 16-17). 

 

A vinda desses e de outros estrangeiros para desenvolver pesquisas e atuar 

na docência das instituições nacionais dependia igualmente de uma rede de 

colaboração com pesquisadores brasileiros. No Rio de Janeiro, foram importantes os 

nomes de Heloísa Alberto Torres, Luís de Castro Faria e Eduardo Galvão, vinculados 

ao Museu Nacional. Arthur Ramos e Gilberto Freyre, que ocuparam nos anos de 1930 

as cadeiras de antropologia social e cultural, de sociologia e de psicologia social da 

Universidade do Distrito Federal, criada em 1935, também se destacavam. Arthur 

 
 
7 Na tese, usam-se os termos jeje e queto, conforme o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, 

disponível em: https://www.academia.org.br/nossa-lingua/busca-no-vocabulario?sid=23. Acesso em: 
23 out. 2021. Todavia, são acompanhados os usos adotados nas citações originais. Lorenzo Turner 
entrevistou Mãe Menininha do Gantois, Martiniano Eliseu Bonfim, Manuel Cerqueira do Amorim, 
Joãozinho da Gomeia e outros. Os áudios podem ser acessados em: 
https://museuafrodigital.ufba.br/audios#overlay-context=lorenzo-turner-1940-1941. Acesso em: 15 
mar. 2019. 
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Ramos, na FNFi, em São Paulo, assumiu posteriormente a cadeira de antropologia 

física e cultural. Em 1943, publicou o primeiro volume de Introdução à antropologia 

brasileira, reunindo informações sobre as culturas indígenas e negras brasileiras. No 

segundo volume, em 1947, dedicou-se às culturas europeias, à mestiçagem e aos 

conflitos culturais ocorridos no Brasil (SILVA, 2002, p. 89). Todos esses intelectuais 

mencionados formavam, segundo Mariza Corrêa (1988), a comunidade da 

antropologia brasileira: 

 
Em São Paulo, estudantes de Donald Pierson, Emílio Willems e Herbert 
Baldus, todos estrangeiros, na Escola de Sociologia e Política (fundada em 
1933), ou dos professores franceses na Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras da Universidade de São Paulo (fundada em 1934), onde também 
lecionava Willems e onde Roger Bastide (1898-1974) foi a influência 
estrangeira mais duradoura [...]. Herbert Baldus, desde este ano de 1939 
catedrático de Etnologia brasileira na Escola de Sociologia e Política, cargo 
que ocupou até morrer, foi, de certa forma, o contraponto “indígena” do 
“africanista” Bastide (CORRÊA, 1988, p. 80).  

 

No período entre 1930 e 40, pesquisadores nacionais buscaram formação e 

atuação em universidades distintas, bem como atravessaram fronteiras disciplinares. 

Arthur Ramos, por exemplo, ministrou cursos sobre os temas raciais e a cultura na 

Universidade do Estado de Louisiana, em 1940, e sua abordagem a respeito da 

aculturação encontrou eco no culturalismo estadunidense, vigente naquele momento. 

Também, havia uma diferença menos marcada entre os campos da antropologia e da 

sociologia, e os intelectuais chegaram, em muitos casos, a compartilhar participações 

em instituições paralelas, como a Sociedade de Sociologia, a Sociedade de Etnografia 

e Folclore e a Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia.  

A Sociedade de Etnografia e Folclore, inaugurada em novembro de 1936 e em 

vigor entre 1937 e 1939, foi, segundo o integrante Mário Wagner Vieira da Cunha, 

formada por um pequeno grupo voltado ao trabalho de campo apoiado por Mário de 

Andrade e pelo Departamento de Cultura de São Paulo (apud CORRÊA, 2013)8. 

 
 
8 O Departamento de Cultura de São Paulo foi criado em 30 de maio de 1935 na gestão do prefeito 

Armando de Salles Oliveira, e Mário de Andrade assumiu o órgão em 4 de junho do mesmo ano, na 
gestão do prefeito Fábio Prado. Segundo Sérgio Miceli (2015, p. 254), o departamento “resultou de 
um projeto elaborado por um grupo de intelectuais que eram companheiros desde os primeiros 
tempos da oposição democrática, sob a liderança de Paulo Duarte e Mário de Andrade, o primeiro 
então assessor direto do prefeito e Mário, nomeado para diretor da Divisão de Expansão Cultural e 
do próprio departamento”. 



 

 

43 

Denominada inicialmente de “Clube de Etnografia”, a entidade aproveitou o “clima 

mais propício a apoios institucionais” para “assumir um caráter mais oficial [...], quando 

aprovou seus estatutos e assumiu o epíteto de ‘Sociedade’” (VILHENA, 1997, p. 90).  

Em 1936, conforme Luitgarde Oliveira Cavalcanti Barros (2007, p. 293), o 

Departamento de Cultura instituiu um curso de etnografia ministrado por Dina Lévi-

Strauss, com participação de Arthur Ramos, que proferiu uma conferência9. Esse 

curso, entre maio e outubro daquele ano, buscou iniciar folcloristas nos trabalhos de 

campo e a sociedade a promover e divulgar estudos de etnografia e antropologia e 

sobre o folclore. Na “Apresentação” do Catálogo da Sociedade de Etnografia e 

Folclore elaborado em 1993 pelo CCSP10, Lenira Ribeiro Lima, diretora da Biblioteca 

Pública Municipal Paulo Sérgio Duarte Milliet entre 1989 e 1992, afirma que a entidade 

apresentou Mapas Folclóricos no Congresso Internacional de Paris em 1937, com 

informações de pesquisas feitas em São Paulo, editou um boletim mensal e contou 

com uma seção na Revista do Arquivo Municipal (apud CCSP, 2004, p. 5). No mesmo 

Catálogo, Marta Amoroso, pesquisadora da USP, conta que o curso teria nascido em 

1935 e que a pesquisadora francesa Dina Lévi-Strauss teria mantido um pequeno 

museu na sede da sociedade (apud CCSP, 2004, p. 66). Sobre o museu e a 

sociedade, Mário de Andrade, ao se reportar ao prefeito de São Paulo, diz: 

 
Sr. Prefeito. Esta Diretoria está seguramente informada que nos seus 
trabalhos de policiamento às delegacias regionais no interior, apreendem 
grande quantidade de santos em madeira, feitos a canivete, material de 
feitiçaria, instrumentos musicais, e armas, etc de fabricação popular. Todo 
esse material é recolhido às sedes das delegacias e em seguida inutilizado. 
Ora, qualquer artefato de fabricação popular tem grande interesse científico 
e às vezes enorme valor artístico. O Departamento de Cultura já está 
recolhendo documentação desse gênero para o Museu Etnográfico 
(ANDRADE, [s.d.] apud CCSP, 2004, p. 65). 

 

Da publicação do CCSP (2004), consta o fechamento de 22 terreiros de xangô 

e catimbó com materiais apreendidos em delegacias do Recife em 1938, momento 

em que os pesquisadores da Missão de Pesquisas Folclóricas chegaram à cidade. A 

 
 
9 Participaram do curso 54 estudiosos, como Rafael Grisi, Mário Wagner Vieira da Cunha, Lavínia 

Villela, Hélio Damante, Oneyda Alvarenga, Antonio Rubbo Müller, Luís Saia e Ernani Silva Bruno 
(CCSP, 2004, p. 6).  

10 O Catálogo da Sociedade de Etnografia e Folclore inclui a listagem de nomes dos membros da 
entidade e a sua cronologia, uma bibliografia para consulta e os resumos das aulas de Dina Lévi-
Strauss. 
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missão, ligada ao Departamento de Cultura, foi coordenada em São Paulo por Oneyda 

Alvarenga, chefe da Discoteca Pública Municipal de São Paulo, e em campo pelo 

arquiteto Luís Saia, incluindo ainda o músico Martin Braunwieser, o técnico de 

gravações Benedito Pacheco e o auxiliar Antônio Ladeira. Temas e processos 

relacionados à expedição da Missão de Pesquisas Folclóricas foram tratados 

anteriormente durante o curso de etnografia, como registros fonográficos e fílmicos, 

uso de fotografias, anotações manuais e coletas musicais e ainda uma proposta de 

ficha catalográfica para os instrumentos (CCSP, 2004, p. 70)11.  

O fim da Sociedade de Etnografia e Folclore em 1939 se deu um pouco depois 

da saída de Mário de Andrade do Departamento de Cultura de São Paulo.  

Igualmente apoiada pelo departamento, em 1936 foi inaugurada a Sociedade 

de Sociologia, presidida por Fernando de Azevedo, reunindo integrantes como: 

Alberto Conte, Antonio Candido, Herbert Baldus, Bárbara da Silva Prado, Emílio 

Willems, Claude Lévi-Strauss, Mário Wagner Vieira da Cunha, Oswald de Andrade, 

Paulo Duarte, Sérgio Milliet, entre outros12.  

Criada um pouco depois, em 1941, a Sociedade Brasileira de Antropologia e 

Etnologia foi formada no Rio de Janeiro por Arthur Ramos e promoveu algumas 

publicações e palestras (CORRÊA, 2013). Segundo Paulo Roberto Azeredo (1986) e 

Sílvio Coelho dos Santos (2006), essa sociedade propunha-se a incentivar atividades 

acadêmicas no interior da FNFi e teria se dissolvido em 1949, depois da morte do seu 

fundador, Arthur Ramos. 

O tema folclore tinha sido tratado antes pela literatura e pela poesia popular por 

meio da escrita de sujeitos como Celso de Magalhães, Sílvio Romero, Melo Morais 

Filho, Nina Rodrigues, Figueiredo Pimentel, Alfredo do Vale Cabral, José Rodrigues 

de Carvalho, Francisco Augusto Pereira da Costa, João Batista Ribeiro de Andrade 

Fernandes e Lindolfo Gomes. Edison Carneiro (2008c, p. 158), ao narrar esse 

 
 
11 Os modelos de fichas de instrumento musical, sobre dança e sobre cultura material ensinados no 

curso e as fichas de tombamento de objetos etnográficos do Serviço do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (Sphan) e da campanha da missão podem ser acessados no trabalho de Luísa 
Valentini (2010). 

12 Igor Mello Diniz (2010, p. 137) afirma que as pesquisas promovidas pelo Departamento de Cultura 
de São Paulo contaram com a “mão de obra” de alunos egressos dos cursos de Ciências Sociais, 
especialmente da Escola de Sociologia e Política. Entre os integrantes da Sociedade de Etnografia 
e Folclore e da Sociedade de Sociologia, cabe registrar que Herbert Baldus foi um dos professores 
contratados da Escola de Sociologia e Política, e Emílio Willems dirigiu a Revista Sociologia, da 
Escola de Sociologia e Política, e atuou como professor de antropologia na USP. 
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caminho, destacou Amadeu Amaral ao criticar a ênfase dos sentimentalismos e das 

teorias “imaginosas e precoces” dos autores citados. Amadeu Amaral teria proposto, 

nos anos de 1920, a criação de espaços de pesquisa e guarda das manifestações do 

folclore, levantadas nos estados brasileiros por correspondentes. Como faleceu antes 

disso, a concretização da recomendação deu-se por outros.  

Da literatura e poesia, o folclore passou a ter interesse pela música. Assim, 

Edison Carneiro destacou Mário de Andrade, à frente do citado Departamento de 

Cultura de São Paulo. No mesmo ano de criação do departamento, em 1935, Mário 

de Andrade concebeu a Discoteca Pública Municipal (depois Discoteca Oneyda 

Alvarenga), um espaço para abrigar um acervo de música popular, folclórica e erudita, 

transferido para o CCSP em 1982. Ele também foi o responsável pela idealização da 

referida Missão de Pesquisas Folclóricas, em 1938, que reuniu registros das 

manifestações populares dos Norte e Nordeste brasileiros13. Ademais da missão e da 

discoteca, participou da criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

(Sphan), em 1937, sob a direção de Rodrigo Melo Franco de Andrade, apresentando 

o anteprojeto a respeito, em 1936, e posteriormente atuando como assistente técnico 

da regional paulista14. Os integrantes da Missão de Pesquisas Folclóricas, bem como 

os da Comissão Nacional de Folclore (CNFL)15, instituída em 1947, reuniram 

gravações sonoras, filmes, fotografias e coletaram materiais sobre manifestações 

religiosas e festas. 

Ao historiar as concepções e as práticas do patrimônio e do folclore no Brasil, 

Márcia Chuva (2020), em “Patrimônio cultural em perspectiva decolonial”, salienta que 

os setores do patrimônio e do folclore foram forjados nos anos de 1930 

 
 
13 Em 22 de janeiro de 1938, Mário de Andrade escreveu para Arthur Ramos anunciando o envio de 

Luís Saia ao norte, “pedindo-lhe cartas de apresentação desse pesquisador para gente da Bahia, 
Sergipe, Pará, Alagoas, Ceará e Maranhão” (BARROS, 2007, p. 294). 

14 O Sphan surgiu na estrutura do Ministério da Educação e Saúde Pública, primeiramente em 1936, 
por meio de determinação presidencial dirigida ao ministro Gustavo Capanema. Oficialmente, a 
criação do órgão deu-se no ano seguinte, com a promulgação da Lei n.º 378, de 13 de janeiro de 
1937. O Sphan contou com o instrumento do tombamento, que passou a proteger os bens de 
natureza material da destruição. Sobre esse mecanismo, comenta-se nos capítulos 2 e 3. Mário de 
Andrade foi afastado do Departamento de Cultura de São Paulo em 1938 e atuou igualmente no 
Sphan e no Instituto Nacional do Livro. 

15 Segundo Luís Rodolfo Vilhena (1997), a CNFL foi uma instituição “para-estatal”, sendo uma das 
“comissões temáticas do Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura (IBECC), organizada no 
Ministério das Relações Exteriores para ser a representante brasileira na [Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura] Unesco” (VILHENA, 1997, p. 21).  
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separadamente e contaram com a criação de duas agências distintas, os citados 

Sphan e CNFL.  

Entre as décadas de 1930 e 60, o folclore como campo igualmente contou com 

ações específicas que abarcaram essas manifestações e uma rede de intelectuais 

que compartilharam espaços e relações. Maria Laura Viveiros de Castro Cavalcanti, 

Myriam Lins de Barros, Luís Rodolfo Vilhena, Marina de Mello e Souza e Silva Araújo 

(1992) indicam pesquisadores precursores e defensores do folclore como disciplina 

científica: Sílvio Romero e Amadeu Amaral, ademais de Mário de Andrade. Esse 

campo, ou movimento, como coloca Luís Rodolfo Vilhena (1997), foi articulado por um 

grupo estruturado em torno de organizações de pesquisa, em contato com o Estado, 

em busca de formulação de campanhas de preservação da “herança folclórica 

brasileira” e à frente de congressos.  

Essa rede, como as demais vinculadas aos campos dos estudos afro-

brasileiros ou sobre relações raciais, mantinha comunicação por meio de publicações 

e cartas, em parte divulgadas pela mencionada Sociedade de Etnografia e Folclore, 

na Revista do Arquivo Municipal, de São Paulo. Acerca do “movimento folclórico”, Igor 

Mello Diniz (2010) destaca que seus objetivos eram: “1) o desenvolvimento do estudo 

e da pesquisa do folclore nacional; 2) apoio aos reforços para a preservação da 

identidade folclórica brasileira; 3) introdução do tema no ensino formal, como 

mecanismo de preservação da cultura nacional” (DINIZ, 2010, p. 134).  

Com o fim da Sociedade de Etnografia e Folclore, outra entidade ganhou 

importância no tema, a primeira dedicada especialmente ao folclore: a Sociedade 

Brasileira de Folclore. Criada em 1941, em Natal, por Câmara Cascudo, a Sociedade 

Brasileira de Folclore inseriu em seus estatutos orientações de coleta e pesquisa das 

manifestações, relatadas por Edison Carneiro (2008c) em Dinâmica do folclore.  

Em 1947 foi inaugurado o Centro de Pesquisas Folclóricas Mário de Andrade, 

em São Paulo, por Rossini Tavares de Lima (2003), que reuniu artefatos de técnica 

popular, arte popular, ciência e religião, música e dança e brinquedos populares. 

Nesse mesmo ano, a mencionada CNFL foi criada como iniciativa de Renato Almeida, 

quando ocupou cargo no Ministério das Relações Exteriores, seguindo a 

recomendação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (Unesco). A comissão buscou unificar as iniciativas existentes no Brasil, 

estimulando o estabelecimento de subcomissões em todos os estados e tendo à frente 
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folcloristas e pesquisadores interessados pelo folclore. Em Santa Catarina, como 

exemplo, a subcomissão foi dirigida inicialmente por Oswaldo Rodrigues Cabral 

(GONÇALVES, 2012).  

Sobre a CNFL, destacaram-se as suas semanas, ocorridas em São Paulo, no 

Rio de Janeiro e em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, em 1948, 1949 e 1950, 

respectivamente. Elas foram interrompidas para dar lugar aos congressos nacionais, 

no Rio de Janeiro, em Curitiba, Paraná, Salvador, Porto Alegre e Fortaleza, Ceará, 

nos anos de 1951, 1953, 1957, 1959 e 1961. Na primeira edição do evento nacional, 

os participantes aprovaram a Carta do Folclore Brasileiro, apresentando “as definições 

fundamentais para os estudos e as pesquisas do folclore” (GONÇALVES, 2012, p. 6). 

Dela, constam como fato folclórico 

 
maneiras de pensar, sentir e agir de um povo, preservadas pela tradição 
popular e pela imitação, e que não sejam diretamente influenciadas pelos 
círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e conservação 
do patrimônio científico e artístico humano ou à fixação de uma orientação 
religiosa e filosófica (CONGRESSO BRASILEIRO DE FOLCLORE, 1951, p. 
77). 

 

Assim entendia Edison Carneiro em Dinâmica do folclore (2008c, p. 131-132, 

grifos do original): 

 
Em geral os fatos do folclore trazem grande sobrecarga de tradição no 
sentimento original, na forma de expressão, na roupagem exterior. Embora 
tradicional neste sentido, o folclore está sempre vivo, atual, em 
transformação, adaptando-se às mudanças operadas na sociedade. [...] O 
anonimato da criação popular é somente uma condição atual. [...] Com efeito 
a criação individual folcloriza-se, sofre um verdadeiro processo de 
despersonalização, que lhe restitui o anonimato. [...] Entende-se por popular 
o que emana direta ou indiretamente do povo – dos operários, dos 
camponeses, das camadas inferiores da população, dos grupos sem o 
comando na sociedade – ou o que, não sendo de origem popular, é entretanto 
conhecido e aceito por todo o povo e nele encontra ressonância.  

 

Tanto a noção proposta por Edison Carneiro como aquela aprovada na Carta 

valoram as manifestações e referências ligadas ao popular, àquilo emanado pelo povo 

e, como tal, sempre em transformação, vivo. Como povo, entendiam-se especialmente 

aqueles grupos sociais pertencentes aos estratos mais simples da sociedade. Aquilo 

que deveria ser estudado, protegido e valorado pelo campo do folclore, segundo a 

interpretação dos seus representantes, os folcloristas, não foi, naquele momento, 

considerado pelo campo do patrimônio cultural, ainda que em âmbito federal os 
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intelectuais que representavam o patrimônio folclórico (tradicional) estivessem 

articulados, em redes, com aqueles que integravam o patrimônio (histórico e artístico 

nacional).  

As manifestações a serem estudadas pelo campo do folclore deveriam ser, de 

acordo com a CNFL, reconhecidas tanto pela sua imaterialidade como pela sua 

materialidade, termos empregados pelo campo do patrimônio cultural na atualidade. 

Sobre isso, Janice Gonçalves (2012, p. 7) salienta que era “a dimensão popular dos 

seus objetos de estudos” que separava esses pesquisadores daqueles outros à frente 

das instituições de proteção cultural, como o Sphan. Nesse sentido, Edison Carneiro 

(2008c) afirma que a formulação da Carta refletiu a tendência de entender o folclore 

como um sistema integrado e dinâmico de crenças, costumes e processos de 

pensamento e de ação inseparáveis da vida cotidiana. Essa posição foi reforçada na 

proposta de resolução apresentada no Congresso Internacional de Folclore de São 

Paulo, em 1954.  

Em 1958, a CNFL tornou-se Campanha em Defesa do Folclore Brasileiro 

(CDFB) e passou a ser vinculada ao Ministério da Educação e Cultura, sendo pensada 

na edição do congresso baiano, em 1957. Com o diretor da CDFB, Mozart de Araújo, 

sem aproximação com o tema, de acordo com Edison Carneiro (2008c), formou-se 

um grupo de trabalho do qual, dos cincos componentes, quatro faziam parte do seu 

conselho técnico: Renato Almeida, Joaquim Ribeiro, Manuel Diégues Júnior e o 

próprio Edison Carneiro.  

O Conselho Técnico foi ampliado em 1961 e transformado em Conselho 

Nacional de Folclore, que incluiu pesquisadores de outros estados brasileiros (Santa 

Catarina foi representada por Oswaldo Rodrigues Cabral). Segundo Márcia Chuva 

(2020, p. 20),  

 
não foi criado então qualquer instrumento legal voltado para a proteção 
dessas manifestações, tendo em vista que, no entendimento dominante à 
época, elas estavam fadadas a se extinguir, com o intenso processo de 
modernização e industrialização mundial em curso.  

 

Entre as suas ações, destacaram-se a criação de uma biblioteca especializada 

no tema (mais tarde nomeada como Amadeu Amaral), o Museu de Artes e Técnicas 

Populares, cursos de folclore em universidades e apresentações de grupos populares 

em São Paulo e no Rio de Janeiro. A campanha também publicou o folheto Defesa do 
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Folclore e a Revista Brasileira de Folclore, estabeleceu intercâmbio com associações 

estrangeiras, preparou documentos sobre o tema (CARNEIRO, 2008c), como fichas 

de registro de fotografias, de depoimentos e de coleta de “peças folclóricas” e da 

formação do campo.  

Em 1976, a CDFB tornou-se o Instituto Nacional do Folclore e foi incorporada 

à Fundação Nacional de Artes (Funarte), criada em 1975 e ligada ao Ministério da 

Educação e Cultura, depois MinC. Em 2003, sob a denominação de Centro Nacional 

do Folclore e Cultura Popular (CNFCP), a instituição passou a compor a estrutura do 

Iphan.  

 
Todo grupo de intelectuais organiza-se também em torno de uma 
sensibilidade ideológica ou cultural comum e de afinidades mais difusas, mas 
igualmente determinantes, que fundam uma vontade e um gosto de conviver. 
São estruturas de sociabilidade difíceis de apreender, mas que o historiador 
não pode ignorar ou subestimar (SIRINELLI, 2003, p. 248). 

 

Como exemplificado, os atores sociais interessados pelos lugares e pelas 

manifestações culturais negras compuseram “estruturas de sociabilidade” 

representadas por instituições de ensino superior, centros de estudos e pesquisas, 

associações, comissões e outras instâncias afins do poder público. Ademais dos 

espaços institucionais, as estruturas remetem-se às relações que os intelectuais 

estabelecem entre si e com a sociedade (WASSERMAN, 2015, p. 70). Pesquisadores 

também ocuparam repartições públicas e instituições culturais, como o Departamento 

de Cultura de São Paulo, que abrigou, entre outros, Sérgio Milliet, da Escola de 

Sociologia, Donald Pierson e seus assistentes de pesquisa16, bem como circularam 

em museus, que ofereceram suporte para suas pesquisas, particularmente o Museu 

Paraense Emílio Goeldi, em Belém, Pará, o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o 

Museu Paranaense, em Curitiba, ou ainda o Serviço de Proteção dos Índios, também 

no Rio (CORRÊA, 1988; SANTOS, 2006). A ampliação dos profissionais e das 

instituições que se interessavam pelos temas das sociedades indígenas e 

 
 
16 Donald Pierson teria dado um curso sobre métodos e técnicas de pesquisa em ciências sociais no 

Departamento Administrativo do Serviço Público (Dasp) em 1942, ao qual Luiz de Aguiar Costa Pinto 
e Guerreiro Ramos assistiram (MAIO; LOPES, 2015). 
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comunidades negras contou com a articulação de entidades vinculadas a campos 

disciplinares em diferentes pontos do Brasil17.  

Em Santa Catarina, nos anos de 1950, houve a criação e instalação da 

Faculdade Catarinense de Filosofia, em Florianópolis (Santa Catarina), incorporada 

depois à Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). A Faculdade Catarinense 

de Filosofia contou com a colaboração de instituições como a Universidade do Brasil, 

atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), e a USP. Oswaldo Rodrigues 

Cabral, figura importante nesse processo, 

 
assumiu a disciplina de Antropologia Cultural em função do seu já 
reconhecido interesse pelas áreas de História, folclore e cultura. [...] Em 1954, 
publicou o livro Cultura e folclore, através da Imprensa Oficial do Estado, que 
havia sido premiado no ano anterior no concurso instituído pela Comissão 
Nacional de Folclore, da qual era membro. Este livro teve o prefácio de Roger 
Bastide (SANTOS, 2006, p. 21). 

 

Cultura e folclore (1954) serviu de referência central para as disciplinas de 

história e geografia (que formavam um único curso), seguida dos estudos de Melville 

Herskovits, Bronislaw Malinowski e Franz Boas (SANTOS, 2006).  

Nos anos de 1960, Oswaldo Rodrigues Cabral assumiu funções administrativas 

na faculdade, e Walter Fernando Piazza e Sílvio Coelho dos Santos passaram a 

responder por algumas atividades como assistentes e auxiliares. Graduados em 

História pela Faculdade de Filosofia, os dois qualificaram-se posteriormente em outras 

instituições, como o Museu Nacional e a Universidade Federal do Paraná (UFPR), em 

arqueologia e antropologia. Segundo Sílvio Coelho dos Santos (2006), a pesquisa em 

antropologia no estado, “no sentido lato”, foi marcada preliminarmente por Jules 

Henry, Francisco Schaden e Egon Schaden, sobre sociedades indígenas, Luís de 

Castro Faria e Padre Alfredo Rohr, a respeito de sambaquis, e Franklin Cascaes, 

focado na etnografia das manifestações de origem luso-açoriana18.  

 
 
17 Contemplando estudos de arqueologia, antropologia física, linguística, antropologia cultural, 

aculturação e ensino da disciplina, a Associação Brasileira de Antropologia (ABA) foi fundada em 
1955 e teve sua origem numa reunião ocorrida dois anos antes sob a presidência de Roquette-Pinto. 
A ABA representa a mais antiga das associações científicas na área das ciências sociais do país. 

18 Sílvio Coelho dos Santos (2006) menciona outros nomes que foram atraídos pelo conjunto expressivo 
de sítios arqueológicos e pela diversidade “étnica e cultural” do estado, como: Fritz Müller, Emilio 
Willems, Herbert Baldus e Guilherme Tiburtius. 
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Em 1967 foi criado o Instituto de Antropologia, que incluiu nomes como 

Oswaldo Rodrigues Cabral, Sílvio Coelho dos Santos, Anamaria Beck, Gerusa Duarte, 

Edison Araújo e Marcílio Dias do Santos. Walter Fernando Piazza deixou de atuar 

como assistente de antropologia, mas continuou com suas pesquisas e escavações 

de arqueologia19. Nos anos de 1970, a UFSC passou por uma reforma, as antigas 

faculdades e cátedras foram eliminadas, criando-se centros e departamentos, e o 

Instituto de Antropologia tornou-se o Museu de Antropologia. A equipe liderada por 

Oswaldo Rodrigues Cabral manteve colaborações com instituições catarinenses de 

ensino superior em Florianópolis, Itajaí, Joinville, Tubarão e Lages, que asseguraram 

a circulação de suas publicações.  

Segundo Sílvio Coelho dos Santos (2006), as pesquisas de antropologia na 

UFSC comprometeram-se, desde a sua origem, com os diferentes grupos 

populacionais em Santa Catarina. Povos xoclengue, caingangue e guarani, presentes 

em estudos de formação continuada dos docentes, “passaram a frequentar com 

regularidade nossa instituição em busca de apoio e visibilidade” (SANTOS, 2006, p. 

65).  

O primeiro laudo de reconhecimento de terras dos caingangue do sul do Brasil 

foi feito em 1985, no âmbito dessa universidade. Tal comprometimento foi ampliado e 

incorporou a defesa dos direitos de outros grupos, como os quilombolas. Como 

representante inicial desse tema de estudo, tem-se Ilka Boaventura Leite, à frente da 

elaboração de laudos ligados ao reconhecimento de comunidades quilombolas e da 

formação de profissionais para atuarem nessa atividade. Ela e outros pesquisadores 

da UFSC participaram dos processos de reconhecimento das primeiras comunidades 

quilombolas certificadas pelo estado em Santa Catarina, bem como das ações de 

titulação das suas terras e documentação das manifestações culturais. Sobre isso se 

tratará nos capítulos 3 e 4 da tese. 

O interesse pelas sociedades indígenas e comunidades negras marcou o 

surgimento da antropologia em todo o Brasil. Os estudos sobre as relações raciais, 

contudo, a partir dos anos de 1930, passaram “do terreno dos médicos antropólogos 

 
 
19 Entre 1967 e 1968, cursos foram ministrados por Egon Schaden (USP), Roque Laraia (Museu 

Nacional), Paulo Duarte (USP), Luís de Castro Faria (Museu Nacional), Oldemar Blasi (Museu 
Paranaense), Maria da Conceição Beltrão (Museu Nacional) e Wesley Hurt (Universidade de 
Indiana). 
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para o dos sociólogos – e saindo do âmbito do nordeste” (CORRÊA, 1988, p. 82). O 

ensino e a pesquisa da antropologia ganharam mais espaço, especialmente com a 

ampliação das instituições de ensino superior, estando presentes os temas da cultura 

afro-brasileira e do folclore. 

 

1.1.1 As edições de 1934 e 1937 do Congresso Afro-Brasileiro 

 

Conexões entre a disciplina da antropologia, os estudos afro-brasileiros ou 

sobre relações raciais e o folclore marcaram as duas edições do Congresso Afro-

Brasileiro (outro ponto de circulação dessa rede inicial de intelectuais), em 1934 e 

1937.  

Entre 11 e 16 de novembro de 1934, a primeira edição ocorreu na cidade do 

Recife, Pernambuco, justificada pelas iniciativas das investigações sobre a cultura 

negra ali desenvolvidas e a reunião no estado de sociedades contribuintes para o fim 

da escravidão. No Teatro de Santa Isabel, a abertura contou com a fala de Ulysses 

Pernambuco, que, ao lado de Solano Trindade e Gilberto Freyre, coordenou a edição.  

No momento em que Arthur Ramos se firmava como articulador de uma 

tradição iniciada por Nina Rodrigues, Gilberto Freyre buscou delimitar as fronteiras da 

atuação das disciplinas de antropologia e de etnografia. A sua popularidade deu-se 

muito em função da publicação de Casa-grande e senzala, em 1933, obra que, entre 

outras questões, destacou a miscigenação e as trocas culturais entre brancos, negros 

e indígenas. Sua importância como articulador do evento circulou pela imprensa 

nacional. O jornal Correio de São Paulo, em 18 de outubro de 1934, afirmou que 

Gilberto Freyre foi “um nome que depois de se fazer conhecido nos Estados Unidos e 

em varios paizes da Europa, consagrou-se como expoente da nossa cultura com o 

seu livro” (O 1.º CONGRESSO AFRO-BRASILEIRO..., 1934). O Jornal do Povo 

publicou sua carta sobre o evento:  

 
Este congresso, que está sendo organizado por estudantes artistas, 
scientistas, operarios, babalorixás, vae marcar o inicio de um movimento de 
grandes possibilidades para o desenvolvimento de uma consciência social e 
artística mais honestamente brasileira (1.º CONGRESSO AFRO-
BRASILEIRO, 1934).  
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Para distinguir-se dos estudos iniciados por Nina Rodrigues (marcados 

preliminarmente pelo campo da medicina), Gilberto Freyre salientou a sua formação 

nas ciências sociais (influenciada por Franz Boas). Ademais de pontuar esse 

distanciamento, buscou  

 
rever os “totens” reverenciados como patronos da antropologia. Para ele, o 
pioneirismo de Nina Rodrigues, grande ícone da Escola Baiana, deveria ser 
substituído por outros nomes que teriam inaugurado “clãs” verdadeiramente 
antropológicos (SILVA, 2002, p. 91).  

 

Como exemplos, as figuras de José Bonifácio, Sílvio Romero, Alberto Torres, 

seguidas por Roquette-Pinto, João Batista de Lacerda, Fróes da Fonseca e Fernando 

de Azevedo. Em âmbito regional, tiveram lugar Ulysses Pernambuco, René Ribeiro, 

Gonçalves Fernandes e Waldemar Valente. Acerca desses nomes, Vagner Gonçalves 

da Silva (2002) comenta que muitos se formaram em medicina, tendo Gilberto Freyre 

salientado a tarefa de “corrigir” a “orientação errada” de Nina Rodrigues, resultado de 

“excessos psicanalíticos”. 

O primeiro congresso contou com exposições de arte de Lasar Segall, Cândido 

Portinari, Noêmia Mourão, Di Cavalcanti, Santa Rosa, Cícero Dias, Luís Jardim e 

Manuel Bandeira e de artefatos associados aos grupos afro-brasileiros, como figas, 

bonecos, animais cerâmicos e estandartes de maracatus (CAMPOS, 2001, p. 132). 

As comunicações buscaram destacar a figura “africana” e sua importância na 

formação da identidade sociocultural do Brasil e foram agrupadas pelos temas da 

etnografia, da antropologia, da sociologia e da etnologia, do folclore e da arte e da 

psicologia social. Para Maria do Carmo Gregório (2005, p. 29): 

 
A mobilização dos intelectuais dedicados à questão do negro aponta para a 
necessidade de se desenvolver, nos negros, um sentimento de pertença à 
civilização em construção, sugerindo o controle, por esses intelectuais, na 
construção de uma pauta para o encaminhamento de tal objetivo. [...] Os 
congressos [de 1934 e 1937] buscaram, entre outros, estabelecer o elo entre 
as origens africanas e a atualidade brasileira. 

 

As comunicações trataram da mestiçagem, da escravidão, de insurgências 

negras, de religiosidades, de receitas e alimentação, da educação, da música, de 

doenças, da poesia e de outros temas. O primeiro congresso contou com a 

participação das lideranças religiosas Artur Rosendo Ferreira, do Terreiro Santa 
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Bárbara, da nação Xambá, de Olinda, Pernambuco, Apolinário Gomes da Mota e 

Oscar Almeida, do Terreiro Senhor do Bonfim, do Recife, e Santa20.  

Clilton Silva da Paz (2007) salienta que Ulysses Pernambuco, atuando no 

Departamento do Serviço de Higiene Mental, conseguiu, anos antes, o afastamento 

policial do licenciamento e da fiscalização dos terreiros na cidade, o que lhe conferiu 

contato com pais e mães de santo, os quais, durante o evento, receberam os 

integrantes do congresso em seus terreiros para assistir a cerimoniais e festividades. 

Dessa forma, colocavam-se “em interação as práticas religiosas e os estudos sobre 

os negros na tentativa de fazer do Congresso um espaço de reforço da identidade 

negra no Brasil” (PAZ, 2007, p. 130). No princípio, a ideia era promover na cidade um 

evento mais focado nos estudos das “seitas” e religiosidades recifenses de origem 

africana, tendo em vista as pesquisas de Ulysses Pernambuco sobre os temas (PAZ, 

2007), mas um maior, incluindo os estudos mais panorâmicos, tomou o seu lugar. 

Os apresentadores de trabalhos da primeira e da segunda edição21 estão 

elencados no Quadro 2.  

 

  

 
 
20 As publicações sobre a edição do Primeiro Congresso Afro-Brasileiro não apresentaram mais 

informações sobre essa figura. 
21 Clilton Silva da Paz (2007) incluiu em seu trabalho uma extensa sistematização de informações sobre 

tais intelectuais e uma discussão a respeito dos trabalhos apresentados na primeira edição do 
congresso. Zuleica Dantas Pereira Campos (2001), no quarto capítulo da sua tese, fez o mesmo. 
Sarah Calvi Amaral Silva (2010) discutiu os temas da raça e das relações raciais no segundo 
congresso e apresentou uma “cartografia” dessa edição. 
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Quadro 2 – Participantes com trabalhos no Primeiro e no Segundo Congresso Afro-

Brasileiro, em 1934 e 1937 (com destaque aos presentes nas duas edições) 
Apresentador(a) Edição de 1934 Edição de 1937 

Ademar Vidal  X 
Afonso Costa X  
Alfredo Brandão X X 
Amanda Nascimento  X 
Apolinário Gomes X  
Arthur Ramos X X 
Ascenso Ferreira X  
Astrojildo Pereira Duarte Silva X  
Augusta Moreira X  
Aydano do Couto Ferraz  X 
Luís da Câmara Cascudo X X 
Cícero Dias X  
Clarival do Prado Valladares X  
Clóvis Amorim  X 
Dante de Laytano  X 
Dário de Bittencourt  X 
Diógenes Júnior X  
Donald Pierson  X 
Edison Carneiro X X 
Gilberto Freyre X X 
Gilberto Osório de Andrade X  
Jarbas Pernambuco de Melo X  
Jorge Amado X X 
José Antônio Gonsalves de Mello Neto X  
José Lins do Rego X  
Justino de Oliveira X  
Ladipô Sôlamkê  X 
Mário de Andrade X  
Martiniano Eliseu do Bonfim  X 
Melville Herskovits X X 
Miguel de Barros X X 
Olívio Montenegro X  
Oscar Almeida X  
Reginaldo Guimarães  X 
Renato Mendonça X X 
Robalinho Cavalcanti  X 
Roquette-Pinto X  
Salvador García Aguero  X 
Santa, Sylvio Rabelo X  
Ulysses Pernambuco X  

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
 

Esse grupo mantinha entre si afinidades, amizades, desafetos e polêmicas. 

Nesse sentido, os estudos de Melville Herskovits, por exemplo, destoavam dos 

demais ao divulgar a teoria culturalista, em antropologia. Segundo Zuleica Dantas 

Pereira Campos (2001), ele teria sido propagador de ideias como “o imperativo 

metodológico do trabalho de campo; substituição do evolucionismo linear pelo 
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pluralismo cultural; rejeição do difusionismo e ênfase sobre a estabilidade e a 

mudança cultural” (CAMPOS, 2001, p. 149).  

A vinda de africanistas estrangeiros nesse período foi propiciada, como 

indicado anteriormente, pelos convênios entre suas universidades, mas nem todos 

conseguiram criar redes e parcerias acadêmicas. Livio Sansone (2002) relata que os 

estudos do contexto “afrobaiano” nos anos de 1930 e 40 passaram por “fortes e tensas 

relações de poder, que interligam os intelectuais-chave no contexto local [como 

Edison Carneiro], com padrinhos nacionais [como Arthur Ramos] e ‘brookers’ 

acadêmicos internacionais [como Melville Herskovits]” (SANSONE, 2002, p. 7)22, 

refletidas nos congressos afro-brasileiros.  

A leitura da antropologia de Melville Herskovits encontrava-se na agenda de 

política cultural brasileira do Estado Novo e dos pesquisadores nacionais ao centrar-

se na identificação de uma continuidade dos elementos culturais africanos no Brasil 

(no capítulo 2 da tese se discute mais a esse respeito). Tal “agenda” previa a inserção 

seletiva de traços das “culturas negras” no patrimônio cultural da nação, “brilhando” 

em autenticidade, “mostrando clara evidência de ascendência negra” (SANSONE, 

2002, p. 8-9).  

As pesquisas de Lorenzo Turner e Franklin Frazier, dois intelectuais 

estadunidenses negros, no Brasil foram financiadas pelo seu governo e visaram, 

inicialmente, a uma interpretação comparativa entre os Estados Unidos, o Haiti, as 

Antilhas inglesas e o Brasil. Lorenzo Turner “chegou a celebrar a forma pela qual as 

línguas africanas e, em geral, o elo com a África, tinham se mantido entre algumas 

famílias de candomblé na Bahia” (TURNER, 1942 apud SANSONE, 2002, p. 9), mas 

o pesquisador caiu, segundo Livio Sansone (2002), no esquecimento. Franklin 

Frazier, ao estudar a estrutura familiar entre negros, questionou a teoria 

herskovitsiana da origem desses arranjos, enfatizando a condição de classe dessa 

população no Novo Mundo e o “quanto as relações raciais, muito mais do que a África, 

‘faziam’ a cultura negra” (SANSONE, 2002, p. 9). Ainda sobre esses dois, Livio 

 
 
22 O autor pontua que, nesse contexto, fundações estadunidenses como Rockefeller e Solomon R. 

Guggenheim financiaram a vinda dos pesquisadores estrangeiros e contribuíram para a 
institucionalização da sociologia ao apoiar, por exemplo, a Escola Livre de Sociologia de São Paulo 
(SANSONE, 2002, p. 8). 
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Sansone (2002) conta que a Bahia foi palco das suas disputas a respeito das relações 

raciais e do lugar “africano” nesse processo.  

Como forma de circular os resultados dos congressos, as comunicações das 

duas edições foram publicadas em anais. O primeiro foi prefaciado por Roquette-Pinto 

e apresentado por José Antônio Gonsalves de Mello e destacou Gilberto Freyre, por 

estar à frente da edição e prosseguir com as discussões da sua recente Casa-grande 

e senzala (2006). O segundo foi prefaciado por Arthur Ramos, que enfatizou as novas 

abordagens e formas de pesquisa dos estudos sobre o negro no Brasil. Ele aproveitou 

ainda para travar uma discussão com Roquette-Pinto acerca da origem desses 

estudos: 

 
Desejo apenas fazer uma pequena observação ao prefacio do eminente 
professor Roquette Pinto, no 1º volume dos Estudos Afro-brasileiros, editado 
por Ariel. E’ que desde 1926, na Bahia, o nome de Nina Rodrigues, o sábio 
iniciador dos estudos negro-brasileiros, foi retomado no proposito firme de 
uma re-interpretação do problema negro-brasileiro, à sombra da sua escola 
imensa. Esta prioridade, eu a tenho reivindicado em outras oportunidades, e 
é agora tacitamente reconhecida pelo grupo de Recife, com a homenagem a 
Nina Rodrigues referida por Gilberto Freyre (RAMOS, 1988b, p. 12). 

 

O autor ainda destacou que a publicação dos anais “da sua edição” selaria um 

elo de aproximação cordial entre a escola de Nina Rodrigues, da qual fazia parte, e o 

grupo do Recife, sob inspiração de Gilberto Freyre.  

Cabe salientar que os anais foram publicados pela Coleção Biblioteca de 

Divulgação Científica, da editora Civilização Brasileira, criada nos anos de 1930, sob 

direção de Arthur Ramos, e que, ademais dos primeiros volumes das suas obras, a 

coleção se encarregou de divulgar grande parte dos estudos etnográficos sobre a 

população negra. Vagner Gonçalves da Silva (2002, p. 89) afirma que, entre 1934 e 

1940, dos 20 títulos publicados, 13 trataram diretamente do tema, reunindo estudos 

de Edison Carneiro, Gilberto Freyre, Gonçalves Fernandes, Manuel Querino e João 

Dornas Filho, incluindo a impressão das obras esgotadas e raras de Nina Rodrigues, 

reeditadas por Afrânio Peixoto.  

A respeito de a quem teria cabido o pioneirismo dos estudos acerca do “negro”, 

Gilberto Freyre e Arthur Ramos indicaram os estados de Pernambuco e da Bahia, 

onde atuaram, colocando-se como representantes (CORRÊA, 2013). A disputa 

quanto à origem das pesquisas ou ainda a uma hierarquia nesse domínio foi um fator 

importante no relacionamento entre esses intelectuais: “Significa dizer que alguns 
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indivíduos obtêm mais prestígio e atenção, ocupam posições proeminentes, alcançam 

o centro e adquirem maior reputação” (WASSERMAN, 2015, p. 71). O que determinou 

esse quadro foi a estrutura das relações em que ambos se encontravam, isto é, a 

posição que ocupavam nesse domínio de estudos (BOURDIEU, 2004, p. 23-24). O 

lugar de Gilberto Freyre e Arthur Ramos (e outros, naquele momento) foi determinado 

pelas redes que teceram e pelas instâncias em que puderam circular, bem como, 

especialmente, pelo peso e volume do capital social e cultural que adquiriram ao longo 

dos anos. Essas duas figuras representaram aquilo que Pierre Bourdieu (2004) pontua 

como “pesquisadores dominantes”, ou seja, agentes que  

 
definem o que é, num dado momento do tempo, o conjunto de objetos 
importantes, isto é, o conjunto de questões que importam para os 
pesquisadores, sobre as quais eles vão concentrar seus esforços e [...] 
“compensar”, determinando uma concentração de esforços de pesquisa 
(BOURDIEU, 2004, p. 25). 

 

Em meio a esse debate, Edison Carneiro, um “pesquisador iniciante”, negro, ao 

inserir-se na discussão, passou por tensões iniciais com os intelectuais considerados 

referenciais (Arthur Ramos e Gilberto Freyre), o que dificultou o seu reconhecimento 

à primeira vista como folclorista na emergência desses estudos, entre os anos de 1930 

e 40 (ROSSI, 2011). Uma das redes de apoio articuladas por Edison Carneiro foi 

aquela formada por lideranças religiosas ligadas aos cultos dos terreiros, presentes 

igualmente na segunda edição do congresso. Nesse momento, Edison Carneiro pôde 

também atuar como um interlocutor entre esses representantes e os intelectuais 

estrangeiros que no Brasil se interessavam pelas questões das religiosidades negras. 

A discussão acerca da “fundação” dos estudos afro-brasileiros continuou no 

Segundo Congresso Afro-Brasileiro, em Salvador, entre 11 e 20 de janeiro de 1937, 

nas dependências do Instituto Nina Rodrigues, vinculado à Faculdade de Medicina da 

Bahia, e do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia (IHGB). A edição foi coordenada 

por Edison Carneiro, que passou a se destacar, e Aydano do Couto Ferraz. Ambos 

marcaram a referida primazia começando o evento com a retomada de Nina 

Rodrigues. 

A preparação da segunda edição, que durou em torno de dois anos, incluiu, 

segundo Maria Elisabeth Andrade Costa (apud CNFCP, 2012), publicações sobre 

mitos e manifestações afro-brasileiros em O Estado da Bahia. Edison Carneiro, nesse 
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momento, atuou como um interlocutor entre as elites baianas e o povo de santo, 

representando suas demandas, construindo alianças e conseguindo acesso 

privilegiado a cultos e terreiros, essenciais para seus estudos. Essa aproximação foi 

de suma importância para  

 
travar ou estreitar contatos com pesquisadores e modelos de trabalho 
intelectual na área em questão que, de outra forma, talvez não lhe fosse 
possível, como por exemplo: Gilberto Freyre, Arthur Ramos, Donald Pierson 
e, especialmente, Ruth Landes, cuja parceria intelectual e amorosa parece 
ter destravado importantes inflexões no modo como Carneiro passou a 
representar o campo de possibilidades e as ambições de sua carreira 
intelectual (ROSSI, 2011, p. 145).  

 

Na edição do congresso organizada por Edison Carneiro, juntamente com os 

temas do samba e da capoeira, foram divulgados depoimentos de representantes 

religiosos, como Manuel Paim, do Terreiro Estrela de Jerusalém, em Salvador, e João 

Alves de Torres Filho (Joãozinho da Gomeia) e Severiano Manoel de Abreu (Jubiabá), 

do Terreiro da Gomeia, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Desse universo, o 

segundo congresso destacou a participação de Eugênia Ana dos Santos (Aninha) e 

Martiniano Eliseu do Bonfim, do terreiro Centro Cruz Santa do Axé do Opô Afonjá, de 

Salvador, amigos de Edison Carneiro (Figura 1). Martiniano do Bonfim, a pedido do 

folclorista, ocupou o cargo de presidente de honra do congresso, presidindo a sessão 

inaugural. Também assinou o prefácio de O negro no Brasil, ao lado de Edison 

Carneiro e de Aydano Ferraz. 
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Figura 1 – Participantes do Segundo Congresso Afro-Brasileiro em 1937, na Bahia, 

por Camargo Guarnieri 

 
Fonte: Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular (2012, p. 14). 

 

Segundo o CCSP (2019), o compositor Camargo Guarnieri colheu objetos e 

registros durante o evento com o intuito de “esclarecer aspectos político-culturais que 

marcaram os estudos sobre a cultura negra no Brasil” naquele momento. Em 

fotografia, Camargo Guarnieri documentou os congressistas no Terreiro do Bate Folha 

(Sociedade Beneficente Santa Bárbara do Bate Folha) (Figura 1)23. Na imagem se 

tem, em primeiro plano, representantes religiosos da casa. Ao centro, está Manoel 

Bernardino da Paixão. À esquerda se encontram Edison Carneiro e Martiniano Eliseu 

do Bonfim, do terreiro Centro Cruz Santa do Axé do Opô Afonjá. Sentada entre os 

dois, apresenta-se a esposa de Martiniano do Bonfim, Mathilde Laura do Bonfim. 

A segunda edição do congresso contou com comunicações, apresentações de 

capoeira e festas em terreiros, exposições e reuniões político-intelectuais (Quadro 2). 

Como a anterior, a publicação dos anais ficou a cargo da Biblioteca de Divulgação 

Científica de Arthur Ramos. Sarah Calvi Amaral Silva (2015, p. 195) afirma que, das 

23 comunicações publicadas, 13 trataram dos universos culturais de matriz africana. 

A segunda edição do congresso contou com a participação, com trabalhos, dos 

 
 
23 O Terreiro Bate Folha foi fundado em 1916 por Manoel Bernardino da Paixão e tombado pelo Iphan, 

em âmbito federal, em 10 de outubro de 2003 (APÊNDICE B). 
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estrangeiros Melville Herskovits, que enviara para a edição anterior duas contribuições 

de materiais publicados, e Donald Pierson. A presença estrangeira teria promovido 

tensões na ordem vigente desse campo, conforme hipótese de Livio Sansone (2002, 

p. 8):  

 
A aventura de [Franklin] Frazier e [Lorenzo] Turner [dois intelectuais negros], 
entre setembro de 1940 e março de 1941 expõe uma teia formada por pontos 
de vista e agendas diferentes [...]. Apoiados pelo governo dos [Estados 
Unidos da América] EUA, [...] fortalecidos pelo patrocínio do Museu Nacional, 
[...] tentam criar as bases para uma grande pesquisa comparativa, que 
incorpore, além dos EUA, o Haiti, as Antilhas ainda inglesas, e o Brasil. Mas 
o esforço deles parece ser inútil e suas pesquisas no Brasil somente 
produzirão poucos e relativamente superficiais artigos. Quase ninguém se 
lembra mais deles no Brasil, enquanto Herskovits, que já vinha sendo 
prestigiado no Segundo Congresso Afro-Brasileiro [...], continua citado e 
relativamente reverenciado, tendo fortemente influenciado a obra de Roger 
Bastide e Pierre Verger. Sem questionar o valor da obra herskovitsiana, 
pergunto-me se o sucesso dele e o inodoro fracasso de Frazier e Turner no 
Brasil também não poderiam ser interpretados como um resultado de uma 
luta de poder no campo dos estudos afro-brasileiros.  

 

Cabe dizer que a leitura de Melville Herskovits dialogou com pesquisadores 

nacionais como Arthur Ramos e Edison Carneiro e que o pesquisador estadunidense 

ajudou Arthur Ramos a obter uma bolsa para proferir conferência na Universidade do 

Estado da Louisiana. O estrangeiro teria formado três antropólogos nacionais na 

Universidade do Noroeste, Estados Unidos: Octavio de Costa Eduardo, René Ribeiro 

e Ruy Galvão, entre 1943 e 1955. 

A continuidade da atuação de estrangeiros no Brasil fortaleceu as parcerias 

entre pesquisadores nacionais e permitiu que os brasileiros estendessem sua 

formação no exterior para, futuramente, compor os quadros das recentes 

universidades aqui criadas. Essas redes fizeram circular as publicações do Brasil em 

outras línguas, divulgando as pesquisas acerca dos estudos raciais e culturais. Nesse 

sentido, contribuiu de forma importante o Programa de Pesquisas sobre Relações 

Raciais no Brasil, aprovado em 1951, financiado pela Unesco e intermediado pelo 

antropólogo suíço e com nacionalidade estadunidense Alfred Métraux. O 

empreendimento contou com parcerias de institutos de investigações brasileiros 

situados na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Pernambuco, e as 

“pesquisas de comunidade” “ajudaram a colocar o Brasil no bojo das discussões 

internacionais sobre ‘raça’ e ‘etnicidade’” (PEREIRA; SANSONE, 2007, p. 7).  
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Ações importantes antecederam o Projeto Unesco. Antonio Sérgio Alfredo 

Guimarães (2007, p. 25) explica que tanto a Revista Anhembi, em São Paulo, quanto 

o Projeto Estado da Bahia – Universidade de Colúmbia foram responsáveis pelo 

financiamento e iniciaram estudos antes da Unesco, entre os anos de 1940 e 50. O 

Projeto Estado da Bahia – Universidade de Colúmbia foi uma iniciativa do então 

secretário da Educação e Saúde Anísio Teixeira, que convidou Donald Pierson para 

participar do projeto, o qual visou “apresentar subsídios de natureza sociológica e 

antropológica colhidos em alguns municípios do interior da Bahia com o intuito de 

modernizar essas áreas no âmbito da saúde, da educação e da administração pública” 

(MAIO, 2007, p. 15). Estudos de “comunidade” foram feitos, sob a coordenação de 

Charles Wagley e Thales de Azevedo.  

Da mesma forma, teve influência no Projeto Unesco o 1.º Congresso do Negro 

Brasileiro, ocorrido em agosto de 1950 no Rio de Janeiro e patrocinado pelo Teatro 

Experimental do Negro (TEN) (APÊNDICE A). O evento reuniu 21 participantes, entre 

antropólogos e sociólogos, como Roger Bastide, Darcy Ribeiro, Charles Wagley, 

Edison Carneiro, Luiz de Aguiar Costa Pinto e Guerreiro Ramos, e militantes do 

movimento negro, integrantes do TEN e da União dos Homens de Cor (UHC), como 

Abdias do Nascimento, Joviano Severino de Melo, Aguinaldo Camargo e José 

Pompílio da Hora. 

Segundo Ricardo Ventura Santos (1996), em 1949, a Assembleia Geral da 

Unesco “decidiu convocar especialistas para debater o conceito de ‘raça’ visando, 

entre outros objetivos, estudar, coletar e difundir material científico, bem como 

preparar uma campanha educacional a partir destas informações” (UNESCO, 1952, 

p. 6 apud SANTOS, 1996, p. 129)24. Objetivando uma perspectiva comparada com a 

“negativa experiência racial norte-americana”, o Brasil foi escolhido para sediar as 

 
 
24 Entre os pontos da Primeira Declaração sobre Raça, em 1950, tem-se: “1) as diferenças biológicas 

entre grupos humanos são devidas à operação de forças evolutivas e que a espécie humana é 
constituída por ‘populações’, na dimensão neodarwiniana do termo; 2) ‘raça’ designa um grupo ou 
população que se caracteriza por concentração de partículas hereditárias (genes) ou atributos 
físicos, que podem variar ao longo do tempo; 3) a história humana e estudos biológicos demonstram 
que o espírito cooperativo é natural e arraigado nos seres humanos (ou seja, o ódio racial não lhes 
seria uma característica intrínseca, ‘natural’); 4) os grupos humanos não diferem em suas 
características mentais inatas, seja inteligência ou comportamento” (UNESCO, 1952 apud SANTOS, 
1996, p. 129). 
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pesquisas encomendadas pela Unesco na 5.ª Sessão da sua Conferência Geral, em 

Florença, Itália, entre maio e junho de 1950 (MAIO, 2007, p. 12).  

No Brasil, a ideia vigente de “democracia racial” e da convivência entre as “três 

raças” foi reforçada pela mencionada obra Casa-grande e senzala, de Gilberto Freyre. 

Quando Donald Pierson e outros estrangeiros chegaram ao país, estabelecia-se que 

aqui  

 
nunca [se] conhecera o ódio entre as raças [...]; as linhas de classe não eram 
rigidamente definidas a partir da cor; os mestiços se incorporavam lenta mais 
progressivamente à sociedade e à cultura nacionais; os negros e os 
africanismos tendiam paulatinamente a desaparecer (GUIMARÃES, 2007, p. 
29).  

 

Mas, ao fim, as investigações financiadas pela Unesco apontaram questões 

diferentes: 

 
O que se descobriu? Na verdade, a hipótese sustentada pelo dr. Donald 
Pierson, de que o Brasil constituiu um caso neutro na manifestação do 
“preconceito racial”, teve que ser revista, mau grado o empenho da Unesco 
pela confirmação da hipótese. Ao que parece, essa instituição alimentava o 
propósito de usar o “caso brasileiro” como material de propaganda 
(FERNANDES, 2007, p. 39). 

 

As investigações ocorreram entre 1951 e 1952, e seus resultados foram 

publicados entre 1952 e 1957, compondo um acervo significativo de dados e análises 

sobre o negro brasileiro. Esse conjunto de pesquisas projetou internacionalmente 

pesquisadores nacionais, ampliou o foco dos estudos, incluiu outras regiões 

brasileiras (como o Sudeste e o Sul) e, de maneira especial, contrapôs “autoridades” 

no tema das relações raciais, como Gilberto Freyre e Arthur Ramos e, 

“secundariamente”, Donald Pierson, incorporando “concorrentes”. As figuras que 

“despontaram” no Programa foram os jovens estudantes estadunidenses Marvin 

Harris, William Hutchinson e Ben Zimmermann, com a cooperação de Charles Wagley 

e Roger Bastide, além dos nacionais Thales de Azevedo, René Ribeiro, Luiz de Aguiar 

Costa Pinto, Oracy Nogueira e Florestan Fernandes. Lilia Moritz Schwarcz (2007), na 

apresentação da segunda edição de O negro no mundo dos brancos, de Florestan 
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Fernandes (publicação que reuniu ensaios redigidos no período da pesquisa da 

Unesco)25, sob o título “Raça sempre deu o que falar”, indica:  

 
A Unesco publicou apenas as pesquisas referentes à Bahia, mas vários 
trabalhos resultaram desse projeto [...]. O mesmo projeto foi em seguida 
ampliado por meio de novas pesquisas conduzidas pela cadeira de 
Sociologia I da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de 
São Paulo (a partir de então mais conhecida como Escola Paulista de 
Sociologia) (SCHWARCZ, 2007, p. 14). 

 

Iniciado por Arthur Ramos, que foi o primeiro diretor do Departamento de 

Ciências Sociais da Unesco, o convênio pôde aproveitar os levantamentos que 

estavam em andamento, incluindo comunidades baianas de ambiente rural e 

recifenses, cariocas e paulistas, mais ambientadas no urbano. Apesar da ênfase de 

seu idealizador, o tema das religiões não foi amplamente reforçado pelas 

investigações do Projeto Unesco, tampouco ganhou, a princípio, espaço nos meios 

acadêmicos, contudo Edson Farias (2007, p. 138) menciona uma antecipação da 

agenda de estudos sobre as religiões afro-brasileiras feitos por pesquisadores 

vinculados ao Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao), da Universidade da Bahia, 

entre os anos de 1950 e 60, em acordo com a Unesco.  

Vagner Gonçalves da Silva (2002) assegura que a etnografia da “magia negra” 

pôde atingir maioridade como tema legítimo de interesse etnográfico por meio do olhar 

francês, contrastando a leitura dos estudos raciais e culturalistas estadunidenses. 

Essa outra leitura foi encaminhada especialmente por Roger Bastide, docente no 

Departamento de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da 

USP, substituindo Claude Lévi-Strauss, contratado para a cadeira de sociologia da 

mesma instituição. Com esses e outros intelectuais, a faculdade de São Paulo pôde 

incluir o estado, depois da Bahia e do Rio de Janeiro, no campo dos estudos sobre o 

negro e nas ciências sociais. Desvencilhados do olhar da medicina e adotando a 

chave de leitura social e cultural, as disputas que passaram a enfrentar foram com 

 
 
25 A participação de Florestan Fernandes deu-se mediante o convite feito por Roger Bastide, que teve 

a pesquisa encomendada pela Unesco. Na citada apresentação, Lilia Moritz Schwarcz afirma que a 
publicação “se converteria numa espécie de bíblia do Movimento Negro [...] que apoiado nas 
conclusões da Escola Paulista de Sociologia [refere-se ao Movimento Negro Unificado, surgido em 
1978 em São Paulo] tornou mais forte o coro daqueles que demonstravam o lado mítico da 
democracia racial” (SCHWARCZ, 2007, p. 21). 
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aqueles que anteriormente estudavam o negro brasileiro, incluindo do mesmo modo 

a pesquisa de campo: os folcloristas.  

 

1.2 MANIFESTAÇÕES DOCUMENTADAS NO PASSADO E NO PRESENTE 

 

Os limites entre o folclore e os campos da sociologia e da antropologia 

passaram a ser colocados nos anos de 1930 com a institucionalização das ciências 

sociais. Em O folclore negro do Brasil, Arthur Ramos (2007) tentou afastar o folclore 

da visão negativa que o termo carregava, ao mesmo tempo em que defendeu a sua 

abordagem, ainda ligada à psicanálise. No prefácio da publicação, argumenta: 

 
Fui criticado por não ter adotado o método histórico-cultural. [...] No entanto, 
fiz legítimo método histórico-cultural, quando discriminei culturas diferentes 
trazidas até nós [...] Formas religiosas “diferentes” trazidas até nós e aqui 
amalgamadas com outras culturas. [...] Neste livro, o “folclore negro” do Brasil 
não é estudado como material pitoresco, para recreio de espíritos curiosos. 
Não se trata de uma história amena de curiosidades domésticas e sociais da 
vida do negro [...]. É um método de exploração científica do seu inconsciente 
coletivo (RAMOS, 2007, p. 5-7).  

 

Justifica ainda que os procedimentos adotados nesse trabalho foram usados 

anteriormente em suas pesquisas sobre os cultos, considerando as investigações 

prévias, discriminativas e científicas, dos elementos étnicos de procedência do negro. 

Em A aculturação negra no Brasil, Arthur Ramos (1942) defendeu o tema nos cursos 

de formação, lembrando que na cadeira de antropologia e etnologia na FNFi, pela qual 

era responsável, grande parte do material tratava do folclore. Afirmou também que a 

citada Sociedade Brasileira de Antropologia e Etnologia, que ajudara a fundar, contava 

com um departamento a respeito do tema, patrocinando muitas conferências de 

estudiosos da área26.  

Ao estudar o que entendia como “folclore negro”, em quase todos os seus 

aspectos, as religiosidades estiveram presentes. Para interpretá-lo, examinou os 

mitos documentados por viajantes em África e, em campo, recolheu aquelas 

manifestações vigentes entre a população negra brasileira. Assim, justificou o 

 
 
26 Segundo Luís Rodolfo Vilhena (1997), entre os anos de 1947 e 1964, momento da institucionalização 

das ciências sociais no Brasil, intelectuais preocupados com o tema regional e a definição da 
identidade nacional reuniram apoio da sociedade a favor da defesa e da proteção do folclore, 
articulando ações com o intuito de dar estatuto disciplinar à temática. 
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acompanhamento das transformações e “degradações” das mitologias de origem no 

contato com outras formas de cultura. Em O folclore negro do Brasil, o autor 

apresentou as relações entre as mitologias sudanesas (do “fetichismo” jeje-nagô e de 

culto malê) e bantos (do “fetichismo” angola-congolês). Das mitologias sobreviventes, 

destacou aquelas ligadas aos deuses Obatalá (Oxalá), Iemanjá (e as deusas-mãe) e 

Xangô (e os orixás fálicos), em decorrência do seu forte simbolismo. Quanto à mítica 

banto, apontou para a sua pouca influência, identificando entidades em macumbas 

que foram englobadas pelos orixás jeje-iorubanos. Tais mitologias passaram ao 

folclore brasileiro, o que seria, para Arthur Ramos (2007, p. 23),  

 
sobrevivência emocional. É a conservação de elementos pré-lógicos que 
persistem no esforço das culturas pela sua afirmação conceitual. Uma 
civilização puramente “lógica”, despida de ritmo mítico-emocional, é 
inconcebível. Há uma persistência de elementos pré-lógicos que imprimem 
uma “coloração” específica às várias formas de cultura. É o caso do folclore 
negro no Brasil, no referente às sobrevivências mágico-religiosas. 

 

Por isso, defendeu a aproximação entre a antropologia e a psicanálise na 

interpretação das culturas e do folclore, que incluem práticas mágicas e crenças de 

diversas origens. Segundo o autor, ao chegar ao Brasil, os “fetichismos” africanos 

fundiram-se às religiões dos “povos dominantes”, passando pelo sincretismo com o 

catolicismo e o espiritismo, ou se tornaram cultos privados, perseguidos. Apesar de 

os velhos elementos não terem desaparecido, encrustando-se na psique, o autor 

pondera acerca da dificuldade de identificar-se no folclore brasileiro o que pertenceria 

exclusivamente ao “africano”: “As práticas supersticiosas acham-se num tal estado de 

fusão que esse trabalho discriminativo vai se tornando de quase impossível 

realização” (RAMOS, 2007, p. 27).  

Com base nessa indicação, as manifestações levantadas foram relacionadas 

por ele aos processos de permanência e transformação em terras brasileiras. Muitas 

delas, futuramente salvaguardadas pelo Estado, foram estudadas por Edison 

Carneiro. Juntos, os dois afirmaram uma cultura afro-brasileira e estabeleceram 

relações com aqueles que integravam o campo patrimonial dos anos de 1930, como 

Mário de Andrade. 

Como folclore, Edison Carneiro (2008c, p. 3) definiu um corpo aglutinador dos 

modos de sentir, pensar e agir particulares das camadas populares, valorizando a sua 

dinamicidade. Ao ver o “povo”, seu criador, atualizando, reinterpretando e 



 

 

67 

readaptando constantemente as suas manifestações, o folclorista compreendeu o 

fenômeno baseando-se ao mesmo tempo na tradição (ao manter, por vezes, a forma) 

e na inovação (alterando o conteúdo). Ao estudar as manifestações populares, 

constatou que, ao representarem as relações sociais humanas, elas se transformam 

à medida que estas igualmente se modificam. 

O universo das manifestações estudadas pelos folcloristas, antropólogos e 

sociólogos, nacionais e estrangeiros, entre os anos de 1930 e 60 foi registrado em 

documentos sonoros e escritos, fotografias e filmes. Os estados referenciados foram: 

Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Santa Catarina. Por 

sua vez, as manifestações mais recorrentes foram: o tambor de mina, o tambor de 

crioula, o bumba meu boi, o cacumbi, o maracatu, a congada, a capoeira, o samba e 

o torneio de quilombo. Em âmbito federal, com exceção do torneio de quilombo e do 

cacumbi, este registrado em nível estadual em Santa Catarina, as demais 

manifestações foram consagradas como patrimônio cultural imaterial brasileiro. 

 

1.2.1 Tambor de mina e tambor de crioula 

 

O tambor de mina e o tambor de crioula foram documentados, no passado, nos 

estados do Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Pará. Em São Luís, no 

Maranhão, o tambor de mina foi estudado por pesquisadores brasileiros e estrangeiros 

e tem associação com os terreiros mais antigos do estado: a Casa das Minas e a Casa 

de Nagô.  

Entre 1937 e 1953, passaram pela Casa das Minas Edmundo Correia Lopes, 

Álvaro de Las Casas, Manuel Nunes Pereira (que publicou A Casa das Minas em 

1947, com prefácio de Arthur Ramos), Arthur Ramos, Octávio da Costa Eduardo (sob 

orientação de Melville Herskovits), Pierre Verger (que chegou ao Brasil em 1946)27 e 

Roger Bastide. Essa casa, fundada nos anos de 1840, destaca-se igualmente pela 

implantação do modelo de culto tambor de mina, denominação mais difundida no 

 
 
27 Em 1958 os registros de Pierre Verger foram apresentados no Colóquio Internacional Sobrevivências 

das Tradições Religiosas Africanas na América Latina e no Caribe, da Unesco. No acervo do 
fotógrafo há registros do mesmo período e locais da realização do Projeto Unesco. Sob a guarda da 
Fundação Pierre Verger, como citado, eles foram parcialmente cedidos para a UFMA e dispostos no 
Museu Afrodigital Maranhão. O sítio do museu (museuafro.ufma.br) encontrava-se disponível no 
período de conclusão desta tese, entre julho e agosto de 2021. 
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estado, influenciando outros terreiros, incluindo aqueles presentes no Piauí, Pará e 

Amazônia. Esses espaços baseiam-se na tradição dos ancestrais africanos 

procedentes do Castelo de São Jorge da Mina (antigo mercado de escravizados na 

Costa do Ouro), atual Gana, vindos de Togo, Benim e Nigéria, conhecidos como mina-

jejes e mina-nagôs28. 

Da Casa das Minas, a liderança mais importante foi Mãe Andresa Maria, à 

frente do espaço entre 1914 e 1954. Em 1947 e 1948, Arthur Ramos e Pierre Verger 

fotografaram o espaço (Figuras 2 e 3). Pierre Verger destacou a matriarca (Figura 3) 

portando um longo cachimbo à frente da cajazeira. Esta foi descrita por Arthur Ramos, 

no verso da fotografia, como a “árvore do culto mina-jêje de maior vulto”.  
 

Figura 2 – (A) Casa das Minas: cajazeira sagrada, em 1947, por Arthur Ramos; (B) 

cajazeira sagrada e varanda de danças, em 2001, por Márcio Vasconcelos 

  
A B 

Fonte: acervo da Fundação Biblioteca Nacional e do Iphan. 
 

O entorno dos espaços de culto e moradia era igualmente importante, 

recebendo tratamentos diferenciados entre grupos africanos e brasileiros, do passado 

e do presente. Tombada pelo Iphan em 2002, em âmbito federal (Processo de 

 
 
28 Nina Rodrigues, em viagem ao Maranhão em 1896, visitou “os últimos negros africanos que existiam 

na capital daquele estado e que são ali conhecidos por negros minas. Eram duas velhas, uma jeje, 
hemiplégica e presa a uma rede de que não mais se levantava e a outra, uma nagô de abeokutá, 
ainda forte e capaz de fazer longas caminhadas, residindo ambas em pequenas casinhas nas 
proximidades de São Pantaleão” (RODRIGUES, 2015, p. 170). Muito provavelmente o intelectual se 
referia aos dois terreiros citados. 
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Tombamento n.º 1464-T-00), entre as fotografias dos espaços do terreiro da Casa das 

Minas, dos integrantes, dos cultos e de seus artefatos, constantes do processo, foi 

destacada por Márcio Vasconcelos em 2001 a cajazeira sagrada, a mesma registrada 

fotograficamente por Arthur Ramos em 1948 (Figura 2).  

O uso de plantas e a manutenção dos quintais limpos com as varreduras 

carregam sentidos espirituais e sociais. Essas práticas foram estudadas por Patrícia 

Marinho de Carvalho (2012) em comunidades quilombolas no Mato Grosso e em 

terreiros de São Paulo e Cuiabá. A pesquisadora concluiu que a vegetação tem 

significado simbólico correspondente ao modo de pensamento das comunidades 

averiguadas. As plantas são colocadas em pontos estratégicos, como na parte frontal 

das habitações ou nos quintais, nos fundos ou na frente das construções.  

O conjunto documental do tombamento da Casa das Minas menciona os 

pesquisadores que estudaram o terreiro no passado, como Álvaro de Las Casas, 

Manuel Nunes Pereira, Octávio da Costa Eduardo e Pierre Verger (Processo de 

Tombamento n.º 1464-T-00, folha 200; IPHAN, 2002). O registro fotográfico de Mãe 

Andresa feito em 1948 por Pierre Verger (Figura 3) foi apresentado no processo. 

Verger e outros destacaram, tanto no passado como no presente, a participação 

feminina nesses espaços, elemento comum do tambor de mina (Figura 3). A Casa das 

Minas, de acordo com Vagner Gonçalves da Silva (2002), foi somente governada por 

mulheres, as únicas que recebem e dançam com os voduns no estado de transe. 
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Figura 3 – (A) Mãe Andresa, com seu cachimbo de cabo longo, em 1948, por Pierre 

Verger; (B) Dona Enedina Jogorobuçu, sentada, fumando, em 2001, por Sérgio 

Ferretti ou Mundicarmo Ferretti (não há indicação precisa da autoria) 

  
A B 

Fonte: acervo da Fundação Pierre Verger e do Iphan. 
Pierre Verger©Fundação Pierre Verger (fotografia protegida pela Lei dos Direitos Autorais n.º 

9.610/98. Interessados em utilização deverão entrar em contato com a Fundação Pierre Verger em 
http://pierreverger.org/br/acervo-foto/servicos/uso-de-fotos.html. 

 

As figuras masculinas ajudam nos rituais e desempenham a função de 

tocadores de tambores. Elas foram igualmente registradas pelas fotografias da Missão 

de Pesquisas Folclóricas29, de Pierre Verger, e por aquelas presentes no processo de 

tombamento do terreiro, em 2002 (Figura 4).  

 

  

 
 
29 O acervo reunido pela Missão se encontra no CCSP e inclui registros de instrumentos musicais, 

objetos de culto, peças utilitárias, fotografias, reproduções de desenhos, gravações musicais e 
filmes. 
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Figura 4 – (A) Huntós (tocadores) com tambores (hum, humpli e gumpli) 

acompanhados de senhora com xequerê no Maranhão, em 1948, por Pierre Verger; 

(B) huntós Ribamar, José e Euzébio na Festa Acossi, em 2001, por Sérgio Ferretti 

ou Mundicarmo Ferretti (não há indicação precisa da autoria) 

  
A 

 
B 

Fonte: acervo da Fundação Pierre Verger e do Iphan. 
Pierre Verger©Fundação Pierre Verger (fotografia protegida pela Lei dos Direitos Autorais n.º 

9.610/98. Interessados em utilização deverão entrar em contato com a Fundação Pierre Verger em 
http://pierreverger.org/br/acervo-foto/servicos/uso-de-fotos.html. 
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O culto recebeu o nome de tambor em decorrência da relevância desse 

instrumento em seus rituais. O tambor foi citado por Nina Rodrigues com 

denominações diferentes, vindas dos idiomas ancestrais: no Maranhão, a dança de 

tambor; em Alagoas e Pernambuco, os maracatus; e na Bahia, os batuques 

(RODRIGUES, 2015, p. 238)30.  

A Casa de Nagô foi formada por africanos apoiados pela fundadora da Casa 

das Minas e era igualmente chefiada por mulheres. Sua mais importante liderança foi 

Mãe Dudu, Victória Tobias Santos, participante do processo de tombamento federal 

do terreiro, pelo Estado, em 1986. Segundo Alexandre Corrêa (2001 apud FERRETTI, 

2002, p. 36), “em inícios dos anos 80, mãe Dudu leu na revista Manchete notícias 

sobre o tombamento do terreiro da Casa Branca em Salvador. Entrou em contato com 

dirigentes da Secretaria de Cultura do Maranhão, solicitando providências para o 

tombamento da Casa Nagô”. 

A Casa de Nagô tem filiação de outras casas, especialmente abertas por 

algumas filhas que passaram por ela, seguindo seus cultos, assim como cânticos e 

instrumentos.  

O tambor de mina e o de crioula foram documentados pela Missão de 

Pesquisas Folclóricas, promovida pelo Departamento de Cultura de São Paulo, no 

Maranhão, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Piauí e Pará, entre fevereiro e julho de 1938. 

No Maranhão, a Missão registrou o tambor de mina do terreiro de Dona Maximiliana 

(Figura 5). Os cânticos falavam dos seres encantados e dos voduns cultuados e foram 

transcritos pela equipe da Missão e posteriormente comentados por Oneyda 

Alvarenga. Do toque de crioula, a Missão de Pesquisas Folclóricas documentou seus 

instrumentos, os tocadores, as dançantes e a punga, ou umbigada.  

 

  

 
 
30 Sobre o instrumento, acrescentou: “Como na África, onde é um poderoso elemento tanto de guerra 

como de caça, no Brasil o tambor é o instrumento musical por excelência dos pretos. Variadíssimo 
de forma, é fundamentalmente constituído por um grosso cilindro oco, de madeira, tronco de árvore 
escavado internamente, em cuja extremidade superior se distende uma pele de animal, sobre a qual 
se bate com o punho fechado ou com vaquetas. Às vezes complicam mais o instrumento. [...] Tocado 
por duas pessoas, combinam-se as vibrações da pele” (RODRIGUES, 2015, p. 243). 
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Figura 5 – (A) Culto em tambor de mina, em 1938, por Luís Saia; (B) tocadores 

esquentando os tambores de crioula no fogo em Cururupu, Maranhão, em 1953, por 

Marcel Gautherot 

  
A B 

Fonte: acervo histórico da Discoteca Oneyda Alvarenga (CCSP), da Prefeitura de São Paulo, e do 
Instituto Moreira Salles. 

 

O tambor de crioula e a punga reverenciam São Benedito e manifestam-se com 

frequência no carnaval e em festas juninas. O nome punga ou umbigada indica a 

entrada das mulheres nas rodas, ou a saída, por meio do toque do umbigo daquela 

que assume o centro da brincadeira. Na manifestação, o brincante inicia a toada 

acompanhado pelo coro e pelos tocadores da parelha, formada por três tambores de 

madeira e couro animal de tamanhos diferentes. Para uma boa afinação, os tocadores 

esquentam no fogo os tambores (Figura 5). 

Essas e outras manifestações foram registradas fotograficamente por Marcel 

Gautherot, que prestou serviços ao Sphan em 1940 e 1941, quando atuavam Rodrigo 

Melo Franco de Andrade e Lúcio Costa, e por Edison Carneiro, no âmbito da CNFL, 

entre 1948 e 195031. Marcel Gautherot também viajou por conta própria pelo Brasil, 

passou pelo Maranhão entre 1948 e 1960, documentando o tambor de crioula e o de 

 
 
31 Segundo o Instituto Moreira Salles, por iniciativa de Edison Carneiro, em 1961 foi lançada a Revista 

Brasileira do Folclore, cuja capa do primeiro número estampava uma fotografia do bumba meu boi 
maranhense de Marcel Gautherot. A Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro previu ainda a 
edição de um álbum, não realizado, com suas imagens dos folguedos regionais. Mais informações 
em: https://ims.com.br/2017/06/01/cronologia-marcel-gautherot/. Acesso em: 10 jan. 2021. 
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mina, o bumba meu boi e a Festa do Divino Espírito Santo. Sua coleção pertence ao 

acervo do Instituto Moreira Salles e parte dela foi virtualmente replicada pelo Museu 

Afrodigital da UFMA.  

O tambor de crioula do Maranhão foi registrado pelo Iphan em 2007 como 

“forma de expressão”. As pesquisas promovidas pelo Departamento de Cultura de 

São Paulo nos anos de 1930, no âmbito da Missão de Pesquisas Folclóricas, são 

mencionadas no Dossiê Tambor de Crioula do Maranhão (IPHAN, 2016a). 

 

1.2.2 Bumba meu boi 

 

Com diferentes denominações e características, o bumba meu boi foi 

identificado em Alagoas, Bahia, Maranhão, Pará, Pernambuco, Santa Catarina e 

Recife. O seu enredo referencia elementos coloniais que marcaram esses estados, 

como a monocultura, a criação extensiva do gado e a escravidão. A história narra a 

passagem do curandeiro que ressuscitou o boi do senhor morto pelo escravizado para 

satisfazer ao desejo da esposa de comer língua, encerrada com a festa de 

comemoração do milagre.  

O bumba meu boi liga-se à devoção aos santos juninos São João, São Pedro 

e São Marçal, e por isso a festa acontece em junho e julho. Arthur Ramos (2007, p. 

90) indicou que a manifestação se misturou com outros festejos populares natalinos, 

principalmente congos e pastoris, filiados ao ciclo geral dos reisados. Edison Carneiro 

(2008c) elegeu-a, ao lado da congada e da capoeira de Angola, para demonstração 

dos processos dinâmicos das diversões populares. Ademais dos temas centrais da 

morte e ressureição do boi, o espetáculo incluiu, de acordo com o folclorista, outras 

características. As versões colhidas registraram o boi acompanhado de outras 

personagens, prolongando ou variando a brincadeira, como homens e mulheres que 

passam pelas cenas ou animais verdadeiros (a ema, no Recife) e imaginários (a 

bernunça, em Santa Catarina)32 (Figura 6).  

 
 
32 Edison Carneiro, sobre as mudanças, comenta: “Pode-se calcular que a representação, inicialmente, 

fosse muito mais simples – somente o desenvolvimento do tema central. [...] Mais tarde, e 
dependendo de fatores vários, econômicos, sociais e políticos, em cada região, o bumba-meu-boi 
foi se complicando com incidentes e episódios de gosto vulgar, em geral engraçados, tomados a 
outras diversões populares, de maneira a encobrir quase totalmente o tema central” (CARNEIRO, 
2008c, p. 27). 
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Sobre a existência dessas personagens mais “centrais”, Edison Carneiro 

(2008c) teceu paralelos com outras manifestações, como os xangôs recifenses e os 

candomblés baianos, os bailes pastoris e os ternos e ranchos de reis, ademais das 

representações indígenas e dos cultos católicos. Outro aspecto analisado, nas 

versões de Alagoas, Bahia e Pará (neste último estado registrado pela Missão de 

Pesquisas Folclóricas de 1938), se referiu ao testamento do boi, dividido entre os 

assistentes depois da constatação da sua morte. Em Belém, em 1938, a Missão de 

Pesquisas Folclóricas reuniu gravações e fotografias da manifestação. Em São Luís, 

em 1953, e no Recife, em 1954, Marcel Gautherot fotografou cenas da manifestação 

(Figura 6). Em Alagoas, nos anos de 1930, Arthur Ramos e Alfredo Brandão colheram 

outros autos em que foram fundidos os bailes pastoris, o auto dos congos e o bumba 

meu boi com personagens indígenas, generais e animais outros, relativizando os 

folguedos do estado (CARNEIRO, 2008c, p. 37).  

 
Figura 6 – (A) Bumba meu boi, em São Luís, Maranhão, em 1953, por Marcel 

Gautherot; (B) no Recife, Pernambuco, em 1954, também por Marcel Gautherot 

  
A B 

Fonte: acervo do Instituto Moreira Salles. 
 

Em Florianópolis, Edison Carneiro destacou a mudança da manifestação com 

a morte do boi pelo vaqueiro, mantendo-se as demais personagens centrais. Os 

versos catarinenses, na publicação de Edison Carneiro, foram descritos por José 

Boiteux, citado por Osvaldo Ferreira de Melo, segundo a representação a que assistiu 

na capital, em 1871, quando criança. Considerada de peculiar criação “brasileira”, a 

bernunça, o bicho que come gente, foi colocada como uma diversão complementar 
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da brincadeira, povoando a imaginação infantil do litoral catarinense (CARNEIRO, 

2008c). No estado de Santa Catarina, a manifestação tem como denominação popular 

o boi de mamão. 

Como “celebração”, o Iphan registrou essas manifestações como Complexo 

Cultural do Bumba meu boi do Maranhão em 2011 e Complexo Cultural do Boi-Bumbá 

no Amazonas em 2018. No dossiê deste último, Arthur Ramos foi mencionado, 

quando trata das representações dos animais no folguedo (IPHAN, 2018b, p. 143). Os 

autos do bumba meu boi e do boi bumbá estendem-se pelo nordeste brasileiro, 

articulando dimensões da vida sociocultural local e regional. Mediante a encenação 

dos encontros e confrontos entre os europeus, os indígenas e os africanos, a 

manifestação abarca elementos do sincretismo religioso, dado que os santos (João, 

Pedro e Marçal) e os orixás, voduns e encantados requisitam o boi, figura central do 

auto, como uma obrigação espiritual.  

 

1.2.3 Cacumbi 

 

A prática do cacumbi foi documentada no passado nos estados da Bahia, do 

Espírito Santo e do Rio de Janeiro. O cacumbi, ou catumbi, foi identificado por Arthur 

Ramos e Manuel Querino na Bahia, Luís Edmundo no Rio de Janeiro e registrado pelo 

fotógrafo Marcel Gautherot no Espírito Santo nos anos de 1950 (Figura 7)33.  

Para Arthur Ramos (2007, p. 43-44), o auto consiste em uma das antigas 

epopeias angola-congolesas, identificando temas como as cerimônias de coroamento 

dos antigos reis do Congo, as lutas dessas monarquias umas contra as outras, as 

lutas contra o colono invasor, episódios como trocas de embaixadas, oráculos 

feiticeiros etc. O folclorista ainda menciona as aproximações históricas entre a 

manifestação levantada por Mário de Andrade, em 1935, em Os congos, e o tema 

principal do coroamento dos reis negros africanos. Mário de Andrade afirma que a 

cerimônia do coroamento de reis negros teria sido amplamente difundida no Brasil e 

que em muitos dos seus estados o que restaria dos autos dos congos seria essa parte 

(apud RAMOS, 2007, p. 44).  

 
 
33 Antes disso, Nina Rodrigues (2015, p. 280), em Os africanos no Brasil, citou festividades de cunho 

africano que ocorriam no período de reis, como os “cucumbys”. Para ele, na Bahia, os “cucumbys” 
das festas natalinas e reis seriam verdadeiramente festas “africanas”. 
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Sobre o tema, outras versões foram apontadas por Manuel Querino em A Bahia 

de outrora (1946), no Rio de Janeiro por Luís Edmundo Costa (1932), reproduzidas 

por Samuel Campelo no Congresso Afro-Brasileiro do Recife de 1934, e, ainda, por 

Gustavo Barroso em Ao som da viola, de 1921, com uma por ele considerada 

“deformação” por influência dos dramas guerreiros peninsulares e das danças e dos 

autos “ameríndios” sobreviventes. 

 

Figura 7 – (A e B) Cacumbi no Espírito Santo, em 1957, por Marcel Gautherot 

   
A B 

Fonte: acervo do Instituto Moreira Salles. 
 

O cacumbi, segundo Arthur Ramos (2007), articular-se-ia com outros autos 

portugueses e ameríndios, com autos totêmicos (guerreiros, bumba meu boi, 

caboclinhos etc.). Por outro lado, o folclorista destaca haver “fios condutores [...] 

nesses esfacelamentos. E uma dessas ligações mais fortes é justamente o ciclo 

temático do totemismo [representado pelo animal-totem, como o boi] que merece um 

estudo especial” (RAMOS, 2007, p. 51). O tema tinha sido, como citado, destacado 

por seu precursor, Nina Rodrigues. 

Como fenômeno de culto totêmico negro manifestado no Brasil em período 

natalino e de reis, Nina Rodrigues (2015) afirma que os ranchos dos reis são 

essencialmente ranchos de dança ou bailado e que, na Bahia, imitam e reproduzem 

as danças da iniciação da puberdade ou de certas danças de caça dos “povos 

selvagens” (RODRIGUES, 2015, p. 283). Para ele, as festas continham verdadeiras 
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práticas africanas, incorporadas ou integradas às nossas festas como simples tradição 

ou lembrança. Tais festas seriam manifestações de uma crença ou costume africano, 

em seu tempo, ainda vivo. O autor menciona também os clubes carnavalescos do 

cucumbi, do Rio de Janeiro, como festas populares que se tornaram tradição.  

Em Santa Catarina, essa manifestação foi registrada em âmbitos estadual e 

municipal. Por meio do Decreto Municipal n.º 90, de 2018, a cidade de Araquari 

registrou como patrimônio imaterial ou intangível a manifestação “celebração do 

Catumbi” (ARAQUARI, 2018), a qual tem sido mantida pelo Grupo Folclórico Catumbi, 

da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, de Araquari (Figura 8).  

 

Figura 8 – (A) Grupo Catumbi, de Itapocu, Santa Catarina, conduzido pelo Capitão 

Lidiano Eufrásio; (B) integrantes do Catumbi-Mirim em Araquari, Santa Catarina, em 

2010, por Aldair Nascimento Carvalho 

  
A B 

Fonte: (A) A. N. Carvalho (2012, p. 36); (B) A. N. Carvalho (2012, p. 59). 
 

No mesmo ano, como “Dança do Catumbi”, o estado registrou a manifestação. 

Segundo a Fundação Catarinense de Cultura (FCC), trata-se do “primeiro patrimônio 

formalmente reconhecido pela legislação de proteção em Santa Catarina” (tratada no 

capítulo 3) acerca da cultura negra ou afrodescendente (FCC, 2021).  

A manifestação foi documentada pelo Núcleo de Estudos Negros (NEN), 

organização que integra o movimento negro de Santa Catarina fundada em 1986 por 

acadêmicos e militantes ligados à luta antirracista de Florianópolis. Segundo Ivan 

Costa Lima (2016) em “A pedagogia multirracial e popular em Santa Catarina: trajetos 

históricos e lutas sociais do movimento negro”, o NEN buscou “se diferenciar de outras 
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organizações, ao propor discutir sobre o papel das instituições públicas como 

reprodutoras das desigualdades raciais” (LIMA, 2016, p. 7)34.  

Na edição número 11 do Educa-ação afro, publicada em 1999, o artigo “O que 

é catumbi?” menciona a manifestação em três cidades do estado: Biguaçu, 

Florianópolis e Araquari. Em Biguaçu, o jornal referencia que a dança era praticada 

nos anos de 1950 por uma comunidade negra existente na localidade de Cachoeira. 

Na capital, duas menções são feitas: um grupo conhecido como “Cacumbi do Capitão 

Amaro” desde 1960 “tem sido tema de reportagens, pesquisa e até de um filme”; e um 

juizado de São Benedito, no Canto da Lagoa (O QUE É CATUMBI?, 1999, p. 8). Em 

Araquari, trata-se da manifestação situada em Itapocu. Nessa localidade, situam-se a 

Irmandade Nossa Senhora do Rosário e a comunidade quilombola do Itapocu, 

certificada pela FCP em 2019. Sobre a Irmandade, o Grupo Folclórico e a 

manifestação, trata a pesquisa de Aldair Nascimento Carvalho (2012), por meio das 

representações sociais da comunidade do Itapocu e do seu entorno. 

 

1.2.4 Maracatu e congada 

 

O maracatu e a congada foram documentados nos estados de Paraná e 

Pernambuco. O maracatu teria sido outro festejo que fundiu traços totêmicos com as 

figuras dos animais, esfacelamentos de autos dos congos, com reis e rainhas, 

embaixada, sobrevivências de religião negra e fetiches, juntamente com a devoção à 

Nossa Senhora do Rosário (RAMOS, 2007, p. 76). O nome maracatu, segundo Mário 

de Andrade (1947, p. 137), viria do tupi e sua derivação maracá, instrumento musical 

de origem ameríndia (chocalho elaborado com uma cabaça preenchida por 

sementes), somada a catu, bom, bonito. Juntos, significam instrumento bonito e, por 

extensão, dança bonita. No Recife, a dança foi registrada fotograficamente por Marcel 

Gautherot em 1949 (Figura 9).  

 
 
34 Em 1995, seus integrantes eram: Dora Lúcia de Lima Bertúlio, Ivan Costa Lima, Jeruse Romão, João 

Carlos Nogueira, Márcio de Souza, Paulino de Jesus Cardoso, Maristela Pereira de Souza e Sonia 
Mara de Sousa (NEN, 1995). Em 2003, foram acrescidos: Adilton Jose de Paula, Clésio Roberto da 
Silva, Flavia Helena Lima, Joana Célia dos Passos, Lisiane Bueno da Rosa, Marcos Rodrigues da 
Silva, Mislene Nogueira da Silva, Paula Bueno da Rosa, Sandra Regina Adão e Vicente Francisco 
do Espírito Santo (NEN, 2003). 
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Como em outras representações, a coroação de reis está nas congadas. 

Segundo Edison Carneiro (2008c), os reis eram escolhidos pelas Irmandades da 

Senhora do Rosário dos Pretos, podendo receber aprovação das autoridades civis. 

Em geral, os eleitos eram pessoas idosas e benquistas pelos senhores “devido à sua 

subserviência, a quem se permitia, sem prejuízo – uma realeza de papelão” 

(CARNEIRO, 2008c, p. 40). 

 
Figura 9 – (A e B) Maracatu no Recife, Pernambuco, em 1949, por Marcel Gautherot 

  
A B 

Fonte: acervo do Instituto Moreira Salles. 
 

Afora suas flutuações, os cortejos e as embaixadas são temas recorrentes. 

Edison Carneiro afirma ainda que a congada influenciou os cucumbis descritos por 

Melo Morais Filho, no Rio de Janeiro, e por Manuel Querino, na Bahia, e os congos 

de Pereira da Costa, em Pernambuco, “os dois primeiros já com a intromissão de 

figurantes indígenas. [...] A congada de mais extenso repertório parece ser a da Lapa, 

Paraná, estudada por José Loureiro Fernandes” (CARNEIRO, 2008c, p. 42)35.  

 
 
35 Para Florestan Fernandes, no artigo “Congadas e batuques em Sorocaba”, escrito em 1942 e 

publicado em O negro no mundo dos brancos (2007), o tema referendava “uma sobrevivência das 
lutas intestinas, travadas entre os reis e o chefes [sic] de tribos, e a guerra deste contra o invasor, 
com a encenação das tradicionais ‘embaixadas’, comuns entre africanos antes do estado de 
beligerância” (FERNANDES, 2007, p. 267). A congada registrada em Sorocaba, São Paulo, foi 
dedicada à Nossa Senhora do Rosário e a batucada à Nossa Senhora Aparecida. 
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A manifestação, de forma geral, encena a história do embaixador de Angola, 

que, em nome da rainha Jinga (defensora do reinado contra os invasores 

portugueses), visita o rei de Congo em um dia de festa, causando quase um conflito, 

representado por espadas (Figura 10).  

 

Figura 10 – (A e B) Congada no Paraná, em 1947, por Marcel Gautherot 

  
A B 

Fonte: acervo do Instituto Moreira Salles. 
 

As personagens referem-se ao rei e à rainha, aos fidalgos ou vassalos, ao 

embaixador, aos integrantes do cortejo e aos guerreiros (Figura 10). Durante a 

coroação, os integrantes do cortejo apresentam uma dança coreografada com jogos 

de agilidade e de simulação de combate acompanhada de cantos e instrumentos 

musicais (Figuras 9 e 10). 

Em âmbito federal, a manifestação foi registrada como “formas de expressão”: 

Maracatu Nação e Maracatu Baque Solto, em Pernambuco, em 2014. Ainda se 

encontram em processo de instrução, para registro, as Congadas de Minas, no 

Espírito Santo, em Goiás, em Minas Gerais e em São Paulo. Entre os intelectuais que 

documentaram a manifestação no passado, foi citado Mário de Andrade nos registros 

relativos à patrimonialização, como o Dossiê INRC do Maracatu Nação (IPHAN, s.d.).  
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1.2.5 Capoeira 

 

A capoeira, ainda que praticada em diversos lugares do Brasil, no passado foi 

documentada na Bahia e no Recife. De todas as manifestações apresentadas por 

Edison Carneiro, a capoeira de Angola foi, segundo o folclorista, aquela que mais 

atraiu a atenção das camadas superiores da sociedade da sua época. De acordo com 

ele, “foi sempre uma vadiação proibida, perseguida, e os negros que a ela se davam 

eram caçados nas ruas e escorraçados das cidades como desordeiros e malandros” 

(CARNEIRO, 2008c, p. 51, grifo do original). Apesar da repressão contínua, a 

historiografia e a imprensa relatam que a manifestação se transformou em uma das 

formas de afirmação da figura negra na sociedade. A importância da capoeira foi 

destacada por Edison Carneiro também no Segundo Congresso Afro-Brasileiro36. 

Como dito aqui, o congresso baiano incorporou na sua programação atividades 

ligadas aos temas do samba e da capoeira e ao universo religioso. 

O acervo reunido por Ruth Landes em sua passagem pela Bahia, entre 1938 e 

1939, foi ainda mais significativo, contando com mais de 40 registros, incluindo 

legendas com identificação dos praticantes e posições da manifestação (“the fall, and 

the end of that round till the music signals another”, “opening”, “step”, “header”, etc.), 

que usa muito o corpo, especialmente as pernas e os pés (Figura 11).  

 

  

 
 
36 Consta do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, do Rio de Janeiro, uma fotografia dos 

capoeiristas Barbosa e Juvenal numa demonstração para o Congresso Afro-Brasileiro da Bahia 
registrada por Edison Carneiro. Contudo, por estar protegida pela Lei de Direitos Autorais, não foi 
possível sua reprodução na tese. 
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Figura 11 – (A) Capoeiristas (Querido-de-Deus, Onça Preta e outros) e Edison 

Carneiro (terceiro, em pé, da esquerda para a direita) em Salvador, Bahia, em 1938, 

por Ruth Landes; (B) jogo de capoeira em Salvador, em 1946, por Marcel Gautherot 

  
A 

 
B 

Fonte: acervo do National Anthropological Archives, do Instituto Smithsonian, e do Instituto Moreira 
Salles. 
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Em A cidade das mulheres, Ruth Landes (2002) comenta a sua participação 

em uma festa em Cabaceiras da Ponte, em Itapagipe, Salvador, acompanhada por 

Edison Carneiro, e a roda de capoeira a que pôde assistir, destacando, entre os 

participantes, as figuras de Querido-de-Deus e Onça Preta.  

Portando uma orquestra de berimbaus, pandeiros e chocalhos, a capoeira foi 

documentada no Recife por Pereira da Costa e Valdemar de Oliveira e em Salvador 

por Marcel Gautherot (Figura 11). Este reuniu um acervo fotográfico importante da 

prática, guardado pelo Instituto Moreira Salles, que indica em seu sítio eletrônico 248 

imagens fotográficas sobre o tema capoeira. 

O mecanismo do registro foi usado para inscrever como “saberes” a roda de 

capoeira e o ofício dos mestres de capoeira, em 2008, em abrangência nacional. Os 

documentos que sustentaram essas ações mencionam os estudos feitos por 

intelectuais entre os anos de 1930 e 40. O Dossiê Inventário para Registro e 

Salvaguarda da Capoeira como Patrimônio Cultural do Brasil (IPHAN, 2007a) destaca 

figuras como Gilberto Freyre, Edison Carneiro, Arthur Ramos, Jorge Amado e Donald 

Pierson ao apontar seus interesses pela manifestação. Por sua vez, o Dossiê Roda 

de Capoeira: patrimônio mundial imaterial (IPHAN, 2014c), assim como o Dossiê Roda 

de Capoeira e Ofício dos Mestres de Capoeira (IPHAN, 2014b), apresenta, para 

ilustrar e documentar a prática e o ofício no passado, fotografias feitas em 1946 por 

Marcel Gautherot e Pierre Verger, em Salvador. 

 

1.2.6 Samba e samba de roda 

 

O samba ou samba de roda na Bahia foi chamado de batuque da Angola, 

segundo Edison Carneiro (2008a), e parecia uma dança rural dos engenhos e das 

fazendas baianas presente havia anos nas cidades do estado. Em sua breve 

descrição, Edison Carneiro (2008a, p. 127-128) informa: 

 
A roda de samba forma-se por qualquer número de pessoas, homens e 
mulheres. A orquestra geralmente se compõe de pandeiro, violão e chocalho 
ou simplesmente pandeiro e um prato de cozinha, arranhado por uma faca. 
[...] O canto parte, habitualmente, do tocador de pandeiro ou de prato. Um 
dos presentes inicia o samba, dançando, sozinho, no meio da roda, por 
alguns minutos, depois do que, fazendo mesuras, meneios de corpo e 
arremedos de ataque com as pernas, provoca outra pessoa a substituí-lo. 
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Em A sabedoria popular, Edison Carneiro (2008a) transcreveu algumas frases 

de solo e coro dessa manifestação, alteradas dependendo dos locais praticados. Os 

primeiros registros da dança a situam na Bahia do século XVIII, pelos textos de Nina 

Rodrigues, Manuel Querino e Arthur Ramos, como batuque. Este último, para falar do 

batuque, recorreu a outros estudos que identificaram esse batuque em lugares como 

Luanda e outros distritos de Angola. O termo foi descrito como uma dança circular, 

acompanhada de passos marcados com palmas e instrumentos, como os atabaques. 

Alfredo Sarmento descreveu o batuque como uma dança que adotou a embigada 

(descrita anteriormente como umbigada, por Edison Carneiro), chamando a ação de 

semba (apud RAMOS, 2007, p. 108). O termo samba viria, segundo o estudioso, da 

palavra de origem banto-africana semba, que quer dizer umbigada.  

Acerca dessa dança, muitos trabalhos posteriores foram feitos apontando, 

como Arthur Ramos (2007), para a dispersão da manifestação pelo Brasil, agregando 

outros elementos. O samba ganhou atenção particular de Edison Carneiro no Samba 

de umbigada, publicado em 1961, e na “Carta do samba”, proposta no Primeiro 

Congresso Nacional do Samba, ocorrido entre 28 de novembro e 2 de dezembro de 

1962, no Rio de Janeiro. No documento, Edison Carneiro (1982) expressou sua 

preocupação com a preservação das características “originais” do samba, incluindo a 

espontaneidade, e perspectivas de progresso, elementos defendidos por ele no 

folclore: 

 
O Congresso do Samba valeu por uma tomada de consciência: aceitamos a 
evolução normal do samba como expressão das alegrias e das tristezas 
populares; desejamos criar condições para que essa evolução se processe 
com naturalidade, como reflexo real da nossa vida e dos nossos costumes. 
[...] Tivemos em mente assegurar ao samba o direito de continuar como 
expressão legítima dos sentimentos da nossa gente (CARNEIRO, 1982, p. 
161). 

 

O samba de roda, no Recôncavo Baiano, e as matrizes do samba, no Rio de 

Janeiro, foram inscritos como “forma de expressão” pelo mecanismo do registro, em 

âmbito federal, em 2004, e como patrimônio da humanidade pela Unesco, no ano 

seguinte. O Dossiê Samba de Roda do Recôncavo Baiano (IPHAN, 2006a) e o Dossiê 

Matrizes do Samba no Rio de Janeiro (IPHAN, 2014a) mencionam Edison Carneiro e 

sua publicação Samba de umbigada (1961) e Mário de Andrade e o Samba rural 

paulista (1955), ao tratar da origem do termo.  
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1.2.7 Torneio de quilombo 

 

O torneio de quilombo teria iniciado em Viçosa, Alagoas, ainda no século XIX 

e foi encenado em cidades de Alagoas como Marechal Deodoro, Vila da Imperatriz e 

União dos Palmares, assim como em Maceió (MARQUES, 2018), onde foi 

fotografado, em 1943, por Marcel Gautherot (Figura 12). 

Para a festa e representação, cria-se um reduto (o mocambo) de paliçada 

enfeitado com folhas de palmeira e bananeira e dois tronos no seu interior. O rei negro, 

que ocupa um deles, apresenta um gibão, calções brancos, manto azul, coroa na 

cabeça e uma espada na cinta. O rei dos caboclos, os quais surgem no auto armados 

de arco e flecha e vestidos com tanga e cocar de penas, veste vermelho. Uma 

orquestra com adufos (quadrados revestidos de couro dos dois lados), mulungus 

(tambores de fricção), pandeiros e ganzás, acompanha o combate. O auto abrange 

três etapas:  

1. o “roubo” e o “batuque”;  

2. o “resgate”;  

3. a “luta” e a “prisão dos negros”.  

Na primeira, com a permissão das pessoas saqueadas e das autoridades 

policiais, os “negros” roubam artefatos de lugares do entorno e, no mocambo, 

festejam, com alimentos e batuques. Segundo a letra da canção, presente nas 

publicações de Edison Carneiro (2011, p. 51) e Câmara Cascudo (2012, p. 595), os 

“negros” falam “Folga, negro! Branco não vem cá. Se vier [ou vinhé]. O diabo há [ou 

o pau é] de levá!”, e os caboclos respondem: “Dá-lhe toré, dá-lhe toré. Faca de ponta 

não mata muié”. A segunda etapa, como se titula, refere-se ao resgate dos artefatos, 

quando os “negros” devolvem os objetos aos donos. É na terceira e última etapa que 

os combates acontecem, com o rapto da rainha negra, a morte e a ressureição do rei 

negro, a vitória dos caboclos e a venda dos aquilombados. 
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Figura 12 – (A e B) Torneio de quilombo em Maceió, Alagoas, em 1943, por Marcel 

Gautherot 

   
A B 

Fonte: acervo do Instituto Moreira Salles. 
 

Essa tem sido a forma representada em Maceió, com variações dependendo 

do lugar e do período. Sobre a historicidade do auto, tem-se autores que o 

interpretaram como reminiscências da experiência dos quilombos, destacando 

sobretudo o Quilombo dos Palmares, e os que não perceberam essa relação ou que 

a viram como pouco provável (Quadro 3).  

 

  



 

 

88 

Quadro 3 – Interpretações sobre o torneio de quilombo em publicações, entre os 

anos de 1930 e 2000 
Autor e publicação Interpretação sobre o torneio de quilombo 

Arthur Ramos em O 
folclore negro do 

Brasil 
(2007 [1935]) 

- Entendeu a festa como uma continuidade da memória popular de 
Palmares, como uma sobrevivência histórica “não da África”, mas dos 
negros no Brasil, que mostrava “um flagrante exemplo da gênese e do 
desenvolvimento das canções de gesta e de feitos heroicos que passaram 
ao inconsciente popular” (RAMOS, 2007, p. 51); 
- Destacou que manifestações semelhantes poderiam ter sobrevivido no 
inconsciente popular coletivo de outros locais brasileiros que presenciaram 
a formação dos quilombos no passado, mas, como caso mais “típico”, 
pontuou o de Alagoas e que as populações do entorno da Serra da Barriga 
e dos vales do Paraíba e do Mundaú “guardam a lembrança, nos autos 
folclóricos” (RAMOS, 2007, p. 51); 
- Rememorou as cenas a que assistiu em Pilar, “em pequeno”, muito 
provavelmente entre os anos de 1910 e 20. 

Mário de Andrade 
em “As danças 

dramáticas do Brasil” 
(1947) 

- Não concebeu uma ligação direta entre Palmares e o torneio de quilombo, 
pois interpretou o auto como uma tradição advinda das cavalhadas e 
cheganças (ANDRADE, 1947, p. 56). 

Edison Carneiro em 
Dinâmica do folclore 

(2008c [1950]) 

- Identificou uma suposta “manipulação branca” no auto, com o intuito de 
controlar a resistência escrava, negando a historicidade popular da prática 
cultural; 
- Afirmou que a prática parecia ser “uma adaptação semi-erudita do auto dos 
Congos para comemorar a vitória das armas luso-brasileiras contra o 
Quilombo dos Palmares” (CARNEIRO, 2008c, p. 49-50). 

Edison Carneiro em 
O quilombo dos 
Palmares (2011 

[1958]) 

- Disse que a manifestação “conservou, das guerras nos Palmares, uma 
recordação bem viva, no torneio [...], que todos os anos se realizava nas 
cidades do centro do Estado, no dia de orago” (CARNEIRO, 2011, p. 51); 
- Entre os lugares de permanência do auto, indicou Viçosa. 

Câmara Cascudo em 
Dicionário do folclore 

brasileiro (2012 
[1959]) 

- Apresentou o auto como a representação de “uma sobrevivência histórica 
dos Quilombos dos Palmares, que a partir dos meados do séc. XVIII se 
estabeleceram em terras da Comarca de Alagoas, [...] mais particularmente 
na serra da Barriga, no local onde hoje se situa a cidade de União de 
Palmares” (CASCUDO, 2012, p. 596). 

Abelardo Duarte em 
Folclore negro das 

Alagoas (2010 
[1974]) 

- Concebeu a manifestação como uma “sobrevivência histórica”, pois 
procurava evocar episódios da guerra palmarina, descrevendo-a como uma 
luta “simulada entre negros, os quilombolas e caboclos, simbolizando os 
seus perseguidores índios, pela posse da rainha dos negros, uma moça 
branca que fora raptada, conforme a lenda existente, filha de um senhor de 
engenho” (DUARTE, 2010, p. 346). 

Theo Brandão em 
Quilombo (1978) 

- Indicou que as populações pesquisadas em Maceió não guardaram a 
“menor lembrança da república negra e a guerra que a ela foi movida” 
(BRANDÃO, 1978, p. 5). 

Oneyda Alvarenga 
em Música popular 

brasileira (1982) 

- Comentou que o auto se inspirou em outros quilombos, contrariando os 
apontamentos de Arthur Ramos, que os situa numa manifestação 
particularmente alagoana. 

Dirceu Lindoso em A 
utopia armada 

(2005) 

- Ponderou sobre o conteúdo do auto e sua associação direta com Palmares, 
aceitando relações diretas como o nome do auto, a presença de guerreiros 
e reis negros e brancos na fortificação, a derrota negra e a destruição do 
quilombo; 
- Questionou, contudo, a possibilidade de os grupos narrarem pela 
manifestação a sua “derrota e inferioridade, frente agora a brancos e seus 
aliados índios” (LINDOSO, 2005, p. 290); 
- Relacionou as contradições e os equívocos dos autores mencionados a 
uma interpretação da cultura negra por meio de um olhar europeu. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
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Dos autores listados, Arthur Ramos (2007), Edison Carneiro (2008c), Câmara 

Cascudo (2012) e Abelardo Duarte (2010) foram aqueles que se aproximaram em 

suas interpretações, indicando uma relação mais direta do auto com o assentamento 

palmarino. Em contrapartida, Mário de Andrade (1947), Theo Brandão (1978), Oneyda 

Alvarenga (1982) e Dirceu Lindoso (2005) foram aqueles que se distanciaram das 

interpretações do grupo anterior, afastando a associação direta do auto com o 

fenômeno de Palmares e ainda a sua representação como uma manifestação 

particularmente alagoana. Em comparação com as obras do primeiro conjunto de 

autores, com exceção da de Mário de Andrade, as publicações desse segundo grupo 

são de período posterior, de 1978 em diante. O contato com a historiografia mais 

recente sobre o tema pode justificar essa leitura um pouco mais “ponderada” acerca 

do auto e do Quilombo dos Palmares. 

Sobre a participação indígena, as publicações referenciam-na às expedições 

estatais e aos demais moradores do entorno de Palmares, motivados pelos episódios 

de saques promovidos pelos palmarinos, reforçando a descrição apresentada no auto 

(REIS; GOMES, 2005).  

Associando diretamente o auto ao assentamento palmarino ou não, todos 

esses autores apontam alguma ligação com as experiências dos quilombos no Brasil, 

destacando, quando presentes, as transformações do folguedo ao longo do tempo, 

segundo o lugar em que foi praticado. Alguns, ao pontuarem a figura indígena, por 

exemplo, demonstraram uma concepção de quilombo diferente da do modelo mais 

disseminado do fenômeno. O capítulo 2 trata acerca de uma ideia de sobrevivência 

africana, especialmente com base nas publicações dos citados Arthur Ramos e 

Edison Carneiro, mas também de Nina Rodrigues e Roger Bastide, presente entre os 

anos de 1930 e 60 no Brasil. 

Em termos gerais, pela produção dessa geração de intelectuais ligada aos 

estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais e do folclore, observou-se forte 

ênfase nas manifestações com o sistema religioso e seu universo simbólico, centradas 

nos cultos de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Entre os locais mais 

pesquisados, destacaram-se Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Pernambuco, que reuniam (e ainda reúnem) um conjunto importante de comunidades 

negras rurais. Das manifestações mencionadas, os estudos salientaram os cultos, as 

danças, as músicas e as festividades, retomados em pesquisas acadêmicas 
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posteriormente, nos mesmos estados, e em comunidades que apresentaram o meio 

rural como particularidade.  

Ainda que aquela primeira geração de pesquisadores, composta entre os anos 

de 1930 e 60, não tenha tido formação restrita ou mesmo formal nos campos da 

sociologia, da antropologia e da história, ela pôde articular teorias e metodologias que 

mais tarde foram abraçadas por essas disciplinas, e partiram desses mesmos campos 

as investigações empreendidas em comunidades de terreiros e quilombolas.  

 

1.3 OS ESTUDOS DO FOLCLORE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL E O 

RECONHECIMENTO FEDERAL DAS MANIFESTAÇÕES DOCUMENTADAS 

 

As manifestações identificadas em comunidades negras rurais entre as 

décadas de 1930 e 60 foram, como indicado, mais recentemente reconhecidas pelo 

Iphan como patrimônio cultural imaterial brasileiro, por meio do mecanismo do registro 

(APÊNDICE B), respondendo às demandas apresentadas pelas comunidades negras 

(quilombolas ou não), articuladas com os movimentos sociais.  

No campo de estudos do patrimônio cultural, interpretações apontam para o 

desejo por parte do órgão de preservação federal de reconhecer as manifestações 

populares e de cunho imaterial e intangível no começo da sua história. Segundo 

Janice Gonçalves (2016, p. 43):  

 
Nas últimas três décadas, o anteprojeto [de criação do órgão federal] tem sido 
interpretado como próximo aos debates contemporâneos acerca do 
patrimônio imaterial e intangível, em virtude de voltar-se significativamente 
para as dimensões processuais da cultura, como as incluídas no texto 
elaborado por Mário de Andrade. 

 

Exemplos como a música popular, contos, histórias, “lendas”, “superstições”, 

medicina, receitas culinárias, provérbios, ditos, danças dramáticas etc. foram 

incorporados como obras de “arte popular” sob a categoria “folclore” (ANDRADE, 

1981, p. 41)37, contudo as manifestações culturais apontadas pelo anteprojeto 

encaminhado ao ministro da Educação e Saúde Pública Gustavo Capanema, em 24 

 
 
37 Janice Gonçalves (2016, p. 11) afirma que a elaboração do anteprojeto se relacionou com outras 

“propostas de criação de instâncias governamentais de preservação em âmbito estadual e federal” 
nos anos de 1920 e 30. 
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de março de 1936, não foram contempladas pelo Decreto-Lei n.º 25, de 1937, que 

organizou a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional e instituiu o 

tombamento38. Esse decreto priorizou mais fortemente a proteção do patrimônio 

edificado. Foram “803 bens [tombados], sendo 368 de arquitetura religiosa, 289 de 

arquitetura civil, 43 de arquitetura militar, 46 conjuntos, 36 bens móveis, 6 bens 

arqueológicos e 15 bens naturais” (FONSECA, 1997, p. 125), entre 1938 e 1969, por 

exemplo.  

Ao revisitar os estudos sobre a história do patrimônio cultural no Brasil ou ainda 

sobre os mecanismos de proteção e valoração patrimoniais, há a tendência de criticar 

a predominância das ações a respeito da materialidade ou também a predominância 

da divisão entre o que foi instituído como patrimônio material e o determinado como 

patrimônio imaterial. Márcia Chuva (2020) recorda, porém, que sob “o guarda-chuva 

da categoria de patrimônio” hoje se encontram práticas que, no passado, eram 

dissociadas e distintas. Essa “junção” foi resultado de um processo e de frentes de 

trabalho mais recentes. 

Em termos constitucionais, o Artigo 216 da Constituição Federal de 1988 

ampliou o conceito de patrimônio presente no Decreto-Lei n.º 25, de 1937, 

substituindo os termos patrimônio histórico e artístico por patrimônio cultural 

brasileiro39. Essa alteração incorporou o conceito de referência cultural e a definição 

dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter imaterial. Como 

patrimônio, o Decreto-Lei n.º 25 define: “O conjunto de bens móveis e imóveis 

existentes no País e cuja conservação seja de interesse público, quer por sua 

vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor 

arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico” (BRASIL, 1937). Por sua vez, o 

Artigo 216 menciona os bens “de natureza material e imaterial, tomados 

individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988b).  

 
 
38 A legislação tomou como referência, ademais do anteprojeto de Mário de Andrade, projetos 

anteriores de Jair Lins e José Wanderley de Araújo Pinho e a legislação sobre o tema da França e 
do México (GONÇALVES, 2016, p. 52). 

39 Outros artigos mantiveram esses termos e outros relacionados. Consta do Artigo 5.º, LXXIII, a 
expressão patrimônio histórico e cultural. No Artigo 24, VII, tem-se patrimônio histórico, cultural, 
artístico, turístico e paisagístico. No Artigo 30, IX, há patrimônio histórico-cultural. Vale salientar que 
o Artigo 225 menciona a categoria patrimônio genético, não contemplada no Artigo 216. 
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Em âmbito federal, a gestão do patrimônio cultural é feita pelo Iphan, mas ações 

patrimoniais ocorrem igualmente pelas instâncias estaduais e municipais. Cada uma 

dessas instâncias tem políticas e instrumentos de proteção particulares, mas, no que 

se refere à legislação, os estados e municípios em geral acompanham ou adaptam o 

que foi proposto em nível federal40.  

As políticas oficiais voltadas aos bens imateriais e aos grupos sociais distintos 

daqueles privilegiados pelo mecanismo do tombamento se deram a partir dos anos de 

2000, em âmbito federal, pelo Iphan, contudo uma revisão dos princípios que norteiam 

a preservação do patrimônio cultural no Brasil ocorrera anteriormente41. Entre as 

reavaliações, incluiu-se no debate das políticas culturais a ideia de referência cultural:  

 
Essa perspectiva veio deslocar o foco dos bens − que em geral se impõem 
por sua monumentalidade, por sua riqueza, por seu “peso” material e 
simbólico − para a dinâmica de atribuição de sentidos e valores. Ou seja, para 
o fato de que os bens culturais não valem por si mesmos, não têm um valor 
intrínseco. O valor lhes é sempre atribuído por sujeitos particulares e em 
função de determinados critérios e interesses historicamente condicionados. 
Levada às últimas conseqüências, essa perspectiva afirma a relatividade de 
qualquer processo de atribuição de valor − seja valor histórico, artístico, 
nacional etc. − a bens, e põe em questão os critérios até então adotados para 
a constituição de patrimônios culturais (FONSECA, 2001, p. 112).  

 

Assim, o patrimônio cultural não se resumia aos grandes monumentos, aos 

testemunhos da história “oficial”; incluía também manifestações e bens culturais que 

representam grupos indígenas, negros, imigrantes etc. A noção de referência cultural 

e as experiências elaboradas com base nela serviram de fundamentação para a 

definição de patrimônio cultural presente na Constituição Federal de 1988. A 

identificação de novos bens e a construção de instrumentos e metodologias de 

pesquisa e valorização foram tratadas pelo órgão de preservação com a promulgação 

do citado texto constitucional, o qual incorporou “a visão antropológica (e muito mais 

democrática) da cultura e das noções de bem cultural, dinâmica cultural e de 

referência cultural” (IPHAN, 2000, p. 7) adotada antes pelo Centro Nacional de 

Referência Cultural (CNRC) e Pró-Memória, criados em 1975 e 1979, 

 
 
40 Sobre o tema, ver, por exemplo, Patrimônio imaterial no Brasil: legislação e políticas estaduais 

(CAVALCANTI; FONSECA, 2008). 
41 Começou, nesse momento, o Inventário Nacional dos Bens Móveis e Integrados (INBMI), financiado 

pela Fundação Vitae. Com duração de cerca de 30 anos, o INBMI dedicou-se aos acervos presentes 
no interior da arquitetura tombada no Brasil (MOTTA; REZENDE, 2016, p. 21). 
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respectivamente.  

Entre a promulgação da Constituição Federal de 1988 e a legislação do 

patrimônio imaterial de 2000, por exemplo, algumas iniciativas importantes ocorreram. 

O Rio de Janeiro sediou em 1995 o Encontro de Inventários do Conhecimento, 

promovido pelo Departamento de Identificação e Documentação (DID) e que contou 

com trabalhos apresentados pelo Iphan e por instituições estaduais e municipais, 

reunidos em Inventários de identificação: um panorama da experiência brasileira 

(MOTTA; REZENDE, 1998). Algumas experiências-piloto de aplicação do inventário 

foram feitas, em parceria com as superintendências estaduais e colaboradores, como 

em Minas Gerais e Goiás42. Essas iniciativas, mais as definições das categorias de 

bens culturais elaboradas pela Comissão e Grupo de Trabalho do Patrimônio Imaterial 

(presentes no Decreto n.º 3.551) e o trabalho concentrado do DID, resultaram na 

forma atual e definitiva do INRC em 1999, descrita no Inventário Nacional de 

Referências Culturais: manual de aplicação (IPHAN, 2000).  

Como particularidade, entre outras, o INRC visa à identificação de valores, 

enquanto os demais citados se caracterizam como inventários de proteção dedicados 

aos bens protegidos ou que compunham contextos protegidos (MOTTA; REZENDE, 

2016). Os trabalhos que seguem o Inventário Nacional de Referências Culturais: 

manual de aplicação (IPHAN, 2000) documentam os valores em etapas que 

correspondem ao Levantamento Preliminar e à Identificação e Documentação. 

A metodologia do INRC tem colaborado com a produção de conhecimentos 

sobre os domínios humanos aos quais são atribuídos sentidos e valores, 

representados em referências culturais relevantes para esses grupos43. Ao reunir 

conhecimentos sobre os bens, materiais e imateriais, a serem protegidos pelo órgão 

 
 
42 Segundo Célia Maria Corsino, “as comemorações dos 500 anos do Descobrimento do Brasil e os 

investimentos promovidos pelo Ministério da Cultura na área do Museu Aberto do Descobrimento – 
MADE” permitiram a contratação da Andrade e Arantes – Consultoria e Projetos Culturais (apud 
IPHAN, 2000, p. 8). Com a coordenação de Antônio Arantes, “aprimorou-se a definição da base 
conceitual do Inventário e foram criados, testados e aprimorados os formulários, a metodologia e o 
banco de dados do INRC” (IPHAN, 2000, p. 8). 

43 No âmbito do Iphan, o INRC serviu, juntamente com outras ferramentas, de base para a elaboração 
dos “Inventários Participativos”, formulados mais recentemente. Na sua origem, encontram-se os 
“Inventários Pedagógicos”, resultados da participação do Iphan na atividade de educação patrimonial 
do Programa Mais Educação, da Secretaria de Educação Básica, do Ministério da Educação, em 
2012. Segundo o Iphan (2016b), essa ferramenta de educação patrimonial emprega a “mobilização 
e sensibilização da comunidade para a importância de seu patrimônio cultural, por meio de uma 
atividade formativa que envolve produção de conhecimento e participação” (IPHAN, 2016b, p. 6). As 
categorias usadas nos “inventários participativos” são as mesmas empregadas no INRC. 
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de preservação, o INRC destaca-se, ao passo que esses conhecimentos são 

indicados pelos sujeitos envolvidos (que informam a respeito deles, mas também os 

interpretam), diferentemente das práticas de períodos anteriores, norteadas, por 

vezes, pelos agentes estatais. Para aplicar o INRC, as superintendências regionais 

do Iphan contam com parcerias entre consultores e entidades44.  

Tem importância dizer que, ademais da abertura para as manifestações 

processuais nas transformações das políticas de preservação, especialmente em 

nível federal, a ideia de reparação foi incorporada. Diante da necessidade de 

contemplar, nos processos de patrimonialização, populações não antes consideradas, 

mecanismos de proteção que escapam das amarras do tombamento e dos vícios 

institucionais que conduziram a uma perspectiva elitizada de patrimônio cultural foram 

elaborados. Abrangendo tanto o patrimônio imaterial como o material, o INRC tem 

sido usado também para identificar e documentar as manifestações das comunidades 

dos remanescentes dos quilombos. Nesse contexto, por exemplo, foi aplicado o INRC 

nas comunidades quilombolas Sertão de Valongo, Invernada dos Negros e São 

Roque, no estado catarinense.  

A interpretação e a discussão dos resultados das ações patrimoniais em Santa 

Catarina na tese levaram em conta, antes, outra faceta da valoração das 

manifestações culturais de matriz africana: a construção do quilombo como problema 

de pesquisa e sua relação com o patrimônio cultural, alvo do capítulo seguinte.  

 
 
44 O uso da metodologia tem orientação da Instrução Normativa n.º 1, de 2009, que estabelece regras 

de aplicação. Como instância à frente da análise dos projetos de INRC se encontra a Gerência de 
Identificação do Departamento de Patrimônio Imaterial (DPI), que acompanha igualmente a 
execução dos trabalhos. 



 

 

2 O QUILOMBO COMO PROBLEMA DE PESQUISA E EM RELAÇÃO AO 

PATRIMÔNIO CULTURAL 

 

Com o intuito de encontrar a fronteira do conhecimento a ser ultrapassada, o 

quilombo como problema de estudo foi analisado por meio do estabelecimento de um 

marco teórico e da passagem por definições do tema, tradições de pesquisa, estudos 

conceituais, trabalhos de revisão e pesquisas mais recentes (estas últimas, focadas 

no patrimônio). Com isso, visa-se conectar essa discussão com a questão central da 

tese, ou seja, o percurso do reconhecimento quilombola. 

 

2.1 UM MARCO TEÓRICO 

 

“Um conceito não é somente o indicador dos conteúdos compreendidos por ele, 

é também seu fator. Um conceito abre determinados horizontes, ao mesmo tempo em 

que atua como limitador das experiências possíveis e das teorias” (KOSELLECK, 

2012, p. 109-110). 

O quilombo como conceito abarca algumas definições. 

Flávio dos Santos Gomes, em Mocambos e quilombos: uma história do 

campesinato negro no Brasil (2015) e em “Quilombos/remanescentes de quilombos” 

(2018), menciona variações do termo no México (cimarrones), Venezuela (cumbes), 

Colômbia (palenques), Jamaica, Caribe inglês e sul dos Estados Unidos (maroons), 

Guiana Holandesa e Suriname (bush negroes), Cuba e Porto Rico (cimarronaje) e São 

Domingos (Haiti) e Caribe francês (marronage).  

No Brasil, quilombo (acampamento) apareceu na documentação colonial no fim 

do século XVII, prevalecendo antes a terminologia mocambo (estrutura para erguer 

casa) (REIS, 1995-1996; GOMES, 2015, p. 11; GOMES, 2018, p. 367-368). O termo 

quilombo teria derivado de kilombo, “uma sociedade iniciática de jovens guerreiros 

mbundu adotada pelos invasores jaga (ou imbangala)” (REIS, 1995-1996, p. 16) e 

formada por pessoas de diversos grupos étnicos desenraizados de suas 

comunidades. Os primeiros registros de mocambos ocorreram em 1575 e 1585, na 

Bahia (GOULART, 1972; MOURA, 1981; 2014; METCALF, 1999).  

Juridicamente, o Conselho Ultramarino português definiu o quilombo como 

“toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte desprovida, ainda 
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que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” (1740 apud MOURA, 

2014, p. 216). Entre os séculos XVII e XIX, câmaras coloniais definiram-no “como ‘dois 

ou mais fugidos’ ou somente quando houvesse ranchos e pilões, ou seja, quando 

tivesse estrutura econômica fixa” (GOMES, 2015, p. 73-74; GOMES, 2018, p. 368). 

Silvia Hunold Lara (2005) trata das alterações nas classificações do termo na 

legislação colonial em “Do singular ao plural: Palmares, capitães-do-mato e o governo 

dos escravos”.  

Além da legislação imperial e das publicações indicadas, o quilombo foi tratado 

por uma literatura ligada aos estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais, entre 

os anos de 1930 e 70. A escolha de um marco de abertura para esse conjunto de 

trabalhos considerou aquele que criou certa tradição de pesquisa. A figura que iniciou 

um corpo de conhecimentos sobre o tema, frequentemente referenciada e 

referendada pelos estudos sobre os quilombos, foi Nina Rodrigues, no fim do século 

XIX e início do XX. Tendo a Bahia como o lugar de suas maiores investigações, o 

intelectual, formado em medicina, colaborou para a centralidade do estado baiano na 

formulação de uma antropologia e etnografia da cultura afro-brasileira (SILVA, 2002, 

p. 83; SANSONE, 2003, p. 93). Nina Rodrigues inaugurou as interpretações culturais 

sobre o negro no Brasil e formou um campo de conhecimento que uniu a medicina 

(legal) e a antropologia (criminal). A respeito dessa escola e de seus integrantes, 

dedicados ao atendimento da população carente e negra, Mariza Corrêa (2013, p. 11) 

afirma:  

 
A maioria dos médicos formados no Brasil no início do século XX, ao escolher 
essa especialidade [a legal], filiava-se também à “escola” ou se dizia por ela 
influenciada de alguma forma. Isso não é de espantar, uma vez que até 1910 
apenas duas faculdades de medicina funcionavam no país – no Rio de 
Janeiro e na Bahia – e dado o particular zelo de Nina Rodrigues em tornar a 
medicina legal um ramo autônomo da medicina brasileira do final do século 
XIX. 

 

Voltando-se para a biossociologia e a relação da raça com a cultura, nos 

trabalhos de campo Nina Rodrigues tratou dos comportamentos considerados 

desviantes dos negros e defendeu teorias qualificadas posteriormente como racistas, 
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mas compartilhadas pelos intelectuais da sua geração1. O apoio e a legitimidade 

dessas ideias foram propiciados pelo ambiente de conflito e de insegurança que 

emergiu com o fim da escravidão e o início do sistema republicano no Brasil. Vagner 

Gonçalves da Silva (2002) salienta que as explicações e os pareceres dos cientistas 

ganharam utilidade para balizar as políticas de intervenção social: 

 
Para ele [Nina Rodrigues] a inferioridade racial dos negros e a miscigenação 
– fator de degeneração das raças – eram os principais desafios que a 
medicina (como um saber dedicado à profilaxia e à higienização) e a nova 
ordem jurídica, política e econômica do Brasil deveriam enfrentar (SILVA, 
2002, p. 87).  

 

Em vida, parte de seus estudos foi publicada em As raças humanas e a 

responsabilidade penal no Brasil, em 1894, e O animismo fetichista dos negros 

baianos, em 1900, contudo os textos reunidos em Os africanos no Brasil, depois de 

sua morte, em 1906, foram aqueles que se tornaram referência inicial para os estudos 

sobre os quilombos. A primeira edição ocorreu em 1932, preliminarmente coordenada 

por Oscar Freire de Carvalho em São Paulo e encerrada por Homero Pires no Rio de 

Janeiro. Nela, os temas tratados foram ampliados e abarcaram discussões quanto aos 

elementos religiosos, à procedência africana dos negros brasileiros, a algumas 

revoltas e fenômenos culturais como a literatura, a arte, a dança e a língua. Os “negros 

de procedência africana” foram apontados como detentores de uma civilização inferior 

ou, em outra fase do desenvolvimento intelectual e moral, associada aos povos 

“selvagens” (RODRIGUES, 2015). Esse passado vinculado ao continente africano foi 

reforçado no capítulo “As sublevações de negros no Brasil anteriores ao século XIX – 

Palmares”, publicado originalmente como “A Tróia Negra. Erros e lacunas da história 

de Palmares no Diário da Bahia”, em 20, 22 e 23 de agosto de 1905, quando tratou 

dos quilombos. Nesse capítulo, de acordo com Nina Rodrigues (2015, p. 123): 

 
  

 
 
1 Ver a publicação As ilusões da liberdade: a escola Nina Rodrigues e a antropologia no Brasil (2013), 

de Mariza Corrêa, que ainda indica Arthur Ramos (1937) para uma “louvação” de sua obra e Edison 
Carneiro (1964) para um balanço mais “ponderado” sobre o trabalho do intelectual. Também ver o 
primeiro capítulo de Brancura e branquitude: ausências, presenças e emergências de um campo de 
debate (2017), de Willian Luiz da Conceição (2017, p. 26), que analisou o debate sobre a nação e a 
raça no século XIX por meio da produção dos pensadores estrangeiros Carl Friedrich von Martius e 
Joseph Arthur de Gobineau e dos brasileiros Sílvio Romero e Nina Rodrigues. 
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O que se apura [...] das descrições conhecidas é que em liberdade os negros 
de Palmares se organizaram em um Estado em tudo equivalente aos que 
atualmente se encontram por toda a África ainda inculta. A tendência geral 
dos Negros é a se constituírem em pequenos grupos, tribos ou estados em 
que uma parcela variável de autoridade e poder cabe a cada chefe ou 
potentado. 

 

Para ele, o Quilombo dos Palmares resultou da articulação de sujeitos bantos 

que, juntamente com os nagôs, jejes e iorubanos, formaram a população brasileira de 

origem africana. Teria sido um lugar de persistência da África no Brasil. Sobre a cultura 

ali manifestada, no prefácio de Os africanos no Brasil, Nina Rodrigues (2015) tomou 

as palavras de Sílvio Romero para alertar: “Temos a África em nossas cozinhas, como 

a América em nossas selvas, e a Europa em nossos salões. [...] Apressem-se os 

especialistas, visto que os pobres Moçambiques, Benguelas, Monjolos, Congos, 

Cabindas, Ncaçangas vão morrendo” (ROMERO, 1888 apud RODRIGUES, 2015, p. 

15).  

Com essa preocupação, nos capítulos “Sobrevivências totêmicas – festas 

populares e folk-lore” e “Sobrevivências religiosas – religião, mitologia e culto”, o autor 

analisou em âmbito etnográfico algumas referências, pesquisadas entre 1890 e 1905 

na Bahia. Entre os temas, tem-se as festas populares dos “geges”, nagôs, bantos e 

iorubanos (como o cucumbis e o rancho de reis), a música, os instrumentos (como 

atabaque ou tambaque, ganzá, marimbau, matungo, xaque-xaque, pandeiro e 

berimbau), a dança, a arte (pintura e escultura), o totemismo, o folclore, o animismo e 

o fetichismo negro.  

Especificamente no âmbito religioso, salientou a violência policial praticada 

contra terreiros no início do século passado: “Em que direito se baseia, pois, a 

constante intervenção da polícia na abusiva violação dos templos e terreiros africanos, 

na destruição dos seus ídolos e imagens, na prisão, sem formalidades legais, dos país 

[sic] de terreiro e diretores de candomblé?” (RODRIGUES, 2015, p. 373). Ainda assim, 

como retrato da sua orientação, tem-se a visão da inferioridade racial do negro2, que 

teria ocupado a posição mais baixa numa hierarquia cultural.  

 
 
2 Marcelo Bernardo da Cunha, Eliane Nunes e Juipurema Sarraf Sandes (2006, p. 24) mencionam a 

“estranheza e a contradição aparente no fato de que um homem cujos desdobramentos da obra o 
colocam como o grande disseminador das teorias racistas no Brasil ter sofrido discriminação [pelo 
interesse na arte negra], afora a constrição real de um mestiço defender ideias que em última 
instância, iam contra ele mesmo, a originalidade de sua obra foi ter abordado um tema tão distante 
das preocupações dos médicos e de toda a intelectualidade brasileira da época, a arte negra”. 
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Essa leitura feita por Nina Rodrigues sobre os quilombos e o folclore (temas 

que agregaram os trabalhos acerca das manifestações culturais negras e que 

atualmente abarcam os estudos de patrimônio imaterial) foi, contudo, pouco a pouco 

transformada por seus sucessores, como um processo de transmissão cultural. 

 
Um intelectual se define sempre por referência a uma herança, como 
legatário ou filho pródigo: quer haja um fenômeno de intermediação ou, ao 
contrário, ocorra uma ruptura e uma tentação de fazer tábua rasa, o 
patrimônio dos mais velhos é portanto elemento de referência explícita ou 
implícita (SIRINELLI, 2003, p. 255). 

 

As gerações posteriores à de Nina Rodrigues (que formaram as tradições de 

pesquisa ou ainda que promoveram estudos revisionistas) carregaram dessa 

“gestação” uma “bagagem genética” e, dos anos iniciais, uma memória coletiva. No 

empreendimento da reescrita sobre a cultura negra ou sobre os quilombos, tem-se, 

ao mesmo tempo, o inato e o adquirido.  

 

2.2 TRADIÇÕES DE PESQUISA  

 

Com a inauguração dos estudos dos quilombos, seguiram-se outros trabalhos 

sobre o tema e sentidos para o termo. Entre 1990 e 2000, as publicações a respeito 

de quilombos de João Reis, Flávio dos Santos Gomes e José Maurício Arruti, ligadas 

aos campos da história e da antropologia, separaram em vertentes os estudos afro-

brasileiros ou sobre relações raciais, situados entre os anos de 1930 e 703, contudo 

cabe situar que os textos desses historiadores resultam de uma fase da historiografia 

que, entre outras ações, retomou as discussões quanto à escravidão e à liberdade 

com base em novas teorias e outras categorias de interpretação. Acerca disso, trata-

se melhor mais à frente. 

João Reis e Flávio dos Santos Gomes, na introdução “Uma história da 

liberdade”, da coletânea Liberdade por um fio: história dos quilombos no Brasil (2005), 

dividem os estudos “afro-brasileiros” entre um “viés culturalista” e uma “perspectiva 

mais estritamente marxista” (REIS; GOMES, 2005, p. 11-12). Um pouco antes, em 

 
 
3 Nesse período, em maioria sem vinculação com a academia, mas atentas aos debates dos estudos 

afro-brasileiros ou sobre relações raciais, entidades e associações negras foram criadas em diversos 
lugares do Brasil (APÊNDICE A).  
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Histórias de quilombolas: mocambos e comunidades de senzalas no Rio de Janeiro, 

século XIX, Flávio dos Santos Gomes (2006) comentou as duas vertentes, 

“culturalista” e “materialista”, baseado nas categorias usadas por João Reis (1988) 

para avaliar os estudos sobre as revoltas escravas baianas. Em outra publicação, 

Mocambos e quilombos: uma história do campesinato negro no Brasil, Flávio dos 

Santos Gomes (2015) citou mais uma vez as duas perspectivas.  

Semelhantemente, no capítulo inicial “Classificar de mocambo: antropologia e 

história do processo de formação quilombola”, José Maurício Arruti (2006) trata os 

estudos “raciais” pela ótica da interpretação do quilombo como “resistência cultural” e 

“resistência política” (ARRUTI, 2006, p. 72-75).  

Assim, foram reunidos em dois quadros os intelectuais que escreveram sobre 

quilombos entre as décadas de 1930 e 70, classificando-os em duas linhas distintas: 

uma focada na abordagem “cultural”, e a outra na abordagem “política” (Quadros 4 e 

5). 

 

Quadro 4 – Autores, publicações e referências ao termo quilombo ligados à tradição 

de pesquisa “externalista”: estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais, entre 

os anos de 1930 e 60 
Autor e 

publicação 
Referência aos quilombos 

Nina Rodrigues em 
Os africanos no 

Brasil (2015 [1932]) 

“O que se apura [...] das descrições conhecidas é que em liberdade os negros 
de Palmares se organizaram em um estado em tudo equivalente aos que 
atualmente se encontram por toda a África ainda inculta. A tendência geral 
dos Negros é a se constituírem em pequenos grupos, tribos ou estados em 
que uma parcela variável de autoridade e poder cabe a cada chefe ou 
potentado” (RODRIGUES, 2015, p. 123, grifos meus);  
- Palmares como uma persistência da África no Brasil, um retorno à “barbárie 
africana” (RODRIGUES, 2015). 
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Arthur Ramos em As 
culturas negras no Novo 
Mundo (1979 [1935]) e A 

aculturação negra no 
Brasil (1942)  

- “Foi a primeira grande epopéia que o Negro escreveu em terras do 
Brasil. Não foi um simples quilombo como todos os outros. Palmares 
passou à historia brasileira como uma grande tentativa negra de 
organização de Estado. Um Estado, com tradições africanas dentro do 
Brasil. Foi uma desesperada reação à desagregação cultural que o 
africano sofreu com o regime da escravidão” (RAMOS, 1942, p. 137, 
grifo meu);  
- Quilombos entendidos como busca de recriação de “Estados 
africanos”; 
- Perda do tom pejorativo da cultura africana com a adoção das noções 
de “contra aculturação” ou “aculturação”; 
- “Contra aculturação” ou “aculturação” como reações à desagregação 
cultural que o africano sofreu com a escravidão (RAMOS, 1942, p. 
137), uma adaptação e reação culturais; 
- Na adaptação, “as culturas negras combinaram-se a padrões de 
cultura branca, num mosaico histórico” (RAMOS, 1979, p. 246). 
- Na aceitação teria havido “os casos em que as culturas negras 
reagiram mais ou menos violentamente à aceitação dos traços de 
outras culturas” (RAMOS, 1979, p. 247). 

Edison Carneiro em O 
Quilombo dos Palmares 

(2011 [1958]) 

“Os ajuntamentos de escravos fugidos não tinham, em si mesmos, 
caráter agressivo: os negros viviam “tranquilamente” nos seus 
mocambos [...]. Embora os documentos do tempo falem sempre em 
‘assaltos’ e ‘violências’ dos quilombolas nas regiões vizinhas, tudo 
indica que sob essas palavras se escondiam pretextos inconfessáveis 
para expedições de captura de negros – e de terras. [...] Os 
quilombolas viviam em paz, numa espécie de fraternidade racial” 
(CARNEIRO, 2011, p. XXXIX-XL); 
- Permanência do conceito de “contra aculturação”; 
- Oscilação entre a interpretação histórica e o recurso aos temas e 
conceitos da antropologia (como Arthur Ramos); 
- Compreensão do assentamento quilombola formado por negros 
africanos (como angolanos de língua banto), como algo semelhante 
aos estados de África, e nos quais teriam reafirmado as suas culturas;  
- Palmares como um estado negro, um pedaço da África, transplantado 
para o Brasil;  
- Quilombos como organizações pacíficas que não teriam em si cunho 
agressivo, sendo os assaltos e as violências pretextos para as 
expedições de captura (CARNEIRO, 2011, grifo meu). 

Roger Bastide em As 
Américas negras: as 

civilizações africanas no 
Novo Mundo (1974 [1967]) 

“A marronage é a expressão de uma certa resistência cultural, e não 
somente econômica; na medida em que os bandos se formavam, 
tendiam a se constituir segundo a etnia, e uma vez que se 
confederavam para formar República, os elementos diferenciais 
tendiam a coexistir pacificamente, mais do que se fundir. A 
necessidade de adaptar-se a um novo meio, de encontrar soluções 
próprias para uma situação de crise, conduziu a mudanças mais ou 
menos substanciais das culturas nativas; entretanto trata-se mais 
frequentemente da adaptação do passado ao presente do que a 
criação de formas de vida inteiramente novas” (BASTIDE, 1974, p. 50-
51, grifo meu); 
- Ampliação do conceito de “contra aculturação” para todas as 
comunidades de fugitivos formadas nas Américas; 
- Compreensão do quilombo como continuidade e não volta ou 
reconstituição da África;  
- Caracterização dos sujeitos como prioritariamente escravizados 
recém-chegados. 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 
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As publicações agrupadas nessa primeira tradição definiram os quilombos 

como um espaço de persistência africana ou de uma produção cultural africana no 

Brasil, reforçando, de alguma forma, uma visão romântica da África. Em maioria, 

buscaram “africanismos” ou “sobrevivências” africanas, usando as noções de 

aculturação e assimilação4. Com a exceção da publicação de Roger Bastide (1974), 

“é a visão de quilombo como um projeto restauracionista, no sentido de que os 

fugitivos almejariam restaurar a África neste lado do Atlântico” (REIS; GOMES, 2005, 

p. 11)5.  

Esses estudos tomaram a cultura como um elemento fixo e dicotômico, 

identificando os traços e padrões como de procedência africana, como “entidades 

negras da cultura nacional” versus aquelas de procedência europeia, como “cultura 

branca”. A cultura foi concebida como “um sistema independente e autônomo que age 

sobre a realidade histórica, econômica e social, sem por ela ser afetada” (BANDEIRA, 

1988, p. 16). As ideias de assimilação e aculturação e ainda a persistência dos traços 

culturais de origem africana nas informações sobre o negro foram revistas pelos 

estudos que vieram posteriormente.  

Quanto a essas classificações, cabem algumas ponderações. Ao destinar um 

peso maior para a questão da “herança” (nesse caso, africana) na constituição dos 

quilombos enquanto unidades organizacionais sociais e políticas, as interpretações 

daqueles primeiros autores apresentaram uma leitura “externa” acerca desses 

fenômenos, contudo não negaram o seu viés político, dado que indicaram, nos 

mesmos trechos (destacados em itálico), preocupação com questões políticas, como 

as formas de constituição e organização dos quilombos como Estados, por exemplo. 

 
 
4 Tomando como referência os estudos sobre o negro no Brasil, João Baptista Borges Pereira (1981b), 

em “Estudos antropológicos e sociológicos sobre o negro no Brasil: aspectos históricos e tendências 
atuais”, aplicou uma classificação diferente das pesquisas anteriormente referidas de João Reis, 
Flávio dos Santos Gomes e José Maurício Arruti, mas destacou semelhantemente as abordagens e 
críticas. Dessa tradição, identificou duas vertentes: a representada por Nina Rodrigues, que abordou 
o negro como uma “expressão da raça”, e a representada por Arthur Ramos, que abordou o negro 
como uma “expressão de cultura”. 

5 Interpretação parecida foi encontrada em Palmares: an African state in Brazil (KENT, 1965) e From 
rebellion to revolution (GENOVESE, 1981) (apud REIS; GOMES, 2005, p. 11). Segundo João Reis e 
Flávio dos Santos Gomes (2005), a identificação de “africanismos” ou “sobrevivências” africanas 
como interpretação foi um “método consagrado internacionalmente nos estudos das culturas afro-
americanas por Melville Herskovits” (REIS; GOMES, 2005, p. 11). Uma vinculação entre o continente 
africano e o quilombo foi mencionada também em A conquista portuguesa em Angola (BIRMINGHAM, 
1974) e “Origem e histórico do quilombo na África” (MUNANGA, 1995-1996). 
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Assim, a separação entre os intelectuais e as publicações que veem os quilombos 

como “cultura” e os que os veem como “política” pode ser questionada.  

Destaca-se igualmente que essas pesquisas documentaram um conjunto 

grande de manifestações culturais negras em tempos passados6, como elencado e 

discutido no primeiro capítulo, e que a “africanidade”, ainda que questionada pelos 

estudos posteriores (conforme se comenta mais à frente), tem sido um elemento 

importante (e presente) no estudo dos quilombos do momento atual. No capítulo 

anterior, tratou-se das pesquisas desses intelectuais e das relações por eles 

estabelecidas naquele momento para dialogar com aqueles vinculados mais 

recentemente, no âmbito patrimonial, aos quilombos e quilombolas, e que serão 

apresentados mais detidamente, no que tange ao estado de Santa Catarina, nos 

capítulos 3 e 4. 

 

  

 
 
6 Como exemplos, têm conexões patrimoniais ainda O negro brasileiro: etnografia religiosa e 

psicanálise (1988a), O folclore negro do Brasil (2007) e As culturas negras no Novo Mundo (1979), 
de Arthur Ramos, e Candomblés da Bahia (2008b), Dinâmica do folclore (2008c), Antologia do negro 
brasileiro (2005), A sabedoria popular (2008a) e Ladinos e crioulos (1964), de Edison Carneiro. 
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Quadro 5 – Autores, publicações e referências ao termo quilombo ligados à tradição 

de pesquisa “internalista”: estudos afro-brasileiros ou raciais, entre os anos de 1950 

e 70 
Autor e publicação Referência aos quilombos 

Clóvis Moura em 
Rebeliões da senzala: 

quilombos, insurreições, 
guerrilhas (2014 [1959]) 

“O elemento que, como sujeito do próprio regime escravista, negava-o 
material e socialmente, solapando o tipo de trabalho que existia e 
dinamizava a estratificação social existente. Ao fazer isso, sem 
conscientização embora, criava as premissas para a projeção de um 
novo regime no qual o trabalho seria exercido pelo homem livre e que 
não era mais simples mercadoria, mas vendedor de uma: sua força de 
trabalho” (MOURA, 2014, p. 269). 
- Destaque para as táticas de fuga e lutas (passivas e ativas) contra 
a escravidão. 

Luís Luna em O negro na 
luta contra a escravidão 

(1968) 

“De modo geral, [o “negro”] reagiu pelos meios de que se dispunha. 
Quando podia, a reação – individual ou coletiva – era violenta. No 
primeiro caso, foram muitos os crimes de agressão e homicídio 
cometidos por negros cativos; no segundo, estão as revoltas e os 
quilombos que a história da escravidão registra. [...] Fugiam, em grupos 
ou individualmente, homens, mulheres e crianças e internavam-se nos 
matos para formar quilombos” (LUNA, 1968, p. 65, grifo meu). 
- Demonstração da “resistência escrava” em forma de insurreições, 
assassinatos e quilombos. 
- Ações de rebeldia escrava como reações ao cativeiro (castigos e 
maus-tratos). 

José Alípio Goulart em Da 
fuga ao suicídio: aspectos 
da rebeldia dos escravos 

no Brasil (1972) 

“Não só a vingança, mas também as necessidades, os impulsionavam 
com maior vigor à perpetração do crime, aumentando a delinquência 
na medida das repressões e das restrições a que se viam submetidos, 
após a evasão, se os compensavam de certa liberdade de movimentos, 
[...] destarte, revigoravam neles os instintos primitivos até então 
represados pelas compensações materiais – e até certo revestimento 
social – com que contavam, posto que presos e submissos. Soltos, 
passavam a agir como bichos, de vez que como tais eram caçados” 
(GOULART, 1972, p. 34). 
- Visão “naturalizada” das ações de rebeldia escrava (fuga, quilombo e 
assassinato) como reações das condições sociais extremas. 
- Imagem pejorativa da cultura africana ao tratar de “instintos primitivos” 
revigorados nos escravos que fugiam para os quilombos. 

Décio Freitas em 
Palmares: a guerra dos 

escravos (1982 [1976]) e 
O escravismo brasileiro 

(1991) 

“Os quilombos medravam à margem da sociedade escravista: 
marginalidade geográfica, econômica e social. Não ofereciam, à vista 
disso, qualquer risco realmente sério ao sistema. Causavam 
perturbações e prejuízos, é certo, porém deixavam-no intacto. 
Configurando uma forma elementar de luta e libertação, mostravam-se 
incapazes de subjugar e transformar a sociedade inteira” (FREITAS, 
1991, p. 45). 
“A adoção do quilombo como forma de luta e a impotência da massa 
escrava para se libertar coletivamente mediante a derrubada do 
sistema escravista encontram explicação na extrema debilidade de 
uma classe – a classe escrava existente no ordenamento estamental 
da sociedade escravista” (FREITAS, 1982, p. 46-47, grifo meu). 
- Afirmação da impossibilidade da destruição do sistema de opressão e 
exploração pelas lutas escravas. 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
 

  



 

 

105 

A segunda tradição de pesquisa reuniu publicações que, segundo João Reis 

(1988), João Reis em conjunto com Flávio dos Santos Gomes (2005), Flávio dos 

Santos Gomes (2006; 2015) e José Maurício Arruti (2006), propuseram uma leitura 

que valorou distintas formas de protesto coletivo, como as revoltas, as insurreições e 

os quilombos. Enquanto na primeira tradição de pesquisa o quilombo tinha como 

referência central a África, na segunda ela foi substituída pelo Estado e pelas 

estruturas de dominação de classes (Quadro 5). Tal leitura resulta, em grande medida, 

do perfil desses autores, influenciado igualmente pelo momento político vivenciado 

pelo Brasil.  

Mais distantes das universidades, porém ainda adotando o empreendimento de 

retomada da historiografia sobre a escravidão e os quilombos, se encontram Luís 

Luna, José Alípio Goulart e Décio Freitas. Clóvis Moura, um intelectual negro, não 

somente desenvolveu pesquisas acadêmicas, passando pelos campos da sociologia, 

do jornalismo e da história, como integrou o movimento negro. Pela perspectiva 

marxista, o escritor questionou, em Rebeliões da senzala, e em outros trabalhos 

também, a ideia de passividade negra, contrariando a visão de Gilberto Freyre 

(MOURA, 2014). Em contrapartida, valorou a resistência dos escravizados, 

especialmente dos quilombolas, contra o sistema da escravidão. Sua militância no 

Partido Comunista Brasileiro (PCB) iniciou-se em 1945, migrando para o Partido 

Comunista do Brasil (PCdoB) em 1962, quando os partidos foram separados. Em 

1975, Clóvis Moura fundou o Instituto Brasileiro de Estudos Africanistas (Ibea), 

visando estudar a história africana e afro-brasileira no Brasil. Por meio dele, promoveu 

cursos, palestras, pesquisas, debates e atividades culturais com a participação do 

movimento negro, que nesse momento se organizava de forma mais efetiva, e de 

intelectuais ligados a movimentos sociais e partidos de esquerda (como Florestan 

Fernandes, Octavio Ianni e Oracy Nogueira). Entre os movimentos que integrou, 

destacam-se o Movimento Negro Unificado (MNU), tratado ainda neste capítulo e que 

contou na sua formação com o Ibea entre as entidades presentes, e a União de 

Negros pela Igualdade (Unegro), fundada em 1988 em Salvador, sendo uma das 

entidades que participaram do debate, em 1995, dos 300 anos de Zumbi dos 

Palmares.  

O foco das publicações desses autores recaiu, nesse sentido, nas formas que 

as classes populares (quilombolas) se comportaram contra a ordem dominante e nas 
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relações de poder que o quilombo se prestou a representar. Ou seja, “a inclinação 

predominante dessa historiografia era definir a resistência negra nos quilombos como 

a negação do regime do cativeiro por meio da criação de uma sociedade alternativa 

livre” (REIS; GOMES, 2005, p. 13)7. As publicações dessa tradição foram 

significativas, politicamente, ao criticarem o cunho benevolente atribuído aos efeitos 

dos regimes sociais da escravidão no Brasil. Contudo, ainda que os quilombos e as 

revoltas escravas tenham sido colocados em primeiro plano, os trabalhos tenderam a 

justificar a incapacidade dos quilombos de propor uma destruição do regime 

escravocrata. “Os rebeldes não teriam avançado o ‘nível’ de consciência de classe 

necessário para dar esse passo definitivo de luta, assim como eram incapazes de 

decifrar as ‘leis’ que supostamente regem as transformações sociais” (REIS; GOMES, 

2005, p. 13). As publicações desse segundo conjunto focaram na dimensão política 

das organizações quilombolas, porém como mecanismos reativos e/ou resistentes ao 

escravismo.  

Os dois grupos interpretaram os quilombos como um processo que se dava 

quase sempre contra a sociedade escravista, posto que a escravidão era um mundo 

que “coisificava” socialmente o escravizado (GOMES, 2006). Os elementos formativos 

dos quilombos foram apontados pelo prisma da “marginalização”: 

 
Para os culturalistas, por exemplo, aqueles que fugiam para os quilombos 
visavam reconstituir as origens africanas da sua “cultura”. Para os 
materialistas – que procuraram rechaçar totalmente tais argumentos –, os 
quilombos significavam, em última instância, a “reação” coletiva contra a 
violência e os maus-tratos da escravidão (GOMES, 2006, p. 19). 

 

Todavia, uma expressa e rígida oposição entre cultura e política, ou ainda uma 

exclusão da política na vertente cultural ou da cultura na vertente política, não foi 

observada. São ênfases distintas: uma apresenta a “herança” (cultural) como o motor 

da organização política quilombola; e a outra, a percepção (parcial e mesmo equívoca) 

do que deveria ser enfrentado (com falta de consciência das condições materiais de 

luta), levando à organização de uma resistência ou reação insuficiente para eliminar 

 
 
7 Segundo João Reis e Flávio dos Santos Gomes (2005, p. 13), tais estudos têm importância quando 

intelectuais especialmente ligados à Escola Paulista de Sociologia, como Florestan Fernandes, 
Fernando Henrique Cardoso e Octavio Ianni, buscaram se contrapor à ideia de uma harmonia nas 
relações escravistas brasileiras (sistematizadas por Gilberto Freyre), mas deixaram a resistência 
escrava em segundo plano. 
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o sistema escravista. Uma leitura pode ser classificada como mais externalista (o que 

vem de África tem peso maior), e a outra, como mais internalista (o que deve ser 

enfrentado na América portuguesa é determinante).  

Ao fim dos anos de 1970, na sociologia e na antropologia, e nos anos de 1980, 

na história, estudos atentos aos debates internacionais sobre o tema, baseados em 

teorias e metodologias distintas, promoveram uma releitura dessas pesquisas e 

empreenderam investigações focadas na figura negra (na condição de escravizado 

ou livre), individual ou coletivamente, enquanto ator social e sujeito dessa 

temporalidade.  

 

2.3 ESTUDOS CONCEITUAIS, TRABALHOS DE REVISÃO E MOVIMENTO 

NEGRO: RELEITURAS SOBRE QUILOMBOS 

 

“A história dos conceitos coloca-se como problemática indagar a partir de 

quando determinados conceitos são resultados de um processo de teorização” 

(KOSELLECK, 1992, p. 136). 

Muito provavelmente os estudos conceituais e os trabalhos de revisão sobre os 

quilombos que surgiram nos anos de 1970 em diante não pretenderam construir uma 

história do conceito, porém a revisão do termo promovida pelos estudos ligados, em 

maioria, aos campos da antropologia, da sociologia e da história foi particularmente 

importante ao articular e abraçar as demandas sociais por direitos apresentadas pelos 

movimentos negros presentes tanto nas cidades como no ambiente rural, como se 

trata a seguir. Em quase todo o 1900, a conceituação do termo quilombo ficou presa 

à legislação colonial e imperial, apoiada em elementos como o ato da fuga, a 

quantidade de fugidos, o espaço do isolamento e a moradia elaborada. 

Mais recentemente, o termo ganhou atribuições deslocadas dessas 

prerrogativas e incluiu outras realidades quilombolas e possibilidades de interlocuções 

patrimoniais mais amplas. No âmbito jurídico, Alfredo Wagner de Almeida (2011, p. 

41-42) afirma que não existiu uma legislação republicana ou redefinição formal do 

conceito com o fim da escravidão em 1888 e que o termo foi reintroduzido em 

disposições legais somente com a Constituição Federal, cem anos depois, nos Artigos 

216 e 68 do ADCT, tratados nos capítulos 3 e 4 da tese.  
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Tal reintrodução, que incluiu, para os quilombos, o qualificativo remanescente, 

foi resultado da articulação de agentes sociais, lutas, conflitos e disputas com 

interpretações para o tema e suas implicações. “Não só porque o uso do termo tendeu 

a se transformar no tempo ou porque o fenômeno variou no espaço mas, 

fundamentalmente, porque variavam também os agentes que o anunciavam, assim 

como seus interesses” (ARRUTI, 1997, p. 74). Ainda que a legislação colonial ou 

imperial tenha, no passado, tentado delinear o termo, o quilombo “parece ter sido um 

significante com significados flutuantes na prática (ALMEIDA, 1996 apud ARRUTI, 

1997, p. 73-74). Mais do que uma palavra, ele sofreu alterações, seguindo a realidade 

social e política: 

 
Embora os conceitos compreendam conteúdos sociais e políticos, a sua 
função semântica, sua economia não pode ser derivada apenas desses 
mesmos dados sociais e políticos aos quais se referem. Um conceito não é 
somente um indicador dos conteúdos compreendidos por ele, é também seu 
fator. Um conceito abre determinados horizontes, ao mesmo tempo em que 
atua como limitador das experiências possíveis e das teorias (KOSELLECK, 
2012, p. 109-110). 

 

Teoricamente, tanto significante como significados ganharam atenção da 

antropologia, da sociologia e da história, que, entre os anos de 1970 e 90, reuniram 

estudos preocupados, entre outras questões, com a historicidade do termo quilombo. 

Alfredo Wagner de Almeida, no estudo “Quilombos: sematologia face a novas 

identidades” (2011)8, pontua que o fim do século XIX e o início do XX assistiram à 

construção do campo conceitual de quilombo. Este compreende  

 
inúmeras noções operacionais correlatas, que tem como ponto de partida 
situações sociais específicas e coetâneas, caracterizadas, sobretudo por 
instrumentos político-organizativos, cuja finalidade precípua é a garantia da 
terra e a afirmação de uma identidade própria. Em outras palavras, parte-se 
de realidades factuais, localizadas, e do que hoje os agentes e os 
movimentos sociais, a elas referidos, representam como sendo quilombo 
(ALMEIDA, 2011, p. 37-38). 

 

 
 
8 Essa versão ganhou notas com referências históricas e foi atualizada, mas consiste no texto de 

introdução de Frechal – Terra de Preto: quilombo reconhecido como reserva extrativista (1996), 
publicado pela Sociedade Maranhense de Defesa dos Direitos Humanos (SMDDH) e Centro de 
Cultura Negra (CCN). 
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Aos grupos envolvidos, a conceituação do termo ou ainda a sua revisão se 

refletiu na viabilidade do reconhecimento de suas formas de apropriação dos recursos 

naturais, territorialidades e manifestações culturais específicas. Com a “constituição 

de novos conceitos, que se combinam e se voltam sobre outros já existentes, 

transformando-os e emprestando a eles uma nova extensão e novos significados” 

(ARRUTI, 1997, p. 2), pesquisas em diferentes campos do conhecimento passaram a 

se voltar para os temas dos quilombos.  

Em “Quilombos e quilombolas: cidadania ou folclorização?” (1999) e “Os 

quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas” (2000), Ilka Boaventura Leite 

lista variações ora associadas 

 
a um lugar (“quilombo era um estabelecimento singular”) ora a um povo que 
vive neste lugar (“as várias etnias que o compõem”), ou a manifestações 
populares, (“festas de rua”), ou ao local de uma prática condenada pela 
sociedade (“lugar público onde se instala uma casa de prostitutas”), ou a um 
conflito (uma “grande confusão”), ou a uma relação social (“uma união”) ou 
ainda a um sistema econômico (“localização fronteiriça, com relevo e 
condições climáticas comuns na maioria dos casos”) (LEITE, 1999, p. 127; 
LOPES; SIQUEIRA; NASCIMENTO, 1987, p. 15 apud LEITE, 2000, p. 336-
337).  

 

A autora ainda menciona outras variações, como danças e folguedos, unidade 

básica da resistência escrava e que questiona a ordem oficial (LEITE, 1999, p. 127; 

2000, p. 337). 

Entre as disciplinas citadas, a sociologia e a antropologia foram as pioneiras no 

empreendimento de retomar as pesquisas anteriores, inserir novas categorias no 

debate e refletir sobre o fenômeno quilombo.  

Como referências, os trabalhos acerca do negro no ambiente rural criticaram a 

ideia de cultura estática e, sob influência dos debates da etnicidade (BARTH, 1976)9, 

se distanciaram dos temas da assimilação e da aculturação (empregados naqueles 

 
 
9 Segundo o autor, o melhor uso do termo “é um conceito de organização social que nos permite 

descrever as fronteiras e as relações dos grupos sociais em termos de contrastes altamente seletivos, 
que são utilizados de forma emblemática para organizar as identidades e as interações” (apud 
POUTIGNAT, 2011, p. 183). Lilia Moritz Schwarcz em “Questão racial e etnicidade” (1999) lista 
algumas publicações de antropologia que trabalharam com a questão da etnicidade com base na 
noção usada por Fredrik Barth. 
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primeiros trabalhos) para tratar da identidade10. Inicialmente, estudos como os de 

Carlos Vogt e Peter Fry (1982; 1983), na Unicamp11, Neusa Maria Mendes Gusmão 

(1979), na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), Carlos Rodrigues 

Brandão (1977) e Maria Otília da Costa Telles (1977), na Universidade de Brasília 

(UnB), e Luís Eduardo Soares (1981), no Museu Nacional, da UFRJ, trabalharam com 

comunidades rurais nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Pará.  

Em seguida, orientadas por João Baptista Borges Pereira, as investigações de 

Mari Nazaré Baiocchi (1983), Anita Maria de Queiroz Monteiro (1985), Maria de 

Lourdes Bandeira (1988) e Renato da Silva Queiróz (2006), na USP, operaram com a 

categoria de etnicidade para pensar comunidades negras situadas em Pernambuco, 

Goiás, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia e São Paulo.  

Esse conjunto de “Estudos antropológicos das populações negras na 

Universidade de São Paulo” dos anos de 1980 visaram  

 
preencher um vazio na bibliografia científica sobre o negro no Brasil, uma vez 
que não havia até então estudo sistemático sobre as populações negras em 
condições de vida rural [...]. Esta primeira preocupação conduziu ao estudo 
de “comunidades negras incrustadas” em diferentes áreas do mundo rural 
brasileiro (PEREIRA, 1981a, p. 66)12. 

 

Tem importância citar que a palavra incrustada foi adotada no lugar de isolada 

e a expressão comunidades negras evitou o termo quilombo, com base nos resultados 

dos estudos que viram os dois conceitos “muito fortes e insinuantes”. Ao partir da ideia 

de comunidades como “resíduos de antigos quilombos, que se preservaram graças 

ao seu isolamento histórico” (PEREIRA, 1981a, p. 67), como proposta, os estudos 

 
 
10 Antes desses trabalhos conceituais e de revisão, os estudos afro-brasileiros e sobre relações raciais 

contaram com o conjunto de investigações financiado pela Unesco, mencionado anteriormente. 
Ainda que não tenham tratado do quilombo, foram importantes ao deslocar o tema sobre o negro da 
Bahia para São Paulo, questionar o mito da democracia racial e criar uma linha de investigação na 
sociologia que, de alguma forma, influenciou os trabalhos ora apresentados. Os estudos ligados à 
Escola Paulista de Sociologia abordaram o negro, segundo João Baptista Borges Pereira (1981a), 
como “expressão social”. 

11 O Centro de Documentação Cultural Alexandre Eulálio, da Unicamp, abriga o fundo Coleção Projeto 
Cafundó. As 87 entrevistas realizadas pelos pesquisadores Carlos Vogt e Peter Fry em Cafundó 
podem ser encontradas em: 
http://eulalio.iel.unicamp.br/sys/audio/albums.php?action=show&album=21. Acesso em: 15 maio 
2021. 

12 Quanto à ausência de referenciais, o autor menciona duas exceções: os trabalhos de Marvin Harris, 
Charles Wagley e Ben Zimmermann (1952) e de Oracy Nogueira (1955). Sobre este último, afirma 
que “o negro visualizado por Nogueira é muito mais o negro da cidade interiorana do que 
propriamente de comunidade rural” (PEREIRA, 1981a, p. 66). 
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testariam “o alcance explicativo do conceito de isolamento, com o auxílio da variável 

étnica ou racial” (PEREIRA, 1981a, p. 67). As comunidades negras não foram 

entendidas como quilombos, porque foram formadas da doação ou da compra das 

terras ocupadas, divergindo do entendimento “tradicional” do termo. Acerca do 

isolamento, as comunidades mantinham relações com a sociedade envolvente e 

articulação com o exterior. Ao fim, buscando certas especificidades do grupo enquanto 

negro, os estudos orientados por João Baptista Borges Pereira (1981a) indicaram que, 

ademais da obviedade da cor e da raça, 

 
poder-se-ia apreender tal especificidade no plano da cultura (tomada como 
estilo de vida do grupo, que inclui desde os padrões de comportamento, 
elementos materiais, princípios organizatórios, ritualização da vida e visão do 
mundo) e no jogo da oposição negro-branco (PEREIRA, 1981a, p. 69).  

  

Sobre uma especificidade cultural, as investigações não detectaram distinções 

nas comunidades investigadas, embora o autor afirme que “se possa admitir ou 

reconhecer a existência de marcas de tradição negra em múltiplas manifestações da 

vida rural brasileira” (PEREIRA, 1981a, p. 69). A ausência foi justificada pela falta de 

familiaridade dos pesquisadores com as dimensões culturais africanas e 

inadequações de recursos analíticos, como uma “insatisfatória conceituação de 

cultura negra no Brasil” e a “dificuldade teórica de se lidar com a variante rural da 

cultura brasileira enquanto impregnada de influências negras” (PEREIRA, 1981a, p. 

69). O isolamento e uma cultura “específica”, quando encontrados, foram muito mais 

resultados de “atitudes preconceituosas, entraves discriminatórios, representações e 

noções estereotipadas” (PEREIRA, 1981a, p. 70), que fabricaram uma imagem de 

comunidade fechada e distinta do seu entorno13.  

Um “problema” conceitual colocado pelas pesquisas se encontra igualmente na 

ideia de cultura negra e na forma como sua “preservação” foi condicionada ao meio 

urbano. “Se se aceitar como cultura negra tudo aquilo que é relacionado como tal 

(religiões ‘afros’, gêneros musicais, associações especiais), conclui-se, por estes 

estudos, que a vida urbana é mais favorável à preservação desses elementos 

 
 
13 Como exemplo, os estudos uspianos apontaram para a endogamia com famílias racialmente 

homogêneas e/ou chefiadas por mulheres. Tais situações não adviriam de uma herança de vida 
africana ou de um passado cativo, mas da segregação e da emigração de homens para a cidade em 
busca de melhores condições de vida. 
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culturais” (PEREIRA, 1981a, p. 70). Essa leitura remetia ao entendimento de que as 

condições de vida do negro no meio rural eram culturalmente desagregadoras, posto 

que dificultavam a persistência de cultos, ritos, tradições e lhes deixavam poucas 

ocasiões e espaços de interação entre si (BANDEIRA, 1988, p. 21).  

Tomando como referência esses estudos, pode-se indicar que, no início dos 

anos de 1980, se assinala uma releitura do que tradicionalmente se entendia como 

quilombo e cultura negra, bem como seus termos associados, como isolamento e 

especificidade. Com uma interpretação considerando outras categorias, os trabalhos 

identificaram a configuração de uma situação diferente: a emergência da dimensão 

étnica da territorialidade como referência para o direito à terra. Nesse sentido, a 

distinção (da cor) foi empregada como fator de coesão (interna) e os elementos 

culturais selecionados como definidores da etnicidade. Ao serem vistos pelos brancos 

como “africanos”, os grupos estudados pelo conjunto de pesquisas uspianas 

assumiram esse fator como distintivo de sua etnia (BANDEIRA, 1988, p. 23).  

Cabe salientar que tais questões, estendidas em estudos seguintes, foram 

tratadas em um momento de articulação e debate de distintos grupos sociais (dentro 

e fora da academia) em torno dos direitos territoriais e culturais negros, garantidos 

constitucionalmente em seguida. Sobre isso, João Baptista Borges Pereira afirma que 

os estudos da sociologia e da antropologia desenvolvidos na USP entre as décadas 

de 1970 e 80 foram estimulados a “responder” à “ideologia de auto-afirmação racial 

nucleada na ideia de quilombo – expressão de sociedade igualitária e símbolo de 

identidade étnica para ideólogos e ativistas negros” (PEREIRA apud QUEIRÓZ, 2006, 

p. 19)14.  

Entre os anos de 1970 e 80, o termo quilombo foi reapropriado pelo movimento 

negro como uma marca da “resistência negra” e o assentamento palmarino como 

representante da “raça negra”. Como movimento negro, endossa-se a definição 

 
 
14 A imprensa negra, o movimento negro e as associações e instituições negras foram temas de muitas 

publicações. Com a impossibilidade de tratar de todas e considerando o foco desta tese, foram 
contatadas aquelas que, de alguma forma, se relacionaram com os quilombos. 
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apresentada por Joel Rufino dos Santos15 em “Movimento negro e crise brasileira” 

(1994), que abrange  

 
todas as entidades, de qualquer natureza, e todas as ações, de qualquer 
tempo, fundadas e promovidas por pretos e negros [...]. Entidades religiosas, 
assistenciais, recreativas, artísticas, culturais e políticas; e ações de 
mobilização política, de protesto anti-discriminatório, de aquilombamento, de 
rebeldia armada, de movimentos artísticos, literários e “folclóricos” – toda 
essa complexa dinâmica, ostensiva ou encoberta, extemporânea ou 
cotidiana, constitui movimento negro (SANTOS, 1994, p. 157).  

 

Os quilombos foram referendados pelos movimentos negros, nesse contexto, 

inicialmente pelo Grupo Palmares, criado em 1971, na cidade de Porto Alegre 

(APÊNDICE A). O surgimento do movimento foi resultado, em parte, segundo 

Deivison Moacir Cezar de Campos (2006), dos processos de urbanização do governo 

municipal nos anos de 1940 e 50 e das políticas habitacionais do período ditatorial. 

Esses processos provocaram “a pulverização das antigas comunidades em regiões 

mais periféricas e a desagregação de suas populações” (CAMPOS, 2006, p. 26), 

criando demandas de identificação para os grupos negros, considerando que os 

referenciais de lugar foram alterados. O autor pontua que os “territórios negros 

tradicionais” foram alvo de interesses imobiliários e as comunidades, em maioria, 

transferidas para regiões mais distantes do centro. Ao mesmo tempo, esse bairro 

tornou-se um “território transicional”, um ponto de reunião desses grupos que 

passaram a se deslocar em direção ao trabalho e à moradia16.  

À frente da articulação do Grupo Palmares estavam Antônio Carlos Côrtes, 

estudante de direito, Oliveira Silveira, professor de português, Ilmo Silva, estudante 

 
 
15 Joel Rufino dos Santos foi um historiador negro, falecido em 2015, que atuou como professor da 

UFRJ, como subtitular da Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras 
do estado do Rio de Janeiro, na gestão de Leonel Brizola, e como presidente da FCP entre 1994 e 
1996, durante os governos presidenciais de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso. Como 
pesquisador, representou o Brasil no Comitê Científico Internacional da Unesco para o Projeto Rota 
dos Escravos, lançado oficialmente em 1994. Em 1995, participou das celebrações dos 300 anos da 
morte de Zumbi dos Palmares, ocorridas em União dos Palmares, Alagoas. 

16 Como “territórios negros tradicionais”, define “as comunidades constituídas no período pós-abolição 
e que construíram, em função da marginalização social imposta pela sociedade, dinâmicas e 
processos próprios de socialização e de identificação simbólica” (CAMPOS, 2006, p. 27). Ainda no 
século XIX, em Porto Alegre, tem-se a formação da “Colônia Africana”, na região nordeste, e o “Areal 
da Baronesa”, ao sul. Atualmente, há ainda o Partenon, Glória e Maria da Conceição. Nesses locais, 
na primeira metade do século passado, surgiram grupos como a UHC, em 1943, por exemplo 
(APÊNDICE A). Como “território transicional”, o autor frisa ser um “espaço social de trânsito no qual 
as pessoas se relacionam de maneira fluída por não constituírem uma comunidade permanente. 
Vem de algum lugar em direção a outro” (CAMPOS, 2006, p. 28). 
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de economia, e Vilmar Nunes, estudante de administração17. Como grupo, eles 

buscaram elaborar ações voltadas ao atendimento das necessidades sociais e 

econômicas da população negra da cidade de Porto Alegre naquele momento. Para 

tanto, tinham como proposta retomar “uma tradição de resistência, simbolizada na 

história revista pelo Quilombo dos Palmares” (CAMPOS, 2006, p. 27). Nesse sentido, 

propuseram a rememoração do 20 de novembro (Dia Nacional de Zumbi) no lugar do 

13 de maio (Dia da Abolição da Escravatura) e a inclusão da história do negro e 

palmarina nos materiais escolares (SILVEIRA, 1997, p. 265)18. Essa busca por outras 

simbologias passou pelo contato com as publicações de Edison Carneiro O Quilombo 

dos Palmares (2011) e de Ernesto Ennes (1938) As guerras nos Palmares, assim 

como uma coleção da editora Abril acerca dos grandes personagens da história, que 

apresentou a figura de Zumbi, assumido pelo grupo como um personagem libertário 

e não libertado.  

Das atividades promovidas pelo Grupo Palmares, entre 1971 e 1978, participou 

Décio Freitas, em 1973, em virtude da sua ligação com o tema dos quilombos, pela 

publicação de Palmares: a guerra dos escravos (1982). Ademais da integração com 

outras entidades locais, Palmares articulou-se nacionalmente com, por exemplo, o 

Instituto de Pesquisa das Culturas Negras (IPCN) e a Sociedade de Intercâmbio 

Brasil-África (Sinba), do Rio de Janeiro, o Grupo Teatro Evolução, de Campinas, e o 

Centro de Cultura e Arte Negra (Cecan), de São Paulo (APÊNDICE A). Estavam 

presentes nas discussões sobre a criação de um movimento negro em âmbito 

nacional os membros do Grupo Palmares. 

O Movimento Negro Unificado Contra a Discriminação Racial (MNUCDR), mais 

tarde MNU, foi fundado em São Paulo em 1978. Como fato antecipador da sua 

formação se encontram duas situações de racismo ocorridas no mesmo ano: a 

proibição da permanência de quatro atletas negros no Clube de Regatas Tietê e o 

assassinato do trabalhador Robson Silveira da Luz no 44.º Distrito Policial de 

Guaianases, ambos em São Paulo. Na escadaria do Theatro Municipal de São Paulo, 

entidades do movimento negro e outras associadas, de São Paulo, Rio de Janeiro e 

 
 
17 Ingressaram depois: Antônia Mariza Carolino, Helena Vitória dos Santos Machado e Mari Carolino. 

Em 1973, 12 eram os integrantes do Grupo Palmares (CAMPOS, 2006). 
18 Em 1995 foram comemorados 300 anos da morte de Zumbi e se adotou o 20 de novembro como o 

Dia da Consciência Negra. Em 2011, a Lei n.º 12.519 instituiu oficialmente essa data como o Dia 
Nacional de Zumbi e da Consciência Negra (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2011). 
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Minas Gerais, marcaram a fundação do MNU. Esse movimento apresentou a proposta 

do Grupo Palmares, a adoção do 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência 

Negra, na sua primeira assembleia nacional, ainda em 1978, na Bahia.  

Como referências, o movimento adotou a figura de Zumbi como símbolo e o 

quilombo como lugar de “comunitarismo da tradição africana”. Segundo a historiadora 

negra Beatriz Nascimento19 (1979), o quilombo era um espaço “onde a liberdade era 

praticada, onde os laços étnicos e ancestrais eram revigorados” (NASCIMENTO, 

1979, p. 177), exercendo naquele tempo presente papel importante na consciência 

histórica da população negra. Seu contemporâneo, Abdias do Nascimento20 (1980), 

em O quilombismo, explica que o “quilombo não significa escravo fugido. Quilombo 

quer dizer reunião fraterna e livre, solidariedade, convivência, comunhão existencial” 

(NASCIMENTO, 1980, p. 263). Segundo o autor, o quilombismo era um “movimento 

político dos negros brasileiros” em busca da implantação de um “Estado Nacional 

Quilombista”, inspirado na República de Palmares do século XVI e em outros 

quilombos brasileiros daquele momento (NASCIMENTO, 1980, p. 228). Esse Estado 

baseia-se numa sociedade livre, justa, igualitária e soberana e na terra como 

propriedade nacional de uso coletivo.  

Como forma de subverter as ordens política e social, esses grupos adotaram a 

chave cultural para romper com a ideia de cultura nacional oficial. “A subversão do 

 
 
19 Beatriz Nascimento formou-se em História pela UFRJ e foi professora da rede estadual do Rio de 

Janeiro. Na Universidade Federal Fluminense (UFF), integrou o Grupo de Trabalho André Rebouças 
em conjunto com outros professores e estudantes negros. O grupo de trabalho, atuante entre 1975 
e 1995, buscou articular ações sobre a questão racial na universidade. Beatriz Nascimento participou 
igualmente do MNU. Em sua produção, a historiadora criticou a escrita de intelectuais brancos que 
não considerou o sujeito negro como ator da história. Seu nome ficou conhecido pela sua 
participação no documentário Ôri, lançado em 1989, sob a direção de Raquel Gerber. Ôri contou 
com textos e a narração de Beatriz Nascimento e trata dos movimentos negros que emergiram no 
Brasil entre 1977 e 1988. Segundo o artigo de Cecília Garcia (2021), a produção da historiadora vem 
ganhando espaço na universidade, sendo tema de estudos de uma nova geração de pesquisadores. 
O mesmo artigo menciona publicações sobre a intelectual Beatriz Nascimento e sua escrita. 

20 Abdias do Nascimento integrou o MNU, a Frente Negra Brasileira (FNB), o TEN (foi seu fundador em 
1943), o Museu de Arte Negra, o Memorial Zumbi, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e o Partido 
Democrático Trabalhista (PDT), a Comissão do Centenário da Abolição e ainda repartições estatais 
como a Secretaria de Defesa e Promoção das Populações Afro-Brasileiras, a Secretaria Estadual de 
Cidadania e Direitos Humanos do estado do Rio de Janeiro e o Senado Federal nos anos de 1990 
(APÊNDICE A). Entre 1982 e 1983, Abdias do Nascimento e Joel Rufino dos Santos pesquisaram 
comunidades remanescentes de quilombos em um projeto vinculado ao Instituto de Pesquisas e 
Estudos Afro-Brasileiros (Ipeafro), criado em 1981 por Abdias do Nascimento. Os registros ou 
resultados desse estudo não foram encontrados em publicações. Em contato em 2018 e 2019, por 
e-mail, o Ipeafro informou que o acervo se encontra no instituto e que passa por digitalização para o 
acesso público. 
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discurso oficialista se dá através de três iniciativas: a releitura da história do país, a 

reelaboração da identidade étnica e a tradução dos ideais dos movimentos negros na 

diáspora e mesmo na África” (CAMPOS, 2006, p. 98). Assim aparecem as figuras de 

Palmares e Zumbi, representações da resistência ao sistema da escravidão e ao 

racismo. Ao mesmo tempo, tornam-se modelos de novas formas de relacionamento 

social dos negros: resistentes e comunitaristas21. O debate e a reapropriação desses 

elementos, contemplando simultaneamente a mitificação e a ressignificação daquele 

lugar, se estenderam nos anos de 1980, quando o Quilombo dos Palmares foi 

tombado.  

Entre os anos de 1960 e 70, os quilombos foram usados também como 

representação política de luta pela valorização da cultura negra. Em 1963, Cacá 

Diegues lançou o filme Ganga Zumba, baseado na obra de mesmo título de João 

Felício dos Santos, que retrata a chegada ao poder da liderança quilombola. Em 1965, 

Gianfrancesco Guarnieri e Augusto Boal escreveram e dirigiram o espetáculo Arena 

conta Zumbi, igualmente baseado na publicação citada, bem como em O quilombo de 

Palmares (2011), de Edison Carneiro. A peça estreou no Teatro de Arena, de São 

Paulo, ainda naquele ano. Em 1975, no Rio de Janeiro, foi fundado o Grêmio 

Recreativo de Arte Negra e Escola de Samba Quilombo (Granes Quilombo), por 

Antônio Candeia Filho, “como [um] espaço de resistência à dominação ‘branca’ no 

samba” (GOMES, 2015, p. 127), marcado pelo carnaval comercial. A inauguração do 

MNU, em 1978, contou com o samba-enredo Noventa anos de abolição (GONZALES, 

1982), composto por Nei Lopes e Wilson Moreira, integrantes da escola, assim como 

Paulinho da Viola, Elton Medeiros e Luiz Carlos da Vila. 

A produção de conhecimento nas universidades acerca das diferentes 

realidades quilombolas (formadas no período da escravidão, transformadas a partir 

delas e nos anos seguintes da emancipação) e a articulação entre os movimentos e 

entidades negros e os parlamentares envolvidos na luta antirracista, partidos políticos 

e agendas das instâncias federal, estaduais e municipais, mais os pleitos pelo direito 

à terra, movimentaram a tomada do tema no cenário nacional. Os quilombos fariam 

 
 
21 Questões internacionais foram acompanhadas e reelaboradas no Brasil, como as lutas pelos direitos 

civis e os posicionamentos contrários ao apartheid. 
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frente a um tipo de reinvindicação alusiva à “‘dívida’ que a nação brasileira teria para 

com os afro-brasileiros em consequência da escravidão” (LEITE, 2000, p. 339).  

No meio rural, entre os anos de 1980 e 90, comunidades negras, populações 

ribeirinhas e populações tradicionais retomaram lutas anteriores, dificultadas e mesmo 

reprimidas durante a ditadura civil-militar instaurada no Brasil, entre 1964 e 1985, e 

passaram a reivindicar os direitos sobre as terras que ocupavam. Como quilombolas, 

destacaram-se as comunidades negras rurais situadas no Maranhão e Pará que 

promoveram encontros para essas discussões22.  

Em 1986 foi realizado o I Encontro de Comunidades Negras Rurais do 

Maranhão, tendo como tema central “O negro e a Constituição Brasileira”, refletindo 

os debates que marcaram a Assembleia Nacional Constituinte (ANC) (ALMEIDA, 

2011, p. 34). Em 1989, no Pará, ocorreu o II Encontro Raízes Negras do Médio 

Amazonas Paraense, articulado pelas comunidades dos Quilombos de Pacoval, 

Curuá, Mata, Acapu, Cuminá, Erepecuru, Trombetas e Jauary. Segundo Alfredo 

Wagner de Almeida (2011, p. 21), “a entidade, criada para conduzir, localmente a luta 

pelo reconhecimento destas terras de quilombos, é a Associação dos Remanescentes 

de Quilombos de Oriximiná (ARQMO)”. José Maurício Arruti igualmente comenta a 

articulação dos movimentos camponeses desses estados, “por meio do encontro da 

militância católica, em especial a Pastoral da Terra, e de uma camada de jovens 

recém-migrados das comunidades rurais para as capitais de São Luís e Belém” 

(ARRUTI, 2016, p. 242)23.  

Na Constituição de 1988, como mencionado, o quilombo apareceu nos artigos 

referentes aos direitos culturais e territoriais, mas a forma como foi compreendido e 

alocado nos textos gerou outros impasses, especialmente conceituais. O Artigo 68 

fala em “remanescentes das comunidades dos quilombos” (BRASIL, 1988), 

restringindo aquilo que “advinha como demanda social, com o principal intuito de 

descrever um processo de cidadania incompleto e, portanto, abranger uma grande 

diversidade de situações” (LEITE, 2000, p. 340, grifo do original). A expressão, 

 
 
22 A partir de 1990, outros foram realizados, conforme consta do capítulo “Universalização e localismo: 

movimentos sociais e crise dos padrões tradicionais de relação política na Amazônia” (ALMEIDA, 
2011). 

23 O Maranhão foi um dos estados mapeados pelos estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais 
e pelos estudos de folclore em 1930 e o que mais concentrou manifestações culturais identificadas 
em comunidades negras rurais pelos intelectuais dessas redes. 
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discutida na ANC, remeteu à ideia de cultura como algo parado, cristalizado, 

fossilizado e em fase de desaparecimento. A noção presente nos termos 

remanescente (que resta) e quilombo (unidade fechada) correspondia muito mais ao 

assentamento antigo (como era entendido Palmares) do que aos grupos que seriam 

beneficiados pelo Artigo 68.  

Visando à aplicabilidade jurídica do artigo, mais uma vez intelectuais, militantes 

e comunidades interessadas, articulados, promoveram uma discussão em torno da 

interpretação desse processo e, especialmente, da relativização do conceito de 

quilombo. Compondo essa fase da revisão do termo,  

 
tendo em vista o crescimento do movimento quilombola a partir de final dos 
anos 1990, passaram a predominar, no campo antropológico e jurídico, as 
interpretações que consideravam a ressemantização da palavra quilombo 
para efeitos da aplicação da provisão constitucional, valorizando o contexto 
de resistência cultural que permitiu a viabilização histórica de tais 
comunidades (ABREU; MATTOS, 2009, p. 267). 

 

Em 1994, no Rio de Janeiro, o Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras 

Rurais, ligado à ABA e a pedido do MPF, elaborou um parecer acerca das 

experiências conhecidas pelas pesquisas24. Segundo o grupo,  

 
o termo “quilombo” tem assumido novos significados na literatura 
especializada e também para indivíduos, grupos e organizações. Ainda que 
tenha um conteúdo histórico, o mesmo vem sendo ressemantizado para 
designar a situação presente dos segmentos negros em diferentes regiões e 
contextos no Brasil (OLIVEIRA, 1997, p. 81). 

 

Sobre “remanescente de quilombo”, incluído no texto constitucional, consta do 

parecer que organizações não governamentais e autônomas dos trabalhadores, 

entidades confessionais e o movimento negro elaboravam definições. Para eles, a 

expressão designava “um legado, uma herança cultural e material que lhes confere 

uma referência presencial no sentido de ser e pertencer a um lugar e a um grupo 

específico” (OLIVEIRA, 1997, p. 81). Portanto, ela não se referia aos resíduos nem 

 
 
24 O documento, publicado originalmente naquele ano, foi assinado pelos pesquisadores João Pacheco 

de Oliveira, do Museu Nacional, da UFRJ, Eliane Cantarino O’Dwyer, da UFF, João Baptista Borges 
Pereira, da USP, Lúcia Andrade, da Comissão Pró-Índio de São Paulo (CPI-SP), Ilka Boaventura 
Leite, da UFSC, Dimas Salustiano da Silva, da SMDDH e UFMA, e Neusa Gusmão, da Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). 



 

 

119 

aos resquícios da ocupação temporal reunidos pela arqueologia ou comprovados pela 

biologia, não tratava de sujeitos isolados ou culturalmente homogêneos e nem sempre 

podia representar fenômenos formados com base em uma referência histórica 

comum, elaborada em vivências e valores partilhados.  

Ao se desfazer da “ideia de isolamento e de população homogênea ou como 

decorrente de processos insurrecionais” (LEITE, 2000, p. 341), o documento destacou 

uma noção ampliada do fenômeno, conferindo-lhe maior pertinência em relação aos 

pleitos formulados. Por fim, juntamente com quilombo e remanescente, as categorias 

de etnia e território foram retomadas. Acerca dos grupos étnicos, reforçaram o 

conceito definido pelo campo antropológico, como “um tipo organizacional que confere 

pertencimento através de normas e meios empregados para indicar afiliação ou 

exclusão” (BARTH, 1976 apud OLIVEIRA, 1997, p. 81). Sobre a territorialidade, 

consideraram que 

 
a ocupação da terra não é feita em termos de lotes individuais, predominando 
seu uso comum. A utilização dessas áreas obedece a sazonalidade das 
atividades, sejam agrícolas, extrativistas e outras, caracterizando diferentes 
formas de uso e ocupação do espaço, que tomam por base laços de 
parentescos e vizinhança, assentados em relações de solidariedade e 
reciprocidade (OLIVEIRA, 1997, p. 81). 

 

No mesmo período, Eliane Cantarino O’Dwyer (1995), uma das signatárias do 

documento da ABA, apontou que os quilombos eram “grupos que desenvolveram 

práticas cotidianas de resistência na manutenção e reprodução de seus modos de 

vida característicos e na consolidação de um território próprio” (O’DWYER, 1995, p. 

121-123). A autora chamou a atenção para o posicionamento da antropologia que 

marcou seu distanciamento da história “ao definir seu campo de estudos por um corte 

sincrônico no ‘presente etnográfico’” (O’DWYER, 1995, p. 121-123), colocando-se no 

debate sobre a conceituação do termo e da identificação dos sujeitos qualificados 

como remanescentes, para a aplicabilidade da prerrogativa constitucional25. Isso 

porque o texto da Constituição 

 
 
25 Eliane Cantarino O’Dwyer (2002) em “Os quilombos e a prática profissional dos antropólogos” pontua 

que a participação desses profissionais no processo “por meio da elaboração dos relatórios de 
identificação, deu-se numa conjuntura de pressão do movimento negro, com a criação de 
mecanismos de representação, como a Comissão das Comunidades Negras Rurais Quilombolas 
(CNACNRQ – 1996)” (O’DWYER, 2002, p. 18). 
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não evoca apenas uma “identidade histórica” que pode ser assumida e 
acionada na forma da lei [...]. É preciso, sobretudo, que esses sujeitos 
históricos presumíveis existam no presente e tenham como condição básica 
o fato de ocupar uma terra que, por direito, deverá ser em seu nome titulada 
[...]. Assim, qualquer evocação do passado deve corresponder a uma forma 
atual de existência capaz de realizar-se a partir de outros sistemas de 
relações que marcam seu lugar num universo social determinado (O’DWYER, 
2002, p. 14). 

 

Contudo, a ressignificação dos conceitos, o parecer da ABA e os apontamentos 

dos profissionais à frente da identificação das situações contempladas pelos preceitos 

constitucionais não encerraram ou resolveram o “problema”, seguindo-se discussões 

acerca da regulamentação e da aplicação do artigo e de outros entraves relacionados 

à garantia do direito à terra. Mais sobre isso, discorre o capítulo 4 da tese, que 

apresenta, por meio dos processos de reconhecimento de três remanescentes das 

comunidades dos quilombos situadas em Santa Catarina, o percurso da certificação 

e da titulação quilombola previsto pela Constituição Federal de 1988.  

Convém marcar que tais processos (e aqueles relativos ao conteúdo 

patrimonial também) contaram com a participação dos profissionais da sociologia e 

da antropologia, sobretudo, e que alguns ainda seguiram acompanhando as 

comunidades nesse percurso, ainda aberto. Não somente por isso, mas 

compreendendo o sentido da virada do entendimento desse fenômeno na 

contemporaneidade, compartilham-se aqui as definições das categorias apresentadas 

pelos estudos mais recentes da antropologia, especialmente a partir dos anos de 

1980, estabelecendo, quando possível, diálogos e conexões com os autores e suas 

publicações. 

 

2.3.1 A discussão historiográfica 

 

Como a sociologia e a antropologia, a história assumiu o empreendimento de 

retomar as pesquisas anteriores da sua disciplina para pensar conceitualmente acerca 

dos quilombos, atualizar os debates passados e incorporar categorias e situações 

distintas. Os trabalhos sobre os quilombos publicados a partir dos anos de 1980 

refletiram a atualização da historiografia da escravidão, que alargou o conhecimento 

a respeito do tema. Questões como o trabalho e a vida dos escravizados, a 

constituição e a ruptura de seus laços familiares, a gestação de uma cultura escrava, 

o lugar do liberto no mundo escravista e o destino da sua mão de obra na abolição 
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(MACHADO, 1988, p. 144-145) foram, pouco a pouco, incorporadas. Sob influência 

da antropologia social26, essa mudança foi resultado igualmente da 

 
renovação da historiografia marxista, que procurou incorporar a seu universo 
de preocupações [...] os aspectos simbólicos e rituais da vida em sociedade, 
contextualizando-os historicamente. Mas, acima de tudo, [...] reflete-se 
nesses novos estudos a preocupação pela pesquisa documental, com a 
descoberta e análise de fontes manuscritas e orais que ampliam bastante 
nosso conhecimento sobre quilombos em várias regiões do Brasil e apontam 
para uma complexa relação entre fugitivos e os diversos grupos da sociedade 
em torno deles (REIS; GOMES, 2005, p. 14).  

 

Na perspectiva da história social da escravidão e da história social do trabalho, 

as escritas “inquiriam sobre as experiências dos próprios escravos [e trabalhadores, 

livres ou não], buscando entender o sentido que eles mesmos atribuíam às suas vidas 

e como lidavam com as dificuldades que lhes eram impostas” (MENDONÇA; 

TEIXEIRA; MAMIGONIAN, 2020, p. 10-11).  

Com a história da emancipação e do pós-abolição, focada na agência do sujeito 

negro, as experiências do cativeiro e da liberdade passaram a ser tratadas de forma 

conectada. Temas como a escravidão, o abolicionismo e as relações raciais foram 

explorados, ligando processos iniciados em 1888 com o tempo presente27. Como 

representantes dessas vertentes, destacaram-se as pesquisas de Hebe Mattos (1987; 

1998), Robert Slenes (1988), Silvia Hunold Lara (1988), Stuart Schwartz (1988), 

Sidney Chalhoub (1990), Antonio Luigi Negro e Flávio dos Santos Gomes (2006), 

Fernando Teixeira da Silva e Sidney Chalhoub (2009)28. Assim, 

 
 
26 As publicações patrocinadas pelo Projeto Unesco “influenciaram uma geração acadêmica nessa área 

[antropologia social] e tiveram um papel importante na orientação dos historiadores rumo a novas 
áreas de investigação” (SCHWARTZ, 2001, p. 26). 

27 Os anos seguintes à abolição foram preliminarmente tratados pela sociologia e pela antropologia 
com pesquisas que tenderam a focar ideias, condutas e políticas públicas que marginalizaram a 
população negra. Essas pesquisas, ainda que importantes, negligenciaram as experiências das 
pessoas negras (MENDONÇA; TEIXEIRA; MAMIGONIAN, 2020, p. 10-11). Para Joseli Maria Nunes 
Mendonça, Luana Teixeira e Beatriz Gallotti Mamigonian (2020), como exemplos, tem-se Octavio 
Ianni (1962), Fernando Henrique Cardoso (1962) e Florestan Fernandes (1965), associados à Escola 
Paulista de Sociologia, assim como Lilia Moritz Schwarcz (1993), Marcos César Alvarez (2002) e 
Mariza Corrêa (2013). Na história, como marca da consolidação desse campo, tem-se a criação do 
Grupo de Trabalho Emancipações e Pós-Abolição, da Associação Nacional de História (Anpuh), em 
2013. Sílvia Correia de Freitas (2020), especialmente no primeiro capítulo da sua tese, trata do lugar 
da história e da historiografia sobre a escravidão e o pós-abolição e sobre as contribuições desse 
campo para a formulação de políticas públicas de reparação e afirmação identitária voltadas aos 
afrodescendentes. 

28 Sobre o tema da escravidão e da liberdade no Brasil meridional, ver o guia bibliográfico organizado 
por Regina Célia Lima Xavier (2007). 
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na medida em que as recentes pesquisas sobre a escravidão têm modificado 
a nossa compreensão sobre o sistema escravista, assim também o período 
de transição do trabalho escravo para o livre [...] precisa também ser 
repensado à luz das novas informações geradas pela pesquisa destes novos 
temas (RIOS, 1990, p. 243). 

 

Stuart Schwartz (2001) salienta que essas correntes historiográficas 

expressaram as tendências internacionais dos estudos do tema e aquelas gerais da 

história, contando ainda com a expansão dos programas de pós-graduação e a 

profissionalização da disciplina. Segundo o autor, desde os anos de 1990, 

 
tem crescido muito o número de estudos da vida e da cultura escravas, 
empregando-se técnicas modernas, e ultrapassando bastante o enfoque 
tradicional e antigo dos estudos folclóricos e das descrições de “tradições 
africanas” que antes caracterizava o estudo da vida dos escravos 
(SCHWARTZ, 2001, p. 29).  

 

Especificamente sobre os quilombos, num momento de transição (entre as 

investigações publicadas nos anos de 1960 e 70 e aquelas de revisão, a partir dos 

anos de 1980), Carlos Magno Guimarães (1988; 1989) e em parceria com Ana Lúcia 

Duarte Lanna (1980) e Liana Maria Reis (1986) reuniu algumas publicações centradas 

em experiências mineiras do século XVIII. Do ponto de vista da cultura material, seu 

estudo com Ana Lúcia Duarte Lanna foi o pioneiro no Brasil a investigar um quilombo 

com base na arqueologia29. Ainda como contribuição, fundamentado em um conjunto 

importante de documentos, o autor apontou como contradição a relação do quilombo 

com o sistema escravista. Ao demonstrar que os assentamentos daquele estado 

estabeleceram relações econômicas e sociais com os grupos que os envolveram, 

ofereceu uma abordagem distinta da ideia de que as comunidades se sustentaram 

majoritariamente pela via da exploração e predação.  

A respeito disso, Stuart Schwartz (2001), ao tratar dos estudos sobre os 

quilombos em Minas Gerais, na Bahia, no Rio de Janeiro e em Alagoas, nos anos de 

1980 e 90, afirmou: 

 
Há indícios consideráveis de que muitos quilombos sobreviveram, à maneira 
das guerrilhas, invadindo fazendas e estradas vizinhas, extorquindo 
“proteção” e várias formas do que as autoridades civis chamavam de 

 
 
29 Os estudos desse autor foram considerados no processo de tombamento do Quilombo do Ambrósio, 

em 2002, pelo Iphan, que o enquadrou como um antigo quilombo, como Palmares anos antes. 
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banditismo. Não resta dúvidas de que os calhambolas às vezes combinavam 
essas atividades com agricultura, caça ou artesanato, mas também é 
inegável que havia uma associação íntima e conflitante com a sociedade 
escravocrata hospedeira (SCHWARTZ, 2001, p. 49). 

 

Exemplares assim existiram, e persistiu na literatura e na imaginação popular 

a imagem do quilombo formado pelos guerrilheiros e invasores ou sustentado pelos 

agricultores, horticultores, caçadores e coletores30, ademais dos outros atributos 

vistos no decorrer dessa temporalidade. Mas, assim como outros temas abraçados 

pela escravidão, o do quilombo foi revisitado. Ao passo que na sociologia e na 

antropologia os estudos conceituais e de revisão se basearam na interpretação das 

comunidades rurais contemporâneas, de forma integrada, na história o conjunto de 

pesquisas destacado contemplou fenômenos em ambientes rurais e urbanos 

associados ao tempo da escravidão e não foi, inicialmente, resultado de um projeto 

unificado, e sim da reunião de trabalhos independentes. 

As pesquisas que surgiram a partir dos anos de 1980 não abandonaram 

totalmente as leituras feitas entre as décadas de 1930 e 70, dado que muitas foram 

herdeiras daqueles paradigmas e carregaram tanto continuidades como rupturas em 

relação a elas, contudo propuseram uma releitura da discussão sem se fixarem na 

busca por “africanismos” ou na “rigidez ideológica do marxismo convencional” (REIS, 

GOMES, 2005, p. 13).  

Com um significado distintivo na historiografia da escravidão e, sobretudo, dos 

quilombos, foi publicada em 1996 a citada coletânea Liberdade por um fio: história dos 

quilombos no Brasil, organizada por João Reis e Flávio dos Santos Gomes. A 

publicação cobriu 10 estados brasileiros: Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato 

Grosso, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Munida de teorias e metodologias de estudos diferentes, a publicação reuniu 17 

autores: Carlos Magno Guimarães, Donald Ramos, Eurípedes Antônio Funes, Flávio 

dos Santos Gomes, João Reis, Laura de Mello e Souza, Luiz Mott, Luiza Rios Ricci 

Volpato, Marcus Joaquim Maciel de Carvalho, Mário Maestri, Mary Karasch, Matthias 

Röhrig Assunção, Pedro Paulo Funari, Richard Price, Ronaldo Vainfas, Silvia Hunold 

 
 
30 Em arqueologia, esses termos são usados para descrever a “economia” de grupos como guarani, 

gê, sambaquianos e umbu, por exemplo, habitantes brasileiros cujos vestígios datam entre dois e 
dez mil anos. 



 

 

124 

Lara e Stuart Schwartz. Ao abraçar recortes temporais e espaciais variados, o 

conjunto apresentou um quadro amplo de formas de reelaboração do fenômeno 

quilombola e de possibilidades de interpretação. Temporalmente, a publicação cobriu 

experiências datadas entre os séculos XVII e XIX e, espacialmente, incluiu diferentes 

regiões do Brasil. 

Entre os artigos, tem importância destacar aquele escrito por Eurípedes Funes 

(2005) sobre o Pará, baixo Amazonas. Diferentemente dos demais, o estudo 

apresentou informações de “mocambos” formados no tempo da escravidão que 

alcançaram a contemporaneidade e, como fontes, abarcou documentos escritos e 

depoimentos orais. O autor chamou a atenção para a presença da escravidão negra 

e a formação de quilombos na Amazônia, demonstrando que “nem todas as 

sociedades formadas pelos negros fugidos da escravidão desapareceram com a 

extinção de seus respectivos quilombos” (FUNES, 2005, p. 467-468). Ao estudar as 

comunidades negras que “ficaram”, pôde pensar sobre as permanências, “temática 

muito pouco estudada por historiadores” (FUNES, 2005, p. 467-468)31. Ao 

acompanhar de perto os sujeitos, o estudo apontou manifestações praticadas entre 

as comunidades negras como festas em homenagem a santos (mesclando o sagrado 

e o profano), benzeduras, curandeirismo, xamanismo e outros elementos do universo 

cultural marcado pelo sincretismo religioso. 

Os artigos que formam esse conjunto de histórias dos quilombos no Brasil não 

foram escritos num mesmo momento, nem numa perspectiva comum. Muitos foram 

resultado de estudos anteriores ou em andamento (como aquele referente à 

arqueologia). Ou ainda foram continuados posteriormente. Partiram de lugares de 

escrita distintos. Usaram teorias e metodologias diferentes, bem como fontes tais 

quais leis, censos, registros paroquiais e cartoriais, fotografias, processos judiciais, 

 
 
31 Em outras publicações, os autores Flávio dos Santos Gomes e João Reis abordaram o fenômeno 

dos quilombos urbanos com base na cultura, apontando elementos como batuques, ajuntamentos, 
calundus e fugas intermitentes. Em cidades como Salvador e Rio de Janeiro, a expressão “casa de 
quilombo” foi usada para referendar a repressão de grupos articulados de escravos, libertos, 
africanos e crioulos (nem todos fugidos), praticantes dos batuques, das capoeiras e de outras formas 
de “ajuntamentos” (FARIAS; SOARES; GOMES, 2005). Na Bahia, artefatos de cultos e rituais foram 
encontrados em um quilombo situado em Itapuã, invadido em 1826 (REIS, 1995-1996). As “casas 
de quilombos”, os batuques e os ajuntamentos “reuniam escravos, africanos, fugitivos, libertos em 
finais de semana, em datas de um calendário afro-brasileiro em construção ou em momentos 
episódicos” (GOMES, 2015, p. 18).  
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artefatos, depoimentos e relatos orais, por exemplo. Tanto ambientes rurais como 

ambientes urbanos foram contemplados.  

Talvez por tudo isso, conseguiu-se, numa publicação (primeira de revisão sobre 

o tema), apresentar uma diversidade de experiências associadas aos quilombos. Em 

termos conceituais, as situações estudadas não corresponderam às descrições 

apontadas nos termos do passado. Os quilombos apresentados não foram 

unicamente formados por africanos ou somente negros. Nem todos reuniram sujeitos 

fugidos. E não estavam em sua totalidade isolados. Os quilombos eram formados por 

negros, indígenas, brancos, fugidos e libertos que assumiram distintas funções nos 

assentamentos e, tanto maiores como menores, mantiveram relações econômicas, 

políticas, sociais e culturais com aqueles à sua volta. Negociaram, trocaram, 

acolheram. A respeito disso, em publicação posterior, Flávio dos Santos Gomes 

(2015, p. 20) reiterou:  

 
No Brasil [...], as comunidades de fugitivos se proliferaram como em nenhum 
outro lugar, exatamente por sua capacidade de articulação com as lógicas 
econômicas [mas não somente] das regiões onde se estabeleceram. [...] Tais 
trocas, que nunca foram sinônimos de paz ou ausência de conflitos, 
sobretudo significaram experiências que conectavam toda a sociedade 
escravista, tanto aquela que reprimia como a que acobertava os quilombolas 
e suas práticas. 

 

No âmbito da cultura, os fenômenos pesquisados distanciaram-se daquela 

imagem cultivada pelos estudos iniciais dos quilombos culturalmente africanos, como 

se todos os sujeitos ali presentes fossem representantes de uma única etnia, aqui no 

Brasil reproduzida. Ainda que tenham na sua formação a fuga de escravizados 

africanos, eram diversos os grupos e, mesmo que pudessem manter alguma 

vinculação com as manifestações de seus locais de origem, na diáspora estas foram 

reelaboradas. Assim, a ausência de isolamento foi comprovada historicamente, 

sobretudo por meio de dados sobre as relações econômicas entre quilombos e 

entorno.  

Em contrapartida, excetuada a investigação sobre o baixo Amazonas, na 

coletânea Liberdade por um fio, os olhares voltaram-se para os quilombos “antigos”, 

situados nos limites temporais marcados pela escravidão, ao menos nos artigos 

reunidos naquele momento. Em liberdade, os sujeitos quilombolas sofreram 

invisibilidade e estigmatização em decorrência das políticas públicas “que não 
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enxergavam em recenseamentos populacionais e censos agrícolas centenas de 

povoados, comunidades, bairros, sítios e vilas de populações negras, mestiças, 

indígenas, ribeirinhas, pastoris, extrativistas etc.” (GOMES, 2015, p. 120), mas não 

desapareceram, e as pesquisas seguiram estudando a movimentação de famílias 

negras de libertos e quilombolas depois da escravidão32.  

Na história, os estudos acerca dos quilombos que ultrapassaram tais fronteiras 

temporais não são numerosos quando comparados com aqueles feitos em sociologia 

e antropologia que, historicamente, têm relações de pesquisa mais expressivas com 

remanescentes e outras comunidades tradicionais. Contudo, a partir do fim dos anos 

de 1980, esse quadro foi, pouco a pouco, sendo reescrito.  

  

2.4 INVESTIGAÇÕES SOBRE QUILOMBOS E PATRIMÔNIO CULTURAL  

 

Não obstante essa amplitude (crescente) de estudos sobre quilombos, 

procurou-se selecionar momentos, autores e trabalhos que marcaram esse debate, 

desde os anos de 1930, e que ainda o influenciam. Tem importância salientar que o 

aumento dos trabalhos acompanhou os movimentos dos grupos quilombolas pela 

reinvindicação por “reparações materiais e simbólicas, em nome de um ‘dever de 

memória’ da sociedade brasileira em relação à escravidão e ilegalidade do tráfico 

negreiro” (ABREU; MATTOS, 2009, p. 272). São destacadas em seguida, 

primordialmente, as iniciativas que trataram das manifestações culturais como 

representações de um patrimônio quilombola.  

Acerca do reconhecimento quilombola, algumas iniciativas do Iphan 

envolveram pesquisas. 

O patrimônio material protegido pelo Iphan abrange um conjunto de bens 

classificados de acordo com a sua natureza, conforme os quatro Livros do Tombo: 

arqueológico, paisagístico e etnográfico; histórico; belas-artes; e das artes aplicadas. 

Entre os mecanismos de proteção, tem-se especialmente o tombamento, instituído 

pelo Decreto-Lei n.º 25, de 1937, indicado para a proteção de bens imóveis (cidades 

 
 
32 Sobretudo aquelas abraçadas pela sociologia e pela antropologia. No âmbito da história, uma 

coletânea recente reuniu 50 artigos sobre os temas escravidão e liberdade, perpassando por 
questões como as teorias raciais, a África e o tráfico atlântico, o associativismo negro e outras formas 
de movimento, leis, revoltas etc. Trata-se do Dicionário da escravidão e liberdade: 50 textos críticos, 
organizado por Lilia Moritz Schwarcz e Flávio dos Santos Gomes (2018). 
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históricas, sítios arqueológicos e paisagísticos) e individuais ou móveis (coleções 

arqueológicas e acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, 

videográficos, fotográficos e cinematográficos).  

Acerca dos quilombos, em nível federal, dois foram tombados, como sítios 

detentores de reminiscências (APÊNDICE B): o Quilombo dos Palmares, na Serra da 

Barriga, Alagoas, em 1986; e o Quilombo do Ambrósio, em Minas Gerais, em 2000. 

Na situação “Instrução”, outros 12 foram incorporados à lista de processos do Iphan 

(APÊNDICE B). Quase a totalidade de bens e referências culturais dos povos e das 

comunidades tradicionais de matriz africana que foram preservados e salvaguardados 

em âmbito federal, pelo Iphan, teve essa patrimonialização realizada a partir dos anos 

de 1990. As únicas exceções foram o acervo do Museu de Magia Negra, do Rio de 

Janeiro, sobre o qual se comenta mais à frente, o Terreiro da Casa Branca do 

Engenho Velho, em Salvador, e o Quilombo dos Palmares. Tanto a ausência de 

reconhecimento patrimonial das manifestações ligadas aos grupos sociais negros 

pelo órgão de preservação federal antes disso como o aumento do uso dos 

mecanismos de valoração depois desse momento se relacionam, especialmente, com 

a concepção de patrimônio vigente ao longo do tempo, resultando na aplicação dos 

seus instrumentos33. 

Antes mesmo das atividades ligadas ao tombamento da Serra da Barriga, os 

terreiros foram alvo do Projeto de Mapeamento de Sítios e Monumentos Religiosos 

Negros da Bahia, fruto do convênio entre o governo estadual e a Fundação Pró-

Memória, entre 1981 e 1984. Como resultado, tombou-se apenas um terreiro, o da 

Casa Branca, contudo o mecanismo patrimonial permitiu naquele momento a 

desapropriação para fins sociais, oferecendo precedente para a tratativa fundiária 

desses grupos que, em maioria, não têm suas posses regularizadas. A partir dos anos 

2000, o instrumento do tombamento foi mais amplamente usado (APÊNDICE B). 

O tombamento do Quilombo dos Palmares deu-se antes mesmo da 

promulgação da Constituição Federal, resultado do processo de reapropriação das 

figuras de Zumbi e Palmares, que marcaram os anos de 1970 e 80, como mencionado 

 
 
33 Ainda que o foco tenha sido a arquitetura barroca, cabe dizer que o Iphan tombou, em âmbito federal, 

diversas Igrejas de Nossa Senhora do Rosário, entre os anos de 1930 e 70, nos estados da Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e Sergipe.  
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anteriormente. Consta do processo de tombamento um pedido enviado ao Iphan em 

1982 (Processo n.º 1069-T-82), mas a sua homologação saiu somente em 20 de 

novembro (data não escolhida ao acaso) de 1985 pelo ministro da Cultura, à época 

Aluísio Pimenta. Em 21 de março de 1988, a Serra da Barriga foi declarada 

monumento nacional pelo Decreto n.º 95.855. Segundo Ana Carolina Lourenço 

Santos da Silva e Flávio dos Santos Gomes (2013, p. 96), o “pontapé inicial” para o 

tombamento foi dado pelo antropólogo Olympio Serra, na condição de coordenador 

do Projeto Etnias e Sociedade Inicial, vinculado ao CNRC e à Pró-Memória, nos anos 

de 1980. Segundo Ordep Serra (2005, p. 173), o projeto, 

 
de início voltado para o resgate de uma memória indígena, envolveu a 
indexação e microfilmagem de rica documentação em depósito no Museu do 
Índio. Mas tinha ambição maior, a saber, corrigir um sério defeito da política 
cultural brasileira: reparar seu etnocentrismo, sua fixação eurocêntrica. Logo 
passou, também, a promover iniciativas voltadas para a defesa dos valores 
do patrimônio negro do Brasil.  

 

Olympio Serra articulou intelectuais negros no Brasil e promoveu um encontro 

em União dos Palmares, dando origem ao Conselho Geral do Memorial Zumbi, uma 

entidade da sociedade civil com personalidade jurídica, à frente do pedido de 

tombamento da Serra da Barriga e dos estudos que foram anexados ao processo. Do 

conselho, participaram o antropólogo Olympio Serra, o historiador Zezito de Araújo, o 

antropólogo Ordep Serra e o reverendo e militante negro Antônio Olímpio de Sant’Ana.  

Assim, entre 1980 e 1986, sempre em 20 de novembro, representantes dos 

movimentos negros e outros movimentos sociais, “blocos afros”, instituições culturais, 

intelectuais, artistas e sindicalistas promoveram uma romaria cívica ao local (SILVA; 

GOMES, 2013, p. 96). O pedido de tombamento do Quilombo dos Palmares ganhou 

importância igualmente por agregar assinaturas e cartas de entidades da sociedade 

civil e das instâncias culturais e de pesquisa. Ainda que as pesquisas nos âmbitos da 

história, da arqueologia e da antropologia atestassem a alteração da representação 

consagrada àquele lugar, o foco do processo de tombamento ultrapassou a sua 

proteção como bem. Ou seja, o que estava em jogo era a repercussão simbólica e 

política da inclusão desse sítio como patrimônio cultural nacional. 

Contudo, no âmbito das ações do Iphan, foi por meio dos mecanismos 

associados ao patrimônio imaterial que uma parcela maior de manifestações ligadas 

aos quilombos foi reconhecida. O patrimônio imaterial abrange os saberes, os ofícios 
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e os modos de fazer, as celebrações, as formas de expressão cênicas, plásticas, 

musicais ou lúdicas e os lugares. Para criar instrumentos de valoração e de 

preservação das manifestações vinculadas a essas categorias, o Decreto n.º 3.551, 

de 2000, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, criou o Programa 

Nacional do Patrimônio Imaterial (PNPI) e consolidou o INRC. Em 2021, os bens 

associados aos quilombos são, pelo menos, 12 (APÊNDICE B), entre os mecanismos 

de registro e dos inventários de referências culturais. 

Cabe ainda dizer que, entre os programas e projetos do Iphan, em 2018 foi 

instituído o Grupo de Trabalho Interdepartamental para Preservação do Patrimônio 

Cultural de Matriz Africana (GTMAF), pela Portaria n.º 307. O grupo tem na sua 

composição representantes do Departamento de Patrimônio Material e Fiscalização 

(Depam), do DPI, do Departamento de Cooperação e Fomento (Decof) e de 

superintendências do Iphan nos estados.  

Em relação aos povos e às comunidades tradicionais de matriz africana, o 

Iphan reconheceu 26 bens associados, aplicando o tombamento a 12 e o registro a 

14. Esses 26 foram incorporados às listas de tombamento, registro e inventário de 

referências culturais (APÊNDICE B). 

Algumas dessas manifestações foram tratadas pela academia, que foi e é um 

espaço de reflexão sobre os temas dos estudos afro-brasileiros ou sobre relações 

raciais e do patrimônio cultural “de matriz africana”, com pesquisas, projetos de 

extensão e ações de ensino. Muitas dessas universidades têm até mesmo Núcleos 

de Estudos Afro-Brasileiros (Neabs) ou laboratórios especificamente voltados para 

esses temas.  

O crescimento dos Neabs e desses laboratórios nas instituições de ensino se 

associa ao conjunto de ações e políticas públicas de promoção da igualdade racial, 

implementado sobretudo a partir dos anos 2000. Como exemplo, tem-se: a criação da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), em 2003; a Lei n.º 

10.639, também de 2003, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), ao tornar obrigatório o ensino da história e das culturas africana e afro-
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brasileira; a Lei n.º 12.288, de 2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial34; e a 

Lei n.º 12.711, de 2012, sobre as “cotas” raciais e sociais nas universidades federais, 

regulamentadas pelo Decreto n.º 7.824 do mesmo ano.  

Tem importância igualmente a articulação da Associação Brasileira de 

Pesquisadores/as Negros/as (ABPN), que promoveu o seu primeiro congresso em 

200035, e do Consórcio de Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (Conneabs). Sobre os 

Neabs, Nilma Lino Gomes (2009, p. 427) afirma: 

 
São núcleos compostos de pesquisadores e pesquisadoras, na sua maioria 
negra, que tematizam a diversidade étnico-racial e realizam ações de ensino, 
pesquisa e extensão voltados para a mesma. Esses núcleos, apesar de nem 
sempre ocuparem lugares hegemônicos no interior das universidades onde 
estão localizados, possuem uma atuação que se traduz na produção de um 
conhecimento politicamente posicionado.  

 

Trata-se no capítulo 3 deste trabalho dessas experiências institucionais em 

Santa Catarina.  

Em âmbito nacional, com base na disciplina da história, apresentam-se 

algumas ações promovidas pelo Laboratório de História Oral e Imagem (Labhoi), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), vinculadas aos quilombos e ao tema do 

patrimônio cultural desde os anos de 1990.  

O Projeto Memórias do Cativeiro: Narrativas, iniciado em 1994 por Hebe 

Mattos, Ana Maria Lugão Rios e Robson Martins, gerou um acervo de entrevistas com 

camponeses negros das antigas áreas cafeeiras do Rio de Janeiro, de Minas Gerais 

e do Espírito Santo36. O Labhoi igualmente guarda vias dos depoimentos reunidos 

pelo Projeto Memória da Escravidão em Famílias Negras de São Paulo, da USP, 

coordenado por Maria de Lourdes Janotti e Suely Robles de Queiroz, em 1987, com 

 
 
34 A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial abarcou disputas e negociações. O governo, assim 

como, segundo José Maurício Arruti (2021, p. 3), parte do movimento negro, “recuou 
sistematicamente em busca de acordos, visando o grande feito político que seria encerrar dez anos 
de espera” pela sua aprovação. Segundo o autor, a bancada ruralista resistiu à aprovação do texto 
que incluía um artigo acerca dos territórios quilombolas, alinhado com o Decreto n.º 4.887, de 2003, 
comentado no capítulo 3, transformando o texto do decreto em texto de lei. Em resposta, a Seppir 
negociou a eliminação da informação sobre os direitos quilombolas, restringindo-se ao texto presente 
na Constituição. 

35 Santa Catarina sediou a VII edição, em 2012, e a III edição regional, em 2017, ambas ocorridas nas 
dependências da UFSC, em Florianópolis. 

36 São 41 entrevistas, disponíveis em: http://www.labhoi.uff.br/arquivo-sonoro/2938. Acesso em: 15 abr. 
2021. 
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descendentes de escravizados, moradores de áreas rurais do estado de São Paulo. 

Ao analisar os dois acervos e suas entrevistas, a princípio, as pesquisas do Labhoi 

“não guardavam qualquer preocupação inicial com o tema dos novos quilombos, mas 

diversos grupos visitados [...] passaram a identificar-se como comunidades 

quilombolas ao longo do desenvolvimento do projeto” (MATTOS, 2005-2006, p. 109). 

As cidades situadas nos estados mencionados concentraram, no passado, um 

conjunto expressivo de pessoas usadas como mão de obra para suprir a demanda da 

expansão cafeeira. Estudos anteriores indicaram grupos situados nas zonas 

litorâneas desses estados, reconstituindo o mapa dos desembarques clandestinos de 

escravizados depois de 1831, resultando, por exemplo, nas comunidades de 

Manguinhos, Rasa, Marambaia, Bracuí e Campinho da Independência, no Rio de 

Janeiro, em antigas propriedades escravistas de exportação, como as comunidades 

de São José da Serra37 e de Quatis, no Rio de Janeiro, de Cafundó, em São Paulo, e 

de Morro Alto, no Rio Grande do Sul (SLENES, 2004), ou ainda em antigas áreas de 

fronteira agrícola aberta, “onde por vezes existiam menções a antigos quilombos, mas 

para onde os últimos libertos também se dirigiram, imediatamente antes e após a 

Abolição, em busca de um projeto camponês a ser vivido coletivamente” (MATTOS, 

2005-2006, p. 108), como a Comunidade de Laudêncio, e como fruto dos movimentos 

de migração das famílias dos últimos libertos ao longo do século passado, como a 

Comunidade Silva, no Rio Grande do Sul. As comunidades estudadas, articuladas na 

categoria de remanescentes de quilombos, prevista na prerrogativa constitucional, 

ofereceram narrativas marcadas pela memória familiar da escravidão, elaboradas e 

reelaboradas em função de relações tecidas no tempo presente (MATTOS, 2005-

2006, p. 109).  

Tais memórias coletivas foram impactadas pelas situações em emergência 

naquele momento, como os processos de identificação e demarcação das chamadas 

“terras de preto” como remanescentes de quilombos e as novas veiculações públicas 

dos significados da escravidão. O termo foi explorado anteriormente e de forma 

importante por Alfredo Wagner Berno de Almeida (2008, p. 18), por meio de sua 

atuação na redefinição dos instrumentos de ação fundiária oficial, nos anos de 1980, 

 
 
37 As fotografias da Comunidade Negra Rural de São José da Serra foram incorporadas no seu relatório 

de identificação como remanescente de quilombo, redigido por Hebe Mattos e Lídia Meirelles em 
1999. 
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especialmente aqueles retomados pela ANC. O pesquisador atuou no extinto 

Ministério da Reforma e do Desenvolvimento Agrário (Mirad), em funcionamento entre 

1985 e 1988, contribuindo com a montagem de uma Coordenadoria de Conflitos 

Agrários. Nesta, chamou a atenção para modalidades de uso comum da terra 

colocadas à margem da ação oficial, como “terras de preto”, “terras de santo”, “terras 

de índio”, “terras de caboclo”, “terras soltas ou abertas”, “terras de herdeiros”, “terras 

de parentes”, entre outras. Segundo o autor, a designação “terras de preto” 

 
compreende aqueles domínios doados, entregues ou adquiridos, com ou sem 
formalização jurídica, por família de ex-escravos. Abarca também 
concessões feitas pelo Estado a tais famílias, mediante à prestação de 
serviços guerreiros [sic]. Os descendentes destas famílias permanecem 
nessas terras há várias gerações sem proceder ao formal de partilha, sem 
desmembrá-las e sem delas se apoderarem individualmente (ALMEIDA, 
2008, p. 146). 

 

Tal conformação foi identificada no Amapá, na Bahia, no Maranhão, em Minas 

Gerais, no Piauí, no Pará e em São Paulo. A expressão “terras de preto” alcança 

também os domínios ou as extensões correspondentes aos antigos quilombos e locais 

de alforriados. Hebe Mattos (2005-2006, p. 11) afirma: 

 
Colonos e posseiros em luta pela terra ameaçada pelos processos de 
modernização do século XX, ao identificarem-se primeiro como “pretos” e 
depois como “quilombolas”, tornaram-se sujeitos políticos coletivos. As 
metamorfoses sociais possíveis a tais atores estiveram, entretanto, 
firmemente ancoradas na associação entre identidade camponesa e memória 
do cativeiro, seja como reminiscência familiar ou estigma. Como 
descendentes de escravos, reivindicaram políticas de reparação do estado 
brasileiro. 

 

Nesse processo de construção e reconstrução, em geral, figuras pouco 

mencionadas ganharam destaque nas falas dos depoentes mais velhos, 

especialmente depois dos contatos com a FCP, à frente da certificação quilombola, e 

do reconhecimento dos grupos como remanescentes das comunidades dos 

quilombos. Os representantes mais novos, filhos e netos, reconstruíram a nova 

identidade quilombola, recuperando as narrativas de seus familiares, reinterpretando-

as. Foi nesse contexto que algumas práticas culturais ligadas ao “tempo do cativeiro” 

foram transformadas em “capital simbólico” para a afirmação de uma identidade 
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quilombola. Nesses casos, manifestações como o jongo38 e o caxambu, o canto e a 

dança em roda ao som de tambores emergiram. 

 
Localizamos, inventariamos e registramos expressivas manifestações 
culturais – os jongos, calangos e folias –, ao lado de inúmeras narrativas 
sobre essas manifestações e sobre as histórias dos construtores desse 
impressionante patrimônio cultural imaterial. Visitamos várias comunidades e 
entrevistamos dezenas de pessoas, que transformam esse patrimônio ora em 
fator de coesão do grupo e afirmação cultural, ora em caminhos de identidade 
étnica e luta política (Quilombo Bracuí, Angra dos Reis; Quilombo da Rasa, 
Búzios; Quilombo São José da Serra, Valença; Barra do Piraí, Piraí, Duas 
Barras, Baixada Fluminense, Caxias e Queimados). Descendentes da última 
geração de escravos e africanos no Estado do Rio de Janeiro, os 
protagonistas desse expressivo patrimônio, ainda são pouco conhecidos. Até 
muito recentemente, seu patrimônio era pouco visível, em função de outras 
prioridades e investimentos, em termos culturais e educacionais (LABHOI, 
2021).  

 

O jongo e a capoeira foram indicados como marcos culturais da presença 

africana e incorporados ao Inventário dos lugares de memória do tráfico atlântico de 

escravos e da história dos africanos escravizados no Brasil, coordenado por Hebe 

Mattos, Martha Abreu e Milton Guran (2014). Esse material foi apoiado pelo Comitê 

Científico Internacional do mencionado Projeto Rota do Escravo: Resistência, 

Herança e Liberdade, criado em 1994, pela Unesco. Vista como “um primeiro passo 

no sentido de darmos visibilidade aos lugares de memória da herança africana no 

Brasil” (MATTOS; ABREU; GURAN, 2014, contracapa), a publicação contou com a 

participação de pesquisadores dos campos da história, da antropologia e da geografia 

e com recursos do Projeto Cais do Valongo e o Circuito do Tráfico Atlântico (Programa 

Porto Maravilha Cultural, 2013). Os 100 “lugares de memória” indicados39 foram 

classificados entre:   

 
 
38 Segundo Elaine Monteiro (2016), a UFF desenvolve atividades de pesquisa e extensão com 

comunidades jongueiras do sudeste há mais de 20 anos. Como exemplo, tem-se o Encontro de 
Jongueiros, um movimento das comunidades jongueiras que contou com a participação da 
universidade desde a sua primeira edição, em 1996. Em 2000, na quinta edição, a articulação da 
Rede de Memória do Jongo e do Caxambu foi iniciada. “O apoio ao Encontro de Jongueiros e a 
articulação das comunidades em rede por parte do Estado estão recomendados no parecer que 
fundamentou o registro do Jongo no Sudeste como patrimônio cultural do Brasil, no ano de 2005” 
(MONTEIRO, 2016, p. 75). 

39 Santa Catarina foi referida em quatro pontos, todos situados em Florianópolis: Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário e São Benedito, Porto de Desterro e Mercado Público, Capela de Sant’Anna e 
Fazenda da Tapera da Barra do Sul. 
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• portos de chegada, locais de quarentena e venda;  

• desembarque ilegal;  

• casas, terreiros e candomblés;  

• igrejas e irmandades;  

• trabalho e cotidiano;  

• revoltas e quilombos;  

• patrimônio imaterial.  

Dessa classificação, quatro fazem referência a quilombos.  

De Desembarque ilegal, constam os locais situados na costa brasileira que 

receberam africanos depois da publicação da lei de 1831, que proibiu o tráfico 

atlântico. Três locais referenciam o fenômeno: a Praia de José Gonçalves e Praia 

Rasa, em Armação dos Búzios (Quilombo da Rasa), e a Ilha da Marambaia, em 

Mangaratiba (Quilombo de Marambaia), no Rio de Janeiro; e a Praia do Barco, em 

Capão da Canoa (Quilombo de Morro Alto), no Rio Grande do Sul.  

Em Trabalho e cotidiano, tem-se os locais relacionados ao dia a dia e às 

atividades laborais de africanos nas cidades, minas de ouro e fazendas. Três deles 

referenciaram quilombos: a Estrada Velha de São Paulo, em Santos (que serviu como 

rota de fuga para aqueles que se abrigaram nos quilombos em Cubatão e Santos), 

em São Paulo; a Comunidade Quilombola Guajuvira, em Cariúva (com origem ligada 

a um casal de africanos livres alocados no aldeamento de São Jerônimo), e a 

Invernada Paiol da Telha, em Guarapuava (formada na antiga invernada Capão 

Grande, na cidade de Pinhão), no Paraná.  

Revoltas e quilombos indicam locais associados a fugas, organização de 

quilombos e revoltas, como variadas formas de luta direta contra o sistema escravista. 

Sete citam quilombos: a Revolta Negro Cosme ou Balaiada, no Vale do Itapecuru (que 

reuniu entre dois e três mil quilombolas a Cosme Bento das Chagas na luta pela 

liberdade), no Maranhão; o Quilombo do Catucá ou Malunguinho, no Recife, 

Pernambuco; o Quilombo dos Palmares, em Alagoas; o Quilombo do Buraco do Tatu, 

em Salvador, e o Engenho de Santana (com escravizados que formaram quilombos), 

em Ilhéus, ambos na Bahia; o sítio histórico do Patrimônio Cultural Kalunga, em 

Cavalcanti, Monte Alegre e Teresina, em Goiás; e o Quilombo Maria Conga, em Magé, 

no Rio de Janeiro.  
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O Patrimônio imaterial abrange manifestações como música, verso, canto, 

dança e performance ligadas à “presença de africanos no Brasil contemporâneo” 

(MATTOS; ABREU; GURAN, 2014, p. 89). Um cita quilombos: as comunidades 

remanescentes dos quilombos dos estados do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas 

Gerais e do Espírito Santo, “formadas por descendentes das últimas gerações de 

africanos trazidos como escravos para o Brasil, [e que] lutam pela titulação de 

territórios ocupados coletivamente” (MATTOS; ABREU; GURAN, 2014, p. 90). Ainda 

que não se tenha mencionado o termo quilombo nos textos, há ainda manifestações 

como o tambor de crioula, no Maranhão; o maracatu, em Pernambuco; o “ticumbi”, em 

São Mateus e Conceição da Barra, Espírito Santo; e o congado, em Minas Gerais, no 

Rio de Janeiro e em São Paulo. 

Por fim, o Projeto Passados Presentes – Memória da Escravidão no Brasil, 

coordenado por Hebe Mattos e Martha Abreu, do Labhoi, e Keila Grinberg, da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), com base nas iniciativas 

anteriores, resultou num banco de dados e aplicativos de “turismo de memória” com 

memoriais a céu aberto lançados entre 2015 e 2016. No sítio do projeto40, tem-se 

acesso, por exemplo, ao banco de dados sobre os lugares de memória do tráfico 

atlântico e outros 28 quilombos, acompanhados de fichas com informações a respeito 

da história e do endereço, fotografias e referências de pesquisa. Acerca de Santa 

Catarina, não há referência a quilombos, mas a locais: Fazenda da Tepera (sic) da 

Barra do Sul, Ilha do Campeche e Armação da Lagoinha, Porto de Desterro e Mercado 

Público, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito do Desterro e Capela 

de Sant’Anna, em Florianópolis, comentados no capítulo 3. O sítio do projeto inclui 

igualmente o acesso aos aplicativos e roteiros da Pequena África, Quilombo do 

Bracuí, Quilombo São José da Serra e Jongo de Pinheiral.  

Em termos gerais, os estudos aqui examinados, inicialmente focados em 

recolher e interpretar depoimentos orais em comunidades negras rurais do sudeste 

acerca das histórias da escravidão, puderam acompanhar a emergência de atores 

políticos coletivos. Nesse sentido, construíram propostas de investigação calcadas no 

conceito ressemantizado e atualizado de quilombo. Assim, identificaram, analisaram 

 
 
40 Página virtual disponível em: http://passadospresentes.com.br/site/Site/index.php. Acesso em: 18 

abr. 2021. 
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e registraram manifestações culturais usadas como meio de valorização das 

identidades negras e das memórias dos antepassados daqueles grupos. Essas 

manifestações passaram por processos de patrimonialização, igualmente 

acompanhados pelas pesquisas em tela. Vale salientar que as historiadoras Hebe 

Mattos e Martha Abreu participaram da construção dos relatórios técnicos que 

subsidiaram os procedimentos legais da titulação das terras das comunidades de 

Bracuí e Pedra do Sal, por exemplo, identificando manifestações culturais usadas 

como mecanismos de luta pela terra ou espaço e pelo reconhecimento da identidade 

negra41.  

As investigações têm importância por dar espaço à articulação das 

manifestações culturais com as lutas territoriais, apresentando o papel dos bens como 

mecanismos de reconhecimento. As pesquisas destacaram como os lugares, as 

oralidades, as danças e as músicas foram ressignificados pelas comunidades e como 

eles, enquanto patrimônio, conferiram direitos, sentidos e formas às novas identidades 

das comunidades como quilombolas. Por fim, ficou evidenciada a existência da 

articulação entre os estudos acadêmicos sobre os quilombos e os trabalhos técnicos 

de identificação de comunidades remanescentes (especialmente porque os 

pesquisadores participaram dos dois casos).  

Em Santa Catarina, comunidades remanescentes foram estudadas no âmbito 

da sociologia, da antropologia e da história, especialmente (APÊNDICE C). 

Considerando o recorte desta pesquisa e a interpretação dos três casos aqui tratados 

(capítulos 3 e 4), tanto os estudos conceituais, revisionistas, como os mais recentes 

serviram para pensar o lugar do patrimônio e dos sujeitos no percurso do 

reconhecimento das comunidades catarinenses enquanto quilombolas.  

Antes disso, contudo, cabe lembrar que as manifestações indicadas pela 

literatura sobre quilombos e valoradas pelas instâncias responsáveis pela 

preservação do patrimônio cultural no Brasil, com destaque para o Iphan, foram 

anteriormente investigadas pelos estudos afro-brasileiros ou sobre relações raciais e 

do folclore no passado (conforme discutido no capítulo 1). Do presente ao passado e 

do passado ao presente, a temporalidade do quilombo como campo de estudo foi 

 
 
41 O relatório técnico do Quilombo São José da Serra foi feito por Hebe Mattos e Lídia Meirelles em 

1988 por iniciativa da FCP e o dos quilombos do Bracuí e Pinheiral por Hebe Mattos e Martha Abreu 
sob demanda do Incra em 2009 e 2010, respectivamente (MATTOS; ABREU, 2016). 
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formada por uma estrutura de camadas nem sempre aparentes ou ordenadas 

progressivamente. Seus estratos temporais remeteram-se “a diversos planos, com 

durações diferentes e origens distintas, mas que, apesar disso, estão presentes e 

atuam simultaneamente” (KOSELLECK, 2014, p. 9).  

Sem um percurso simples, o caminho delineado carrega entendimentos de 

quilombo sobrepostos, usados para definir (e lidar com) lugares, sujeitos e situações 

inicialmente entendidos como iguais, mas que são diversos. Quando o conceito de 

quilombo foi formulado, como um fenômeno do passado marcado por determinados 

elementos, definiu-se uma concepção, vigente desde 1740. Ainda que certa carga 

semântica tenha sido preservada e repassada, comportando algumas estruturas de 

repetição, o termo permitiu sucessivas edições e definições “marginais”. Entre 

permanências, transformações e inovações, o conceito de quilombo tensiona os 

sentidos que ele mesmo compreende, criando e classificando experiências e 

expectativas em torno dos processos de reconhecimento no presente.  

Em Santa Catarina, de maneira particular, o percurso de quilombos e 

quilombolas foi atravessado, ainda, por outra questão: a presença proeminente do 

sujeito branco (imigrante europeu de origem alemã, italiana e açoriana, 

principalmente), não somente como foco de estudo, mas como produtor de uma 

escrita da história e da elaboração e aplicação de mecanismos de reconhecimento 

patrimonial e territorial do estado.



 

 

PARTE 2: O RECONHECIMENTO PATRIMONIAL E TERRITORIAL QUILOMBOLA 

EM SANTA CATARINA 

 

3 SANTA CATARINA NO PERCURSO DO PATRIMÔNIO QUILOMBOLA 

 

Em Santa Catarina, os quilombos são presentes, mas, como tema de estudo, 

diferentemente do que se observou em estados como Bahia, Pernambuco, Rio de 

Janeiro e São Paulo, por exemplo, foram tratados mais tardiamente. Aqueles campos 

responsáveis pelas discussões iniciais sobre os quilombos no Brasil, como o do 

folclore, em contato com o do patrimônio, no estado catarinense acabaram 

concentrando esforços no tratamento de outros grupos sociais e manifestações 

culturais. Para perceber como esse caminho foi elaborado e de que forma os temas 

do quilombo e da cultura negra ganharam espaço no território catarinense, o percurso 

a ser apresentado passa primeiramente pela constituição do campo do folclore e do 

patrimônio tradicional em Santa Catarina e pelas iniciativas de documentação das 

práticas culturais de comunidades negras.  

Enquanto no quadro nacional os intelectuais do folclore e do patrimônio 

documentaram um conjunto importante de manifestações acerca das comunidades 

negras, no estado catarinense pesquisadores como Oswaldo Rodrigues Cabral e 

Walter Fernando Piazza, entre outros, concentraram seus esforços em pesquisas 

sobre o elemento açoriano e o português1. O tema da cultura negra e o dos quilombos 

foram mais tarde tratados, sobretudo a partir dos anos de 1980, especialmente pelos 

campos da antropologia e da história, vinculados ao meio acadêmico, por meio de 

atividades de pesquisa e extensão. 

 
 
1 Na dissertação de mestrado, publicada em forma de livro posteriormente, a autora desta tese analisa 

a literatura que abordou o tema da escravidão no litoral sul brasileiro e destaca os estudos da 
historiografia referentes à antiga Província de Santa Catarina (BORBA, 2014b). Entre as questões 
abordadas, tratou-se do surgimento e do desenvolvimento das propriedades rurais e das chamadas 
escravarias, do perfil demográfico dos sujeitos escravizados e aspectos da sua vida cotidiana, como 
a formação de famílias e funções empregadas. Para tanto, contou-se com as interpretações feitas por 
figuras como Oswaldo Rodrigues Cabral, Walter Fernando Piazza, Fernando Henrique Cardoso, 
Octavio Ianni e Beatriz Mamigonian, especialmente, e com documentos como inventários, jornais, 
fotografias e mapas, registros eclesiásticos, discursos e censos provinciais, entrevistas orais, em 
grande parte com uma baliza temporal situada entre a segunda metade do século XIX e fins desse 
mesmo século. Considerando esse trabalho feito e o foco do estudo atual da tese, ou seja, o 
patrimônio cultural ou tradicional e o folclore, o tema da historiografia da escravidão e da liberdade 
em Santa Catarina não foi abordado. 
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Paralelamente, ainda que não tenham sido incorporados esses temas, destaca-

se neste capítulo também a criação de uma legislação e de uma instância, ambas 

estaduais, para a preservação do patrimônio cultural a partir dos anos de 1970.  

Em âmbito federal, no estado, somente nos anos 2000, em consonância com 

o quadro nacional, os quilombos catarinenses foram estudados. A isso, esta tese dá 

maior atenção ao tratar do patrimônio cultural dos remanescentes das comunidades 

dos quilombos Sertão de Valongo, Invernada dos Negros e São Roque, por meio de 

uma ação do Iphan. Com a aplicação da metodologia do INRC, os trabalhos, a seguir 

interpretados, reuniram os elementos associados a uma ancestralidade negra no 

estado que adquiriram, pela dinâmica local, sentido patrimonial. Manifestações que 

expressaram relação estreita entre os sujeitos e a terra marcadas por narrativas 

míticas e históricas sobre as origens e os vínculos comunitários, os marcos e os 

modos de ocupação, vigentes ou presentes na memória coletiva, e que informaram 

sobre o pertencimento socioterritorial.  

 

3.1 O FOLCLORE COMO PATRIMÔNIO TRADICIONAL E O NÃO LUGAR DA 

HERANÇA AFRICANA 

 

Assim como outros estados brasileiros, Santa Catarina foi palco de atuação de 

intelectuais ligados aos temas do folclore e do patrimônio cultural. Entre 1930 e 70, 

nomes como Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Fernando Piazza participaram da 

criação de redes e de estruturas de sociabilidade, contatando, em momentos 

determinados, as figuras que estavam à frente do órgão federal de preservação nesse 

mesmo período.  

Segundo Janice Gonçalves (2010), em “Oswaldo Rodrigues Cabral – um 

‘homem de letras’ na periferia do patrimônio cultural”, “a carreira de Cabral teve um 

momento decisivo justamente em 1937, ano em que o Serviço do Patrimônio Histórico 

e Artístico Nacional – SPHAN ganhou suas diretrizes de atuação, escoradas no 

tombamento” (GONÇALVES, 2010, p. 2).  

Nesse ano, o intelectual, formado e atuante em medicina, publicou Santa 

Catarina: história e evolução, pela Companhia Editora Nacional, na Coleção 

Brasiliana. A produção acabou por projetá-lo “no estado de Santa Catarina e fora dele, 

contribuindo para torná-lo uma das principais (se não a principal) referência sobre a 
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história da região. Isso também o faria sério candidato a colaborador do órgão federal 

de preservação” (GONÇALVES, 2010, p. 2), seguindo o que Mário de Andrade teria 

exposto no anteprojeto de 1936 (GONÇALVES, 2010).  

Anos seguintes, Oswaldo Rodrigues Cabral publicou o artigo “A vitória da 

colonização açoriana em Santa Catarina” (1941), que, segundo Maria Bernardete 

Ramos Flores (1997) e Janice Gonçalves (2010), foi escrito em um momento de 

“fortalecimento [...] de um discurso de identidade nacional que objetivava sufocar as 

identidades regionais e locais” (GONÇALVES, 2010, p. 3), contribuindo depois para a 

chamada “invenção da açorianidade” (FLORES, 1997). Essa teria sido “uma maneira 

de alterar a imagem, incômoda e imprópria no Estado Novo, de uma Santa Catarina 

‘estrangeira’, dada a marcante presença de imigrantes” (GONÇALVES, 2010, p. 3-4)2.  

Oswaldo Rodrigues Cabral integrou o Instituto Histórico e Geográfico de Santa 

Catarina (IHGSC) em 1935 e a Academia Catarinense de Letras em 1938. Essas duas 

instituições tinham, nesse momento, grande poder de atração de intelectuais 

catarinenses, “homens de letras” que transitaram entre as áreas da literatura, da 

história, da geografia, da sociologia, da antropologia, do folclore e do jornalismo.  

Ademais, as ações iniciais ligadas aos temas do folclore e do saber tradicional 

no estado catarinense partiram da Subcomissão Catarinense, vinculada à CNFL. A 

representação estadual foi criada em 1948 como subcomissão (um “desdobramento” 

da nacional), durante o Primeiro Congresso de História Catarinense, realizado no 

IGHSC, em Florianópolis (GONÇALVES, 2012, p. 4). Foi Oswaldo Rodrigues Cabral, 

o mesmo à frente da implantação e da consolidação do campo da antropologia no 

estado, que assumiu a função de primeiro secretário-geral e coordenador, nos anos 

iniciais.  

Em outro trabalho, “Defender o patrimônio tradicional: a atuação dos folcloristas 

catarinenses entre 1948 e 1958”, Janice Gonçalves (2012, p. 5) afirma: 

 
Cabral estabeleceu significativas articulações com pesquisadores do folclore 
no Brasil e em outros países, conseguindo ver reconhecido seu trabalho 
como secretário geral da Comissão Catarinense (função na qual permaneceu 
até o início da década de 1960). Foi, sem dúvida, o mais importante 
divulgador das atividades dessa Comissão, quer por sua participação em 
eventos de relevo na agenda dos folcloristas brasileiros, quer por suas 

 
 
2 Sobre o tema, ver, por exemplo, os trabalhos de René Gertz (1991), Priscila Ferreira Perazzo (1999), 

Olgario Paulo Vogt (2007) e Roberta Nabuco de Oliveira (2013). 
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relações estreitas com pesquisadores referenciais no campo folclórico, quer, 
ainda, por se responsabilizar, na condição de editor ou autor, por publicações 
que tornassem conhecidas as singularidades do folclore catarinense. 

 

Entre os temas pesquisados, a “identidade cultural açoriana” e a “herança 

cultural portuguesa” foram aqueles mais valorados, em uma “narrativa histórica que 

[Cabral e os demais intelectuais catarinenses] haviam começado a privilegiar” 

(GONÇALVES, 2012, p. 12). Não somente na escrita de uma história do estado, mas 

no apoio ou reforço da escolha de determinadas estruturas a serem valoradas como 

patrimônio, em âmbito estadual, por meio dos estudos do folclore, ou nacionalmente, 

pelo tombamento do Iphan, a afirmação de uma “identidade” lusitana ou luso-açoriana 

foi reforçada.  

Tanto Oswaldo Rodrigues Cabral como Walter Fernando Piazza atuaram, 

paralelamente e de forma mais importante, nos campos, em constituição, do 

“patrimônio folclórico” ou “patrimônio tradicional” (que não eram prioridade da 

instância federal de patrimônio) e do patrimônio arqueológico3. Esses campos 

contribuíram para que ambos os intelectuais atingissem certa distinção social no 

estado, apoiados por estruturas de sociabilidade. Entre as instituições importantes e 

que compartilharam atores do “patrimônio tradicional” ou ainda da arqueologia, havia 

os mencionados IHGSC e a Academia Catarinense de Letras, conferindo acesso aos 

capitais sociais e culturais (MICELLI, 2015)4, contudo, para lidar com os outros temas, 

os intelectuais que assumiriam esses empreendimentos buscaram articulação com 

outros campos de saber e, por consequência, com novas frentes de estudo e ações. 

A defesa do folclore em Santa Catarina, por meio dos intelectuais, folcloristas, 

abrangeu ações de identificação, registro, estudo e divulgação das manifestações 

culturais. Entre 1940 e 60, reunidos na Comissão Catarinense, eles valoraram 

elementos vistos como singulares no estado, presentes em “brincadeiras e brinquedos 

infantis, adágios, crenças e ‘superstições’, benzeduras e formas da medicina popular, 

folguedos, festas” de cunho “religioso, danças e ‘modos de fazer’ variados” 

 
 
3 O campo da arqueologia brasileira, inicialmente, reuniu intelectuais como Paulo Duarte, Loureiro 

Fernandes e Luís de Castro Faria, vinculado ao Museu Nacional, do Rio de Janeiro. Luís de Castro 
Faria atuou em Santa Catarina com pesquisas em sambaquis, entre 1930 e 50.  

4 A participação em “instituições-chave” das elites culturais e políticas catarinenses e mesmo o 
engajamento político-partidário direto – Oswaldo Rodrigues Cabral foi deputado da Assembleia 
Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) entre 1947 e 1955 – ou a participação no governo 
igualmente colaboraram para essa projeção. 
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(GONÇALVES, 2012, p. 15). Na comissão, o papel de destaque foi de Oswaldo 

Rodrigues Cabral, reconhecido pelos folcloristas de outros estados e pelo presidente 

da Comissão Nacional Renato Almeida, mas a instância catarinense contou também, 

entre 1948 e 1958, com a participação de Almiro Caldeira, Osvaldo Ferreira de Melo 

Filho, Walter Fernando Piazza, Vitor Peluso Júnior, Lucas Alexandre Boiteux e 

Doralécio Soares (GONÇALVES, 2012, p. 14; GONÇALVES, 2016, p. 118).  

Os folcloristas em torno da Comissão Catarinense, entre os anos de 1940 e 60, 

abarcaram as manifestações do folclore baseados no estudo da literatura sobre o 

tema, na articulação de uma rede de agências e agentes produtores do saber 

folclórico e em instituições profissionais que reuniriam dados em cidades catarinenses 

(GONÇALVES, 2012, p. 17). Como forma de estabelecer laços, circular o 

conhecimento e marcar posições, os intelectuais catarinenses participaram dos 

Congressos Brasileiros de Folclore, entre 1951 e 1957, editaram publicações e 

eventos próprios5.  

Tem importância salientar, porém, que as manifestações valoradas em Santa 

Catarina, diferentemente daquelas tratadas pelos intelectuais do mesmo momento na 

Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco, não abordaram 

representações da cultura negra ou “africana”, ainda que entre os “fatos folclóricos” 

estudados tenham abarcado manifestações como o boi de mamão ou o terno de reis, 

exemplos que foram documentados pelos intelectuais “nacionais” e associados aos 

grupos sociais negros. Como mencionada, a figura destacada pelos folcloristas 

catarinenses foi a do açoriano, inicialmente reforçada pelo Estado Novo, mas que 

continuou depois.  

Em Entre o ontem e o amanhã: diferença cultural, tensões sociais e 

separatismo em Santa Catarina no século XX, Luiz Felipe Falcão (2000) destaca o 

empenho dos intelectuais catarinenses de origem portuguesa na reinterpretação da 

história de Santa Catarina que retomou a figura do açoriano, vinculando a ele o papel 

definidor de uma “identidade catarinense” (FALCÃO, 2000, p. 179). Como parte desse 

processo, ou como reflexo, as manifestações culturais “açorianas” foram escolhidas, 

 
 
5 As manifestações, entendidas como “singulares” do folclore de Santa Catarina, foram documentadas 

pela Comissão Catarinense em Araquari, Biguaçu, Caçador, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, 
Florianópolis, Imaruí, Jaraguá do Sul, Joinville, Lages, Laguna, Nova Trento, Palhoça, São Francisco 
do Sul, São Joaquim, São José, Tijucas e Tubarão. Parte dos resultados desse trabalho foi publicada 
no Boletim trimestral da Subcomissão Catarinense de Folclore, entre 1950 e 1951. 
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pela mesma intelectualidade, como representações catarinenses, no entanto o 

estado, naquele momento, contava com intelectuais negros, como a jornalista 

Antonieta de Barros, o escritor Ildefonso Juvenal da Silva e o poeta e músico Trajano 

Margarida (RASCKE, 2018; DOMINGUES, 2020), por exemplo. Em âmbito nacional, 

brasileiros como Edison Carneiro e estrangeiros como Franklin Frazier e Lorenzo 

Turner não somente integraram essa narrativa como circularam por locus de produção 

cultural de matriz africana.  

De forma distinta, em Santa Catarina, a intelectualidade, branca, engajada no 

campo das ciências humanas e ainda do folclore ou do patrimônio, pouco ou nenhum 

contato estabeleceu com figuras negras como intelectuais, representantes religiosos 

e de comunidades. O estado catarinense, ao menos entre os anos de 1930 e 60, 

mesmo com o surgimento de instâncias do saber e universidades, assistiu, ao que 

parece, à constituição e consolidação de um ambiente intelectual “restrito”, marcado 

pelo racismo institucional.  

O folclore como tema de estudo adentrou no meio acadêmico. Em Santa 

Catarina foram também as figuras de Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Fernando 

Piazza que incorporaram esses estudos às disciplinas por eles articuladas, atreladas 

ao campo da antropologia, como mencionado no capítulo 1. Conforme já apresentado, 

com as suas incorporações no meio acadêmico, ocupando cargos na docência e na 

gestão, Oswaldo Rodrigues Cabral e Walter Fernando Piazza acabaram afastando-

se da Comissão Catarinense, ainda que tenham mantido vinculação com os temas do 

folclore na faculdade e na universidade, pelos campos da história, antropologia e 

arqueologia. Segundo Janice Gonçalves (2012), as atividades da comissão “foram 

interrompidas por alguns anos e retomadas na década de 1970”, sob a liderança de 

Doralécio Soares, integrante desde os anos iniciais (GONÇALVES, 2012, p. 21). A 

partir desse momento, em Santa Catarina, a “açorianidade” e a herança portuguesa 

foram contrabalançadas por outras tradições. Nesse quadro, outras figuras foram 

“costuradas”, como a do negro.  
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3.2 LEGISLAÇÃO PROTETIVA, TOMBAMENTOS E REGISTROS  

 

Entre 1937, ano da instituição do Decreto-Lei n.º 25, e a criação de mecanismos 

de proteção do patrimônio em âmbito estadual, em 1974, o Estado tombou, em Santa 

Catarina, 11 bens (Quadro 6).  

 

Quadro 6 – Bens tombados em nível federal em Santa Catarina (1937-1974) 
Ano Bem Município 
1938 Forte de Santana, ilha de Santa Catarina Florianópolis 
1938 Forte de Santa Cruz, ilha de Anhatomirim Governador Celso Ramos 
1938 Fortaleza de Santo Antônio de Ratones, ilha de Ratones Grande Florianópolis 
1938 Fortaleza de São José da Ponta Grossa, ilha de Santa Catarina Florianópolis 
1939 Palácio dos Príncipes de Joinville Joinville 
1950 Casa natal de Victor Meirelles Florianópolis 
1954 Antigo Paço Municipal Laguna 
1962 Cemitério Protestante Joinville 
1965 Parque Joinville 
1969 Acervo arquitetônico e paisagístico da Vila de São Miguel Biguaçu 

1969 Casa conhecida como Sobradão, incluindo a área 
correspondente à Chácara Velha – Vila de São Miguel Biguaçu 

Fonte: Iphan (2021a). 
 

Em consonância com os tombamentos dos demais estados brasileiros, em 

Santa Catarina, ênfase nesse momento foi dada para as estruturas associadas aos 

períodos colonial e imperial, situadas na faixa do litoral do estado. As edificações 

valoradas vinculam-se à dominação portuguesa (defesa do território), à construção do 

Estado nacional (ocupação do território, organização político-administrativa e núcleos 

urbanos) e a uma personagem da história, nesse caso, regional6. Contudo, em termos 

nacionais, foi uma quantidade pequena se comparada à dos estados do Rio de 

Janeiro, de Minas Gerais e da Bahia (237, 205 e 184, respectivamente) (IPHAN, 

2021a)7.  

 
 
6 A opção pelos bens de “pedra e cal” se associa, segundo Sérgio Miceli (2015, p. 360-361), “ao fato 

de terem sido os arquitetos os principais mentores na fixação de prioridade da política 
preservacionista”. Sobre isso, Márcia Chuva (2020) igualmente pontuou que, no percurso da criação 
do Sphan, dos seus ritos e procedimentos de seleção e proteção do patrimônio nacional, “o 
especialista do patrimônio também foi forjado, e essa área tornou-se um campo privilegiado de ação 
para o arquiteto” (CHUVA, 2020, p. 19). Ainda que a concepção de patrimônio tenha sido alterada, 
assim como outras referências incorporadas, e o quadro de profissionais do Iphan sido modificado, 
incluindo outras categorias, o peso dessa figura na política patrimonial, em âmbitos federal e regional, 
ainda é grande. 

7 Desse conjunto, deu-se ênfase para as arquiteturas religiosa, civil e militar, seguida dos conjuntos e 
dos bens imóveis, arqueológicos e naturais. 
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Considerando os exemplares escolhidos em Santa Catarina, não causa 

estranhamento a ausência de representações da cultura afro-brasileira, haja vista que 

mesmo nos estados com mais bens tombados esse quadro foi observado. Por meio 

do mecanismo do tombamento, o Sphan criou ritos e procedimentos de seleção e 

proteção daqueles bens que representariam o patrimônio nacional, dando peso ao 

barroco e à arquitetura colonial. Em “Sphan: refrigério da cultura oficial”, artigo escrito 

por Sérgio Miceli (1987) publicado originalmente na Revista do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional e presente em Intelectuais à brasileira (MICELI, 2015), o autor 

salienta a “marca classista” ostentada pela política do patrimônio com base na relação 

dos exemplares tombados pelo Sphan. Ali estariam, segundo o pesquisador, “os 

espécimes de todas as frações da classe dirigente brasileira. [...] O reverso desse 

tesouro tão apreciado é a amnésia dos grupos populares, das populações negras e 

dos povos indígenas” (MICELI, 2015, p. 360).  

Entre 1938 e 1974, o órgão federal de preservação tombou apenas um bem 

diretamente associado aos grupos negros: a coleção do Museu de Magia Negra 

(APÊNDICE B), em 1938. Segundo o processo de tombamento (Processo 0035-T-

38), o “Museu da Magia Negra da Secção de Toxicos [sic], Entorpecentes e 

Mistificações” (IPHAN, 1938, p. 9), da 1.ª Delegacia Auxiliar da Polícia Civil do Distrito 

Federal, atual Rio de Janeiro, abrigava mais de quatro mil peças. Estas foram 

apreendidas em terreiros e outros espaços de culto, atendendo à legislação que 

reprimia “o espiritismo, a magia e seus sortilégios” (Artigo 157 do Decreto n.º 847, de 

1890, que promulga o Código Penal)8.  

No mesmo período, tal prática foi mencionada por Nina Rodrigues em Salvador 

e acompanhada pela equipe da Missão de Pesquisas Folclóricas no Recife, nos anos 

de 1900 e 30, como mencionado nos capítulos 1 e 2. No processo, o então diretor da 

Diretoria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Dphan), Rodrigo Melo Franco 

de Andrade, registrou que a “preciosa coleção de peças de magia negra” tinha 

“relevante interesse cultural” e “excepcional valor ao patrimônio histórico e artístico 

nacional” (IPHAN, 1938, p. 8), mas ao longo do processo destacou mais a figura da 

 
 
8 Em setembro de 2020 o acervo foi transferido para o Museu da República, no Rio de Janeiro. Sobre 

isso, circularam na imprensa informações (LANGLOIS, 2020; MENGUE, 2020). 
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instituição de guarda do que o seu acervo, descrevendo-a como de grande 

importância cultural e de caráter de museu científico. 

A seleção e a defesa dos bens catarinenses tombados em âmbito federal 

contaram com o apoio de intelectuais “regionais” e “locais” alinhados com as 

orientações dos trabalhos da instância nacional e com o perfil das suas lideranças.  

Em termos de legislação estadual, foi entre os anos de 1960 e 70 que Santa 

Catarina contou com agentes (atores e instituições) e fatores de estimulação e 

favorecimento de políticas de preservação do patrimônio. Contudo, antes da criação 

de uma proteção legal estadual formada por prerrogativas e instâncias particulares, 

dois documentos legais foram publicados, tratando especificamente do que hoje em 

dia se conhece como patrimônio arqueológico.  

A articulação dos intelectuais “nacionais” desse campo Luís de Castro Faria e 

Paulo Duarte com os “regionais” Henrique Fontes e Oswaldo Rodrigues Cabral, 

ligados ao IHGSC, colaborou com a promulgação da Lei n.º 228, de 1955 

(GONÇALVES, 2016, p. 127-128), antes mesmo da Lei federal n.º 3.924, de 1961, 

ainda em vigor. O documento estadual proibia a “exploração econômica ou a 

destruição, para qualquer fim”, dos sítios conhecidos como sambaquis ou casqueiros 

e ostreiros (SANTA CATARINA, 1955), porém permitia o aproveitamento do material 

arqueológico para fins econômicos depois do estudo científico e da permissão de uma 

comissão formada por integrantes do Museu Nacional, do Dphan e do IHGSC. Tal 

participação, nacional, demonstra a articulação da esfera federal nas questões 

patrimoniais arqueológicas do estado.  

Em 1961, a Lei n.º 2.844 alterou a anterior, orientando que o aproveitamento dos 

sambaquis poderia ser feito depois da consulta de uma comissão especialista, 

formada por instâncias estaduais (SANTA CATARINA, 1961). Essa alteração excluiu 

a participação das instituições “nacionais” e fragilizou a proteção do patrimônio 

arqueológico, dado que permitia a preservação “sempre que possível” de “uma parte 

significativa” dos sítios, como “blocos testemunhos”, contrariando a orientação da 

medida federal, sancionada meses antes9.  

 
 
9 O estado conta ainda, desde aqueles tempos, com instituições de pesquisa e de proteção do 

patrimônio arqueológico. Antes mesmo da fundação do Instituto de Antropologia, em 1968, depois 
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As iniciativas promovidas pelas instâncias de saber ou por governos locais, por 

meio da proteção de fortificações, habitações, espaços cemiteriais ou ainda dos 

sambaquis, deram impulso à articulação entre atores regionais e locais e aqueles 

representantes nacionais. Em virtude da ampliação das demandas de proteção em 

Santa Catarina e, de certa forma, atendendo ao desejo do órgão federal por parcerias 

municipais e estaduais, “novos e velhos atores definiram e articularam políticas 

públicas de preservação no estado, dali em diante apoiados em novos instrumentos 

legais e em estruturas governamentais específicas” (GONÇALVES, 2016, p. 149). 

Entre 1960 e 2000, Santa Catarina contou com um conjunto legal sobre o tema 

do patrimônio cultural, abrangendo outras “tipologias”, conforme Quadro 7. 

  

 
 

Museu de Antropologia, dois museus foram criados: o Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville 
(Masj), em 1963, ligado à Prefeitura de Joinville; e o Museu do Homem do Sambaqui Padre Alfredo 
Rohr, em 1964, ligado ao Colégio Catarinense, em Florianópolis. Sobre as duas instituições, ver 
Elizabete Tamanini (1994) e Margareth de Lourdes Souza (2021). 
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Quadro 7 – Legislação estadual sobre o patrimônio cultural (1961-2018) 
Ano Lei Conteúdo e comentários 

1961 2.975 
- Tratou da proteção de “obras e documentos de valor artístico, literário e histórico” 
(SANTA CATARINA, 1961); 
- Não detalhou os mecanismos de proteção. 

1967 4.086 

- O patrimônio compreendia o arqueológico, o histórico e o artístico (indicou em um 
artigo o bibliográfico); 
- Dialogou com as orientações federais;  
- Desconsiderou o “patrimônio folclórico” ou “tradicional” (estudado e defendido por 
intelectuais atuantes no estado) (SANTA CATARINA, 1967). 

1974 5.056 

- Dispunha sobre a “proteção do patrimônio cultural do Estado” (SANTA CATARINA, 
1974); 
- Adotou o termo “patrimônio cultural” no lugar de “patrimônio histórico e artístico” 
(SANTA CATARINA, 1974);  
- Como valores, pontuou o histórico, o artístico, o arqueológico, o etnográfico, o 
bibliográfico e o religioso (SANTA CATARINA, 1974); 
- Adotou o tombamento como mecanismo de proteção, classificado em cinco livros: 
“arqueológico e etnográfico”, “histórico”, “belas-artes”, “artes aplicadas” e “artes 
populares” (SANTA CATARINA, 1974); 
- As “artes populares” “apareciam como sinônimas de ‘manifestações folclóricas, 
características de épocas e regiões do Estado’. [...] Embora não ficasse claro como 
o tombamento poderia servir à sua proteção” (GONÇALVES, 2016, p. 155). 

1980 5.846 

- Não modificou o entendimento de patrimônio, os valores a serem considerados 
nem os livros do tombo;  
- Atribuiu o tratamento do patrimônio a uma instância governamental: a Fundação 
Catarinense de Cultura (FCC), criada pelo Decreto n.º 7.439, de 1979; 
- Manteve a aplicação do tombamento como mecanismo de proteção, incluindo para 
as manifestações folclóricas (SANTA CATARINA, 1980).  

1993 9.342 

- Limitou “a indicar o compromisso genérico do Estado com a proteção de bens 
culturais, sítios arqueológicos, monumentos e paisagens naturais” (GONÇALVES, 
2016, p. 160); 
- Como instrumento, adotou o tombamento; 
- A questão das manifestações folclóricas foi mantida (SANTA CATARINA, 1993).  

2018 17.565 

- O patrimônio abarca o histórico, o artístico e o cultural, bens móveis e bens 
imóveis; 
- Bens podem ser tombados pela FCC, ouvido o Conselho Estadual de Cultura 
(SANTA CATARINA, 2018). 

Fonte: elaborada pela autora (2021). 
 

Acerca da legislação catarinense, percebe-se a prioridade dada aos 

patrimônios histórico, artístico e arqueológico, em consonância com os valores 

patrimoniais e orientações nacionais10. Dessa forma, a legislação estadual, entre 1960 

e 2000, não se abriu para a proteção de bens culturais de matriz africana, e, apesar 

de a normativa estadual de 2018, ainda em vigor, ter sido publicada 20 anos depois 

 
 
10 Sobre o patrimônio arqueológico, salienta-se que, apesar do pioneirismo catarinense em torno da 

sua proteção, o foco inicial (e ainda forte) foi muito centrado nos sambaquis. Com isso, 
desconsiderou-se, entre outros temas, o estudo de estruturas e artefatos ligados aos grupos 
africanos e afrodescendentes presentes no estado. Sobre o tema, tratam a monografia e a 
dissertação de Fernanda Mara Borba (2013; 2014a), ligadas aos campos da arqueologia e do 
patrimônio cultural. 
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da Constituição Federal de 1988, em um momento de ampliação do conceito de 

patrimônio cultural, ainda ficaram restringidas as manifestações e expressões não 

processuais, contempladas somente em 2004, por meio do Decreto estadual n.º 

2.504. Este instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial Intangível e 

prevê quatro livros de registro: dos “saberes”, das “celebrações”, das “formas de 

expressão” e dos “lugares”. A normativa ainda instituiu o Programa Estadual do 

Patrimônio Imaterial, “visando à implementação de política específica de inventário, 

referenciamento e valorização desse patrimônio” (SANTA CATARINA, 2004). O 

Estado registrou, entre 2004 e 2021, seis manifestações (Quadro 8): 

 

Quadro 8 – Manifestações registradas como patrimônio imaterial de Santa Catarina 

pela Fundação Catarinense de Cultura (2004-2021) 
Ano Bem Localidade 
2017 Procissão do Senhor Jesus dos Passos Florianópolis 
2018 Pesca artesanal com auxílio de botos Laguna 
2018 Festa do Divino Espírito Santo do Centro de Florianópolis Florianópolis 
2018 Queijo artesanal serrano Serra catarinense 
2018 Dança do catumbi Araquari 
2019 Pesca artesanal da tainha Florianópolis e Bombinhas 

Fonte: FCC (2021). 
 

Entre as manifestações registradas, a dança do catumbi em Araquari, 

mencionada anteriormente, é a única relacionada ao tema do quilombo. Essa dança 

tem sido praticada pela Comunidade do Itapocu, reconhecida como quilombola pela 

FCP em 2019. Esse registro, assim como o INRC das comunidades quilombolas, pode 

ser compreendido como um ponto de virada na trajetória da proteção do patrimônio 

cultural em Santa Catarina, resultado de um movimento mais recente, articulado por 

diferentes representações da sociedade civil que têm, sobretudo, estudado, debatido 

e defendido ações ligadas às manifestações culturais de matriz africana no estado.  

 

3.3 PRÁTICAS CULTURAIS E COMUNIDADES NEGRAS: AÇÕES E PROJETOS 

 

Em Santa Catarina a metodologia do inventário, usada para o estudo do 

patrimônio cultural das comunidades quilombolas, tinha sido anteriormente aplicada 

no estado, mas outros grupos sociais foram focados. O Projeto Roteiros Nacionais de 

Imigração, lançado em 2007, visou a “salvaguarda do patrimônio [...] de alguns grupos 
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étnicos considerados pelo Iphan como significativos dos processos migratórios no 

estado de Santa Catarina [especialmente alemães e italianos]” (PISTORELLO, 2015, 

p. 48). Na base do projeto, encontra-se o inventário dos bens que, depois de 

selecionados, poderiam ser indicados ao tombamento. Segundo Daniela Pistorello 

(2015), a origem do interesse do projeto pelo estado catarinense e pelos imigrantes 

mencionados, se relaciona com as pesquisas de salvaguarda do patrimônio desses 

grupos, feitas desde os anos de 1980 pela FCC e pelo Iphan, com colaboração das 

instâncias municipais e de pesquisadores.  

Entre as ações, destacam-se o Projeto Inventário das Correntes Migratórias 

(1983) e o Projeto Inventário de Emergência (1983), de autoria da FCC, mas apoiados 

pelo Iphan. Ambos privilegiaram o patrimônio do imigrante alemão ameaçado pelas 

enchentes ocorridas no estado naquele momento e colaboraram com o Plano de 

Desenvolvimento e Valorização do Legado Construído do Imigrante Alemão em Santa 

Catarina (sem data), que pautou, mais tarde, o Projeto Roteiros Nacionais de 

Imigração. Outras ações foram contempladas pelo Projeto Roteiros Culturais Sul 

(1987), mas igualmente centradas no legado patrimonial do imigrante europeu. 

A abertura do patrimônio cultural catarinense para os bens de matriz africana, 

nos anos 2000, representada inicialmente pelo INRC ligado ao Projeto Comunidades 

Negras de Santa Catarina, responde um pouco às demandas ligadas ao campo 

patrimonial apresentadas ao Estado. Esse INRC, aplicado em três comunidades 

quilombolas, contou com a participação de docentes e discentes de universidades, 

técnicos do Iphan e colaboradores integrantes dos movimentos sociais. 

Nacionalmente, essas comunidades foram os primeiros quilombos a passarem pela 

metodologia (APÊNDICE B). Em termos estaduais, esse trabalho foi a primeira ação 

do órgão federal de preservação envolvendo grupos sociais negros e quilombolas, 

mas outras pesquisas e trabalhos no âmbito do patrimônio cultural (com e sem a 

interlocução do Iphan ou da FCC) trataram as manifestações afro-brasileiras 

regionalmente. As iniciativas foram posteriores ao INRC citado, contudo ligam-se aos 

esforços de pesquisadores e instituições que investigam e acompanham o tema no 

estado há mais tempo. 

É o caso de Territórios do Axé, um projeto articulado entre a Superintendência 

Regional do Iphan em Santa Catarina em 2016 e o Núcleo de Estudos de Identidades 

e Relações Interétnicas (Nuer), da UFSC, sob a coordenação de Ilka Boaventura Leite 
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(2017)11. Tal trabalho foi motivado pelas demandas das lideranças e de integrantes 

das religiões de matriz africana de Florianópolis e arredores por uma cartografia dos 

seus espaços, facilitando a lida com os poderes públicos e o estado. Os primeiros 

contatos entre o órgão de preservação federal em Santa Catarina e as casas 

religiosas se deram em 2010, em virtude dos pedidos de tombamento dos terreiros 

Abassá de Odé e Ilê Axé Orolunfunmi12.  

Para reunir informações sobre o universo e a diversidade cultural dos terreiros 

da cidade, o Iphan estabeleceu uma parceria com o Nuer que buscou compreender o 

perfil das religiões “afro-brasileiras” praticadas em Florianópolis e seu entorno, 

incluindo elementos como 

 
o tempo de existência e continuidade; seus líderes e praticantes; os lugares 
da cidade que são utilizados para além das casas como forma de reverenciar 
tal religiosidade; quem são suas lideranças; como se dão os processos 
sucessórios; os processos de transmissão dos conhecimentos; as formas de 
interação com a sociedade mais ampla, suas principais contribuições sociais 
e os trabalhos de utilidade pública realizados (LEITE, 2017, p. 20). 

 

Entre pesquisadores e consultores, o Territórios de Axé integrou profissionais, 

docentes e discentes de antropologia, sociologia, história, geografia, geociências, 

nutrição, design e linguística de universidades do estado e de fora, do Iphan, da União 

de Cultura de Matriz Africana (Uniafro) de Florianópolis e do Fórum das Religiões de 

Matriz Africana de Florianópolis e Região. Como instrumentos gerenciadores da 

pesquisa, o projeto contemplou um sítio eletrônico13, um banco de dados, o cadastro 

das casas religiosas, os roteiros de entrevistas, textos, fotografias e vídeos14. O 

projeto cadastrou 210 casas religiosas, em Biguaçu (13), Florianópolis (109), Palhoça 

(28) e São José (60), fundadas entre 1951 e 2016 (LEITE, 2017). Por fim, 47 

 
 
11 Como desdobramento, em 2020 foi publicado O axé dos territórios religiosos em Florianópolis e 

municípios vizinhos, sob a organização de Ilka Boaventura Leite e Alexandra Eliza Vieira Alencar e 
apoio do Fórum de Religiões de Matriz Africana de Florianópolis, do Iphan e da UFSC. 

12 Carla Ferreira Cruz, Danielle Alves de Sousa e Vanda de Oliveira Gomes Pinedo afirmaram, em 
2018, que os terreiros não foram tombados ou registrados, um (Ilê Axé Orolunfunmi) por não 
necessitar mais desse tipo de proteção e o outro (Abassá de Odé) por estar envolvido em disputas 
judiciais. Abassá de Odé, fechado desde o falecimento de Pai Leco, em 2010, perdeu o seu barracão 
em virtude das chuvas somadas à falta de manutenção (CRUZ; SOUSA; PINEDO, 2018, p. 9). 

13 O projeto possui a página do Facebook https://www.facebook.com/territoriosdoaxe/ e informações no 
sítio https://kadila.net.br/territorios-do-axe/. Acesso em: 16 fev. 2021. 

14 Entre 2016 e 2017, ocorreram três edições do Seminário Religiosidades Afro-brasileiras, apoiadas 
pelo Nuer, pelo Iphan e pelo Fórum Setorial das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis e 
Região, reunindo lideranças religiosas de Florianópolis, Biguaçu, Palhoça e São José. 
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modalidades de denominações foram indicadas pelas lideranças, demonstrando a 

diversidade do universo religioso presente nas cidades estudadas.  

Considerando as políticas públicas de proteção e valoração do patrimônio 

cultural “afro-brasileiro” e as diretrizes do Iphan, como o inventário e o registro dos 

bens culturais, a pesquisa estabeleceu “pistas” que podem mediar um trabalho 

posterior de identificação no estado dos espaços sagrados a serem “resgatados” e 

“resguardados” como parte da memória religiosa afro-brasileira (LEITE, 2017, p. 20). 

Por meio dessa parceria entre a UFSC e o Iphan, outras iniciativas deram 

continuidade às investigações sobre o tema. 

Paralelamente ao Projeto do Nuer, mas integrando-o, entre 2017 e 2020, a 

pesquisadora Danielle Alves de Sousa desenvolveu o estudo Os terreiros abrem 

caminhos: reflexões sobre patrimônio cultural e cidadania a partir de religiões afro-

brasileiras em Florianópolis, Santa Catarina (2020), vinculada ao Mestrado 

Profissional em Preservação do Patrimônio Cultural do Iphan. As ações anteriores e 

as seguintes foram contempladas pela pesquisa, que reforça a reconfiguração das 

ações patrimoniais em Santa Catarina e do Iphan, ao incluir como pauta o estudo e a 

salvaguarda da cultura afro-brasileira. 

Em 2018, uma parceria foi firmada entre a Superintendência do Iphan em Santa 

Catarina e o Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis para a promoção 

do minicurso Refletir & Ecoar – Patrimônio Cultural e Religiões Afro-Brasileiras15. 

Segundo Carla Ferreira Cruz, Danielle Alves de Sousa e Vanda de Oliveira Gomes 

Pinedo (2018, p. 9)16, a participação do Iphan no fórum buscou compreender as 

demandas apresentadas pelos terreiros e planejar ações. O minicurso, ocorrido em 

20 e 21 de julho de 2018 na capital, contemplou palestras proferidas pelos 

representantes religiosos Alexandra Alencar, Ana Russi, Sulimar de Oxum, Tacques 

de Xangô, Vanda de Oliveira Gomes Pinedo e Bárbara Marques e pelo diretor do 

Departamento de Patrimônio Imaterial do Iphan Hermano Queiroz e contou com 33 

 
 
15 A proposta inicial foi elaborada pelas pesquisadoras Carla Ferreira Cruz e Danielle Alves de Sousa 

em conjunto com a superintendente Liliane Nizzola e a chefe da Divisão Técnica Regina Helena 
Santiago, do Iphan. Depois, elas contaram com a participação dos integrantes do Fórum das 
Religiões de Matriz Africana de Florianópolis, especialmente a pesquisadora Vanda de Oliveira 
Gomes Pinedo. 

16 A pesquisadora Vanda de Oliveira Gomes Pinedo milita no MNU de Santa Catarina, acompanhando 
igualmente a luta pelo reconhecimento da terra das comunidades remanescentes dos quilombos no 
estado. 



 

 

153 

participantes. Os temas das mesas, emergidos da pesquisa e da articulação entre o 

Iphan e o fórum em anos anteriores, abordaram o patrimônio afro-brasileiro, terreiros, 

direitos sociais, gênero e educação patrimonial (CRUZ; SOUSA; PINEDO, 2018, p. 

11). Segundo as autoras, outros estados demonstraram interesse na proposta 

catarinense e iniciaram uma articulação para promover edições em suas regiões. 

Sem relação direta com o órgão de preservação federal ou estadual, o 

Programa Santa Afro Catarina, preliminarmente coordenado por Andréa Ferreira 

Delgado e Beatriz Gallotti Mamigonian, começou em 201117. Mais ligado ao campo 

da história, ele relaciona ações de identificação, valorização e difusão do patrimônio 

cultural associado à presença dos “africanos” e “afrodescendentes” no estado. O sítio 

eletrônico do programa apresenta  

 
narrativas que propõem uma releitura da história da cidade de Florianópolis 
e do estado de Santa Catarina à luz da história da diáspora africana nas 
Américas. Essas narrativas são enriquecidas por um banco de documentos 
selecionados, que põem acento na presença de africanos e 
afrodescendentes e na história de trabalho, exploração, discriminação e 
resistência que protagonizaram (PROGRAMA SANTA AFRO CATARINA, 
2021).  

 

No banco de documentos mencionado, encontram-se narrativas associadas 

aos documentos e às atividades sobre a cidade, a escravidão e a liberdade, com 

propostas articuladas com o ensino de história. O programa oferece roteiros com 

fatos, personagens e locais sobre a história dos “africanos” e “afrodescendentes” 

baseados em fontes de pesquisas. Da página virtual, constam documentos, 

biografias, mapas interativos e linhas do tempo que sobrepõem eventos e trajetórias 

da presença “africana” em Santa Catarina e a história da diáspora africana no Brasil 

e no Atlântico.  

Para complementar, o programa estendeu para o estado o Inventário dos 

lugares de memória do tráfico atlântico de escravos e da história dos africanos 

escravizados no Brasil (MATTOS; ABREU; GURAN, 2014), coordenado pelo Labhoi 

da UFF, mencionado no capítulo anterior. O Inventário dos lugares de memória da 

 
 
17 Como professores colaboradores, atuaram Elison Antônio Paim, Henrique Espada Lima e Mônica 

Martins da Silva, todos vinculados à UFSC. Para saber mais sobre o programa, ver: 
http://santaafrocatarina.ufsc.br/santaafrocatarina/. Acesso em: 16 fev. 2021. 
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presença africana em Santa Catarina18 foi viabilizado pelo Laboratório de História 

Social do Trabalho e da Cultura e pelas ações de educação patrimonial do Programa 

Santa Afro Catarina, ambos da UFSC, sob a coordenação de Beatriz Gallotti 

Mamigonian e Thiago Juliano Sayão e a colaboração de outros pesquisadores19. O 

mapa e a lista apontam 13 locais e incluem pontos não contemplados pela iniciativa 

nacional (nove). Como mencionado, aqueles referidos pelo trabalho coordenado pelo 

Labhoi, todos em Florianópolis, são: Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São 

Benedito, Porto de Desterro e Mercado Público, Capela de Sant’Anna e Fazenda da 

Tapera da Barra do Sul. Os locais diferentes são: bairro Morro Estevão, em Criciúma; 

Fazenda Norte, entre Passos Maia e o município paranaense de Palmas; Fazenda 

Santa Tecla, em Abelardo Luz; Igreja de Nossa Senhora da Piedade (Armação da 

Piedade), em Governador Celso Ramos; Igreja de Nossa Senhora do Rosário de 

Laguna e Sociedade Recreativa União Operária, em Laguna; Sociedade Recreativa e 

Cultural, em Tijucas; Monumento dos Imigrantes, em Blumenau; e Comunidade 

Quilombola Aldeia, em Garobapa.  

Em Santa Catarina, como mencionado, 18 remanescentes das comunidades 

de quilombos receberam certidões pela FCP (entre 2004 e 2021). A única menção ao 

quilombo no banco de dados do Programa Santa Afro Catarina foi à Comunidade 

Aldeia, em Garobapa, tendo como referência a pesquisa de Mauricélia Teixeira de 

Albuquerque (2014), apesar de outros estudos o citarem, como o de Francine Adeline 

Carvalho (2011) e Ana Lúcia Sant’Anna Farias (2013) (APÊNDICE C). Essa 

comunidade foi certificada pela FCP em 2010, mas antes tiveram certidões emitidas 

10 comunidades20. No sítio do Programa Santa Afro Catarina não foram encontradas 

informações que justificassem a não inclusão ou menção das demais comunidades 

quilombolas catarinenses, conhecidas ao menos pelos pesquisadores usados como 

referência21.  

 
 
18 Disponível em: http://santaafrocatarina.ufsc.br/santaafrocatarina/inventario/?secao=. Acesso em: 17 

fev. 2021. 
19 Como Ana Paula Pruner de Siqueira, Andrea Ferreira Delgado, Fabiane Popinigis, Henrique Espada 

Lima, Júlia Balbinotti Perosa, Luiz Felipe Florentino, Maria Claudia Martins, Renilda Vicenzi e Tales 
Hiroshi Kamigouchi. 

20 Conforme apresentado no capítulo 4 (Quadro 20). 
21 A pesquisa mencionada como referência no cadastro do local “Comunidade Quilombola Aldeia” 

também analisou a Comunidade Morro do Fortunato, igualmente situada em Garobapa. 
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O programa apresenta ainda duas publicações que mencionam os quilombos. 

História diversa: africanos e afrodescendentes na ilha de Santa Catarina foi 

organizado por Beatriz Gallotti Mamigonian e Joseana Zimmermann Vidal (2013). 

Sobre quilombos, diretamente, trata o capítulo “Quilombos e fugas de escravos na ilha 

de Santa Catarina”, por Martha Rebelatto (2013), que em 2006 defendeu sua 

dissertação em história com a pesquisa Fugas escravas na ilha de Santa Catarina, 

século XIX (APÊNDICE C). Em História diversa, a autora aponta os registros iniciais 

de quilombos na ilha de Santa Catarina em 1751 por meio do regulamento que tratou 

da captura de “escravos” fugitivos (REBELATTO, 2013, p. 132). Segundo o Registro 

de Provisões daquele ano, o quilombo foi considerado um espaço com “ranchos, 

negros, armas, ferramentas, panelas, pilão” (ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL DE 

FLORIANÓPOLIS, 1871, p. 12-13 apud REBELATTO, 2013, p 133). Ou seja, um 

ponto com certa estrutura. A conceituação ou descrição do quilombo no documento 

regional não apresentou elementos distintos daqueles dos registros nacionais, legais 

ou da literatura do tema da primeira metade do século passado. A outra publicação 

se refere ao Pós-abolição no sul do Brasil: associativismo e trajetórias negras, 

organizado por Joseli Maria Nunes Mendonça, Luana Teixeira e Beatriz Gallotti 

Mamigonian (2020), da qual se falou no capítulo 1. Na coletânea, um capítulo trata de 

quilombos (situado no Rio Grande do Sul) e quatro abordam temas em Santa 

Catarina. 

Em “O saber e o fazer das culturas indígenas e afro-brasileiras no estado de 

Santa Catarina: um estudo sobre o patrimônio imaterial”, Igor Lemos Moreira (2013) 

cita outros dois trabalhos a respeito das “culturas afro-brasileiras” no estado, ambos 

desenvolvidos na Udesc. Aproximando-se do tema do patrimônio, o Projeto Centro de 

Memória e História das Populações de Origem Africana em Santa Catarina, 

coordenado por Paulino de Jesus Francisco Cardoso, integra o Neab, formalmente 

criado em 2003. Vinculado ao Programa de Extensão Memorial Antonieta de Barros, 

o Centro de Memória e História das Populações de Origem Africana em Santa 

Catarina trabalha com a reunião de bibliografia, produções visuais e documentos 
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acerca da população de origem africana em Santa Catarina, disponibilizando essas 

fontes e informações em linguagem digital22.  

Também na Udesc, no Laboratório de Patrimônio Cultural (LabPac), o tema foi 

discutido pelo Grupo de Estudos sobre Patrimônio Cultural em 2017, sob a 

coordenação de Janice Gonçalves, visando estruturar ações de inserção de 

informações no sítio eletrônico do Rede Specula. Este consiste em uma ação de 

extensão desenvolvida no LabPac, desde 2009, e “atualiza e amplia” seu antecessor, 

o Sistema de Pesquisa e Referência sobre Patrimônio Cultural em Santa Catarina 

(Specula)23, ambos coordenados pela pesquisadora Janice Gonçalves. O Rede 

Specula conta com a participação de docentes e discentes da Udesc, e a ele já 

estiveram vinculados outros laboratórios, como o Laboratório de Geoprocessamento 

e o Neab, e colaboradores de outras universidades e instituições, como a UFSC, a 

FCC e o Iphan. O projeto, em sua página virtual, abriga “informações sobre bens 

culturais considerados patrimônio e situados em território catarinense, de modo a 

constituir bases de dados disponíveis on line para consulta por qualquer pessoa 

interessada” (REDE SPECULA, 2021).  

Entre as informações que constam do sítio eletrônico do Rede Specula, há uma 

base de dados referentes a bens patrimoniais em Santa Catarina, permitindo a 

visualização destes em um mapa ou por meio de boxes de busca, e a cada bem 

correspondem fichas de descrição periodicamente atualizadas. Sobre quilombos, a 

base listava, até 19 de julho de 2021, 19 referências:  

• a dança do catumbi e o Quilombo do Itapocu, que se relacionam;  

• Quilombo Areias Pequenas, em Araquari;  

• Quilombo Invernada dos Negros, em Campos Novos;  

• Quilombo Morro do Boi, em Balneário Barra do Sul;  

 
 
22 Não consta da página do Neab, visitada em 2021, informações sobre o projeto, mas como ação de 

extensão do programa mencionado, sob a coordenação de Maria Helena Tomaz, entre 2020 e 2021, 
há o Projeto Biblioteca de Referência Neab/Udesc: Disseminando a História e a Cultura das 
Populações de Origem Africana. Considerando que o foco dos dois projetos se aproxima e a 
ausência de informações mais atuais sobre o centro, como hipótese, avalia-se que o Centro de 
Memória e História das Populações de Origem Africana em Santa Catarina foi substituído pela 
Biblioteca de Referência Neab/Udesc. 

23 Criado em 2009, entre 2012 e 2015, o Specula contou com um sítio eletrônico hospedado no servidor 
da Udesc, mas em virtude de ataques de hackers em 2015 foi desativado (GONÇALVES, 2020, p. 
173). Em 2017, o projeto foi retomado, e as informações, em parte recuperadas, passaram a ser 
atualizadas e ampliadas, podendo ser acessadas em: http://redespecula.pro.br/. Acesso em: 20 maio 
2021. 
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• Quilombo Ilhotinha, em Capivari de Baixo;  

• Quilombo Vidal Martins, em Florianópolis;  

• Quilombo Aldeia e Quilombo Morro do Fortunato, em Garopaba;  

• Quilombo Campo dos Poli, em Monte Carlo;  

• Quilombo de Santa Cruz, em Paulo Lopes;  

• Quilombo Sertão de Valongo, em Porto Belo;  

• Quilombo São Roque, em Praia Grande;  

• Quilombo Caldas do Cubatão e Quilombo do Tabuleiro, em Santo Amaro 

da Imperatriz;  

• Quilombo Família Thomaz, em Treze de Maio;  

• Quilombo Beco do Caminho Curto e Quilombo Ribeira do Cubatão, em 

Joinville;  

• Quilombo Tapera, em São Francisco do Sul.  

Todas as comunidades são certificadas na FCP. 

As fichas sobre os quilombos vêm sendo preenchidas desde 2013, geralmente 

por discentes vinculados ao LabPac da Udesc, com revisão e atualização de Janice 

Gonçalves, coordenadora do Specula24. Para tanto, os pesquisadores têm consultado 

bibliografia acerca dos quilombos catarinenses, de maneira especial estudos 

acadêmicos (APÊNDICE C), documentos dos processos de certidão das 

comunidades arquivados pela FCP e outras produções que incluem, por exemplo, 

depoimentos orais. Nesse caso, tem-se aqueles reunidos pela pesquisa Experiências 

das populações de origem africana em Santa Catarina no pós-abolição: culturas 

políticas e sociabilidades, entre 2010 e 2013, presentes no Neab. As fichas sobre a 

dança do catumbi e o Quilombo do Itapocu referenciam a manifestação e a 

comunidade de Araquari, mencionadas anteriormente25.  

 
 
24 As informações das fichas foram sistematizadas pela pesquisadora da tese, na condição de bolsista 

do LabPac em 2017, bem como por Camila Evaristo da Silva e Janice Gonçalves. 
25 A sistematização inicial foi feita por Janice Gonçalves em 2021. 
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3.4 PROJETO COMUNIDADES NEGRAS DE SANTA CATARINA 

 

As comunidades quilombolas de Santa Catarina foram estudadas por 

pesquisas sobretudo acadêmicas, que resultaram em artigos, anais, monografias, 

dissertações e teses, por diferentes disciplinas e instituições. Entre 1990, portanto 

antes mesmo da publicação da primeira certificação de reconhecimento, e 2020, 

reuniram-se 53 referências (APÊNDICE C). Entre os temas tratados, tem-se: 

religiosidades, relações inter-raciais ou interétnicas, família, terra e territorialidade, 

patrimônio cultural, educação, meio ambiente, gênero, trabalho, escravidão, conflitos, 

entre outros. Especialmente sobre o patrimônio cultural, considerando o título das 

produções, foram identificadas ao menos oito publicações. Da disciplina da história, 

foram 16 as referências, sendo a primeira somente de 2006, o que demonstra um 

interesse mais tardio pelo tema, diferentemente das disciplinas da antropologia. Das 

nove produções anteriores, oito são da antropologia, e uma é do direito.  

De fato, a partir de 2006, não apenas as produções aumentaram, como outras 

áreas do conhecimento passaram a estudar o tema dos quilombos, como a educação, 

as ciências biológicas, ambiental e da religião, a ecologia e o jornalismo. As 

comunidades Sertão de Valongo, em Porto Belo, Invernada dos Negros, em Campos 

Novos, e São Roque, entre Praia Grande e Mampituba (Figura 13), estudadas na tese 

e que foram inventariadas no âmbito do patrimônio cultural, foram foco de pelo menos 

25 trabalhos anteriores.
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Figura 13 – Comunidades remanescentes de quilombos envolvidas no Inventário Nacional de Referências Culturais em Santa 

Catarina 

 
Fonte: elaborada especialmente para esta tese por Emilia Nicolodi (2021).
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Entre 2005 e 2008, essas comunidades foram incorporadas ao Projeto 

Comunidades Negras de Santa Catarina, do Iphan, que incluiu, por meio do INRC, os 

seus saberes e os modos de vida como elementos fundamentais à constituição das 

suas referências culturais. Como referências culturais, o projeto adotou o mesmo 

entendimento apresentado por Maria Cecília Londres Fonseca, pesquisadora do 

CNRC nos anos de 1970 e membro atual do Conselho Consultivo do Patrimônio 

Cultural do Iphan, em Inventários Nacionais de Referências Culturais: manual de 

aplicação (IPHAN, 2000). Segundo ela, essas referências envolvem os “sentidos e 

valores atribuídos pelos diferentes sujeitos a bens e práticas sociais” (FONSECA apud 

IPHAN, 2000, p. 13). Assim, o projeto viabilizou estudos e produziu informações sobre 

as estruturas, os artefatos, os conhecimentos e os costumes apontados pelos 

quilombolas como significativos para eles, tradicionalmente pouco tratados pela 

história catarinense e pelas políticas patrimoniais do estado.  

A proposta foi mapear as manifestações culturais reiteradas como elementos 

da representação das identidades presentes nesses espaços. De acordo com os 

representantes do Iphan Clayton Peron Franco de Godoy e Marcos Monteiro Rabelo 

(2008), as informações reunidas no inventário deveriam constituir uma base de dados 

com a finalidade de fornecer subsídios para a elaboração de políticas públicas em 

consonância com as culturas locais. A metodologia do INRC contempla as mesmas 

categorias usadas no registro do patrimônio, adotado pelo Iphan (celebrações, formas 

de expressão, lugares, ofícios e modos de fazer) e edificações. Essa escolha, 

uniforme, considera que os resultados depois possam ser comparados.  

Ou seja, em termos gerais, o INRC constitui uma ferramenta de diagnóstico e 

de conhecimento também para a aplicação do instrumento do registro e do 

tombamento (das edificações). Levando-se em conta as categorias mencionadas, os 

pesquisadores que aplicaram o INRC reuniram nas comunidades quilombolas de 

Santa Catarina uma diversidade de referências. Por meio da oralidade e da imagem, 

registradas em fichas, inventariaram-se 68 manifestações culturais, das quais 17 

foram selecionadas para um estudo aprofundado, resultando principalmente em duas 

publicações (CASTELLS; GODOY, 2008; GODOY; RABELO, 2008) e dois filme-

documentários (IPHAN, 2008a; 2008b). As pesquisas desenvolvidas para a aplicação 

do INRC foram viabilizadas mediante um convênio entre a Superintendência do Iphan 

em Santa Catarina e a UFSC, representada pelo Núcleo de Dinâmicas Urbanas e 
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Patrimônio Cultural (Naui) e pelo Nuer, apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa 

e Extensão Universitária (Fapeu) da universidade1

26. Como mencionado no capítulo 1, 

a aplicação do INRC em Santa Catarina, ao seguir o manual do Iphan (IPHAN, 2000), 

documentou as referências nas etapas de levantamento preliminar e de identificação 

e documentação. 

A Comunidade Sertão de Valongo foi estudada entre 2005 e 2007 pelo Naui, 

sob a coordenação de Alicia Norma González de Castells. Apesar de o Naui integrar 

o campo da antropologia e o projeto se vincular ao Departamento de Antropologia e 

ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS), os pesquisadores 

que participaram do INRC têm formação em artes plásticas, psicologia social, 

arquitetura e urbanismo, ciências sociais, geografia, jornalismo e história (APÊNDICE 

D). A pesquisa em Sertão de Valongo abarcou as fases de levantamento preliminar 

(IPHAN, 2005) e de identificação e documentação (IPHAN, 2007b) (APÊNDICE D) e, 

ao fim, ainda gerou um relatório final (IPHAN, 2007c). Segundo esse documento, 

foram reunidos fotografias, aquarelas, vídeos e entrevistas com moradores de Sertão 

de Valongo, vizinhos, amigos, parentes e professores “especialistas em temas 

correlatos” (IPHAN, 2007c, p. 13).  

As comunidades Invernada dos Negros e São Roque foram inventariadas entre 

2006 e 2008 pelo Nuer. Sob a responsabilidade da pesquisadora Raquel Mombelli, 

foram executados o Projeto Patrimônio Cultural da Comunidade Invernada dos 

Negros e sua Relação com Outros Grupos Similares e o Projeto Patrimônio Cultural – 

Comunidade de Remanescentes do Quilombo São Roque, Município de Praia 

Grande/Santa Catarina, subsidiando as duas fases do INRC – levantamento 

preliminar (IPHAN, 2006b; 2006c) e identificação e documentação (IPHAN, 2008a; 

2008b) (APÊNDICE D). Como o Naui, o Nuer vincula-se ao PPGAS da UFSC, mas 

também contou, nos projetos em questão, com pesquisadores das ciências sociais e 

da história, incluindo profissionais de outras universidades (APÊNDICE D).  

A formação das equipes encarregadas pelos trabalhos do INRC nas três 

comunidades seguiu a orientação do referido manual do Iphan (2000), que reforça a 

 
 
 
26 Ainda que pesquisadores do Nuer tenham anteriormente investigado a Comunidade Sertão de 

Valongo (APÊNDICE C), não foi encontrada informação na documentação do INRC que justificasse 
o estudo do patrimônio pelo Naui. 
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necessidade de profissionais com conhecimento sobre o patrimônio com ênfase nas 

áreas supracitadas, bem como nas áreas de arqueologia, letras e museologia, e, 

ainda, salienta a importância da presença dos sujeitos das comunidades que possam 

futuramente dialogar com o Iphan nas ações para a manutenção e a realimentação 

desses acervos de informação. 

As atividades desenvolvidas pelo Naui e pelo Nuer envolveram pesquisas de 

bibliografias em seus acervos e nas bibliotecas da UFSC e da UFPR, de documentos 

na Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), 

no IBGE, no Arquivo Público do Estado de Santa Catarina (Apesc) e em outros 

acervos municipais e particulares e de etnografia das próprias comunidades. Os 

núcleos contataram instâncias do governo e setores da sociedade civil, como as 

Centrais Elétricas de Santa Catarina (Celesc), a Secretaria do Patrimônio da União 

(SPU) e o NEN3

27, com o intuito de reunir informações. 

As referências culturais indicadas pelos sujeitos pesquisados foram registradas 

em entrevistas orais direcionadas e semidirecionadas e nos dois filme-documentários 

citados (estes últimos, sobre Invernada dos Negros e São Roque). Da documentação 

iconográfica, foram elaborados mapas, croquis, aquarelas e fotografias. Acerca das 

fotografias, contabilizaram-se 185, 132 e 1154

28 cenas referentes a Invernada dos 

Negros, São Roque e Sertão de Valongo, respectivamente, sendo algumas 

selecionadas para os relatórios de levantamento preliminar, identificação e 

documentação.  

Uma interpretação das fotografias foi feita anteriormente pela pesquisadora da 

tese e publicada em “As narrativas da terra e as fotografias que enfocam o patrimônio 

dos remanescentes das comunidades de quilombos em Santa Catarina” (2017). 

Nesta, aponta-se que as narrativas visuais, dialogando com as oralidades, ocuparam 

mais do que uma função ilustrativa das referências culturais ou uma confirmação das 

 
 
3

27 Apesar de o Naui ter citado o contato com o NEN como parte das etapas da pesquisa, o NEN não 
foi mencionado no decorrer dos estudos sobre o Sertão de Valongo, nem ainda quanto às demais 
comunidades (ao menos nos documentos do INRC). Mas os registros fornecidos pelo Incra, 
analisados no capítulo 4, mencionam a articulação do NEN nos processos de reconhecimento desses 
quilombos. 

4

28 Os relatórios apresentaram números diferentes em momentos distintos. Por exemplo, para o Sertão 
de Valongo consta que foram registradas 508 fotografias, sendo 356 catalogadas. Para Invernada 
dos Negros, do relatório da fase de levantamento preliminar constam 121 fotografias e para a fase de 
identificação e documentação, 64. Para São Roque, tem-se 79 para a primeira fase e 53 para as 
seguintes.  
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indicações feitas pelas comunidades. As fotografias representaram uma forma ou uma 

escolha para expressar os depoimentos, por uma interpretação antropológica. Assim, 

tem-se duas narrativas que dialogam: as orais, dos sujeitos das comunidades; e as 

visuais, dos pesquisadores. 

Agora, na tese, apresenta-se sobretudo o recurso à oralidade, ou seja, como 

este foi mobilizado pelos pesquisadores e pesquisados e que questionamentos ou 

olhares foram feitos em relação aos entrevistados e aos depoimentos. Em termos de 

quantidade, foram registrados 53 depoentes, 23 em Sertão de Valongo, 15 em 

Invernada dos Negros e 15 em São Roque (Quadro 9). 

 

Quadro 9 – Entrevistados(as) pelo Inventário Nacional de Referências Culturais das 

comunidades quilombolas de Santa Catarina (2005-2008) 
Comunidade Entrevistado(a) Idade (anos) 

Sertão de Valongo 

Altino Faial Não informada 
Ana Caetano Costa Não informada 

Ângela Maria de Sousa Não informada 
Antônio Caetano 82  
Eliana Caetano 35  

Ester Bertolina Caetano 54  
Gonçalo Caetano Não informada 

Ilda Caetano5

29 Não informada 
Joel Henrique Cardoso Não informada 

Joel Manoel Faial 69  
Jonas Costa 71  

Leopoldina Rita Caetano 74  
Maria Caetano Não informada 

Maria Ilma Cardoso 82  
Maria Isabel Faial da Costa Não informada 

Maria Isabel Caetano Não informada 
Moacir Caetano 55  
Moisés Caetano 56  

Nális Abdala Não informada 
Nelci Faial Não informada 

Raquel Mombelli Não informada 
Regina Caetano 47  
Rosilda Costa 29  

  

 
 
5

29 Nos documentos há referência a Hilda Francisco Caetano. Provavelmente se trata da mesma 
pessoa. 
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Invernada dos Negros 

Ângela Fernandes da Silva (Angelina) 63  
Antônio de Souza Pedroso (Nico) 60  

Bertolina de Souza Pedroso 78  
Catarina de Souza 73  

Eli de Souza Não informada 
Francisco de Souza (Chico Preto) 63  

João Maria de Souza 70  
José Maria Gonçalves de Lima (Teco) Não informada 

Luzia de Souza Não informada 
Maria Santa de Souza 66  

Marilda Caripuna Não informada 
Nair Gonçalves de Souza 60  

Nilda Fernandes Não informada 
Sebatiana Caripuna Não informada 
Valdevino de Souza 53  

São Roque 

Afonso Pereira dos Santos 65  
Antônio de Oliveira Não informada 

Dorvalino de Oliveira 85  
Dirceu Nunes Não informada 

Gabriel de Oliveira 48  
Ivolnei dos Santos Não informada 

Joel de Oliveira 11  
Maria Braz dos Santos 54  

Maria dos Anjos Guimarães Santos 70  
Maria Rita dos Santos Não informada 

Maria Salete dos Santos Não informada 
Paulo de Oliveira 53  

Salustiano Navarro 60  
Valdomiro de Oliveira 65  

Vilson Nunes Não informada 
Fonte: Iphan (2005; 2006b; 2006c; 2007b; 2007c; 2008a; 2008b). 

 

Acerca dos participantes quilombolas, considerando as informações sobre 

gênero e idade encontradas, com exceção de dois moradores, todos tinham mais de 

35 anos e a maioria mais de 50, à época do INRC. Ainda que se tenha um olhar para 

a continuidade ou reelaboração das manifestações vivenciadas pelos quilombolas, 

presentes nas falas dos mais jovens, ênfase foi dada para os de mais idade. Estes 

puderam contar especialmente a respeito daquelas referências não mais “vivas” nas 

comunidades e que foram classificadas como “memória” ou “ruína” no INRC, das 

quais se trata mais à frente. Para tanto, acionaram as lembranças do passado e as 

histórias contadas por seus antecessores. Dos 53, 24 eram homens e 29 mulheres.  

Considerando os temas tratados e classificados entre as categorias 

“celebrações”, “formas de expressão”, “lugares”, “ofícios e modos de fazer” e 

“edificações”, apresentados e interpretados a seguir, os depoimentos não foram 

documentados seguindo a “ordem” de gênero. Ou seja, homens e mulheres falaram 

sobre locais, saberes e manifestações que, ao menos nos processos, não se 
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restringiram aos papéis nem às funções tradicionalmente associados a eles e elas. 

Acerca das classificações das referências nas categorias da metodologia do INRC, as 

comunidades estudadas, de um lado, compartilharam certas manifestações e, de 

outro, apresentaram algumas particularidades. 

 

3.4.1 As comunidades inventariadas 
 

A Comunidade Sertão de Valongo situa-se num ambiente rural e de vale 

formado por colinas e morros e a cerca de 20 quilômetros do litoral, em Porto Belo. 

Seu acesso abarca dois caminhos: Rua José Manoel Ferreira, que se inicia na BR 

101 (sentido Leste–Oeste) e encontra a estrada principal da comunidade, e pelo 

interior de Tijucas, atravessando Santa Luzia (sentido Norte–Sul). Segundo o 

levantamento preliminar da pesquisa (IPHAN, 2005)6

30, uma placa de identificação da 

comunidade foi implantada na interseção dessas duas vias de acesso, indicando o 

caminho do sertão.  

À época do estudo, existiam na comunidade 25 habitações, a maioria de 

madeira, acompanhadas de hortas, galinheiros, estrebarias e plantações de espécies 

frutíferas (aquelas mais extensivas, como as de banana, se situavam nas encostas 

dos morros). Eram 111 pessoas, que formavam 34 famílias, 24 de “afrodescendentes” 

e 10 de “situantes ou caseiros de outras comunidades” (IPHAN, 2005, p. 12). Como 

origem, a comunidade foi composta de três famílias-tronco originárias: Caetano, Costa 

e Faial. Vera Iten Teixeira (1990, p. 52), autora do primeiro trabalho sobre quilombos 

em Santa Catarina7

31, De negros a adventistas, em busca da salvação: estudo de um 

grupo rural de Santa Catarina, conta que essas famílias foram formadas por “pretos” 

ali estabelecidos e outros “ex-cativos” que se dirigiram para a região depois da 

abolição da escravatura. 

As narrativas de origem colhidas pelos pesquisadores do INRC fixaram os 

 
 
6

30 Sobre as equipes das etapas dos trabalhos do INRC, ver o APÊNDICE D. 
7

31 A autora não usa o termo “quilombo”, mas tem importância dizer que a comunidade foi certificada 
somente depois dos anos de 2000. Vera Iten Teixeira (1990) pontua que para a sua pesquisa, feita 
entre 1987 e 1988, foram usados os trabalhos de antropologia desenvolvidos na USP entre os anos 
de 1970 e 80 aqui comentados, como Carlos Rodrigues Brandão (1977), Renato da Silva Queiróz 
(2006), Mari Nazaré Baiocchi (1983), Anita Maria de Queiroz Monteiro (1985) e Maria de Lourdes 
Bandeira (1988), especialmente pelo uso da categoria de etnicidade e dos eixos “vida no campo” e 
“diferenciação étnica”. 
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primeiros habitantes nesse território na última década do século XIX, no período da 

abolição da escravatura no Brasil, motivo pelo qual o INRC optou por tratar o local 

como um quilombo de ocupação (GODOY; RABELO, 2008). Nem esse termo nem 

aqueles usados para denominar a origem das outras duas comunidades (quilombo de 

legatários e quilombo de fuga) se encontram na literatura sobre os quilombos. Ao 

estudar os quilombos situados em Sergipe, José Maurício Arruti (1997, p. 78, grifos 

do original) menciona:  

 
Em nenhuma destas histórias há os tão esperados relatos sobre “resistência” 
e “fuga”. O social e politicamente relevante e, portanto, memorável para 
aquela população são as transformações e marcações do seu território, que 
assim, passa a lhes servir não apenas como um guia de suas narrativas, mas 
também como uma moldura para elas. 

 

Ainda que existam comunidades formadas da fuga, como foi o caso de São 

Roque, em Santa Catarina, o historiador percebeu que a importância para Mocambo, 

em Sergipe, e quem sabe para todas as demais populações quilombolas se encontra 

não na fuga dos seus antepassados de um lugar, mas na construção de um lugar por 

eles. As narrativas reunidas nessas comunidades concentram muito mais peso nas 

situações de expropriação original dos seus territórios do que no “mito de origem” que 

os precedeu. 

Acerca da ocupação do lugar da Comunidade Sertão de Valongo, Vera Iten 

Teixeira (1990) menciona que o Valongo era uma área periférica, longe do litoral, 

insalubre e, portanto, sem interesse para os habitantes locais. Entre os séculos XVIII 

e XIX, os locais de ocupação mais importantes nessa região eram Enseada das 

Garoupas (Porto Belo), Tijucas e Desterro (atual Florianópolis), que contaram com o 

uso da mão de obra negra. O Sertão de Valongo teria sido posteriormente ocupado 

por aqueles que ficaram à margem do processo socioeconômico, com o fim da 

escravidão (TEIXEIRA, 1990, p. 18). O estudo de Vera Iten Teixeira frisa a formação 

da comunidade por meio da confluência de africanos libertos depois da abolição, 

indicando que “o processo de ocupação do sertão pode ser situado entre a fase 

imediatamente anterior e posterior a Abolição” (TEIXEIRA, 1990, p. 25).  

A ideia de uma comunidade congelada no tempo foi repensada com base nos 

depoimentos, com as menções à venda das terras ou ainda à conversão da fé cristã, 

na perspectiva adventista, datada do início do século XX, um dos eixos privilegiados 
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para a autodefinição do grupo. No que se refere à infraestrutura, constam do 

levantamento preliminar (IPHAN, 2005) a chegada à comunidade da energia nos anos 

de 1990, assim como da rede de água encanada, e a construção de algumas 

habitações em alvenaria e madeira. Com o INRC, foram classificadas 19 referências 

culturais, ligadas aos cultos religiosos, aos conhecimentos tradicionais de ervas e ao 

plantio agroecológico, incluindo artefatos relacionados presentes no território 

valonguense. 

A Comunidade Invernada dos Negros situa-se a 20 quilômetros da sede da 

cidade de Campos Novos, no meio oeste de Santa Catarina (Quadro 7), numa área 

de entorno ocupado por plantações de pinus e eucalipto. A presença do pinus e do 

eucalipto foi mencionada ao longo dos trabalhos do INRC, especialmente associada 

ao comprometimento das fontes de água e solo, essenciais para a permanência da 

comunidade e de suas práticas. Considerando que as florestas nativas se 

encontravam em declínio e eram consumidas pelo beneficiamento de madeira local, 

por meio de incentivos fiscais federais, o pinus e o eucalipto foram implantados nos 

anos de 1970 como alternativa da produção de matéria-prima para fabricação de 

papel (IPHAN, 2008a). Segundo o INRC e os apontamentos dos moradores mais 

antigos da Invernada, mais de 80 mil unidades de pinheiro araucária foram retiradas 

das terras da comunidade, substituídas por mudas de pinus.  

Antes do projeto vinculado ao convênio com o Iphan, a comunidade tinha sido 

pesquisada pelo Nuer em, ao menos, duas situações: em 1998, por meio do Projeto 

Plurietnicidade e Intolerâncias Étnicas no Sul do Brasil, com financiamento da 

Fundação Ford e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq); e de um laudo histórico-antropológico mediante o convênio firmado com o 

Incra, entre 2004 e 2005, para fins de regularização fundiária das terras8

32. 

À época do INRC, a comunidade abrangia cerca de 150 moradores, agrupados 

em 34 unidades familiares ou residenciais em pequenas áreas de terras distribuídas 

entre as localidades de Corredeira (apontada como aglutinadora), Manuel Cândido, 

 
 
8

32 Os estudos anteriores do Nuer indicaram a terra da comunidade como um patrimônio cultural e 
identificaram referências culturais pesquisadas no INRC. Como suporte cultural relevante, a 
pesquisadora Raquel Mombelli (2001, p. 109) apontou “o território vivido. São as narrativas de 
ocupação e de expropriação vivenciadas e compartilhadas entre todos os herdeiros ao longo dos 
anos na área herdada o fio condutor de uma identidade”.  
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Espigão Branco e Arroio Bonito9

33. De acordo com o levantamento preliminar, 

“considerando os que vivem em localidades próximas e que se reconhecem como da 

Invernada dos Negros, chegam a mais de 4.000 pessoas” (IPHAN, 2006b, p. 5). 

Situadas no meio rural, as famílias viviam especialmente da produção de alimentos e 

criação de animais; os mais novos trabalhavam em fazendas vizinhas e em locais de 

beneficiamento de pinus.  

A comunidade foi apontada no INRC como um quilombo de legatários 

(GODOY; RABELO, 2008), termo justificado pela formação da comunidade, que se 

origina da reunião de quatro descendentes de africanos escravizados que ocuparam 

o planalto de Santa Catarina no século XVIII e que, por via testamental, legaram uma 

porção de terras naquela região. A mão de obra escrava ali foi usada especialmente 

na pecuária, vinculada à atividade tropeira promovida por paulistas e que ligou os 

estados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. A esse contexto de exploração, o 

planalto e o oeste catarinense foram incorporados, com destaque para a cidade de 

Lages, que contemplava Campos Novos como distrito. Acerca da vinda de grupos 

negros para Campos Novos, outras vilas foram ainda apontadas, sobretudo do litoral, 

como pontos de fornecimento de mão de obra, tais quais Tubarão, Laguna e Desterro.  

Segundo a narrativa de origem da comunidade, os descendentes de africanos, 

alforriados, e seus familiares, por meio de um testamento, receberam a doação de 

parte das terras (da Fazenda São João) de um fazendeiro da região, Matheus José 

de Souza e Oliveira. O testamento, documento usado pela comunidade no processo 

de certificação como remanescente de quilombo para marcar a sua origem, data de 

1877. Articulador importante na constituição da identidade do grupo, o “documento 

registra que as terras doadas eram constituídas por terras de campos, matas e áreas 

lavradias, e estavam condicionadas ao uso indivisível e alienável das mesmas” 

(IPHAN, 2006b, p. 5). O testamento igualmente mencionou a alforria dos “escravos 

Margarida, Damásia e Joaquim” e a permanência da condição de cativo de 

“Domingos, Salvador, Manoel, Francisco, Geremias, Pedro, Jozepha e Innocência, 

até a morte de Pureza Emilia da Silva” (IPHAN, 2006b, p. 5), esposa do testamenteiro. 

Considerando o documento e os relatórios do INRC, as terras da comunidade não 

 
 
9

33 Esse dado foi apresentado no levantamento preliminar (IPHAN, 2006b). Da identificação e 
documentação (IPHAN, 2008b), consta que a comunidade abrange 127 núcleos familiares, 
distribuídos nas localidades citadas. 
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poderiam ser vendidas, trocadas nem divididas. Ou seja, as famílias ocupariam as 

terras herdadas para usufruto perpétuo, garantido pelos laços de parentesco, 

compadrio e geracional de descendência dos antigos escravizados do local.  

A ocupação de terra foi feita entre as famílias que ali estabeleceram uma linha 

geracional ligada aos antigos legatários Manoel, Margarida, Damásia e Francisco, 

dando origem aos troncos familiares de sobrenomes Souza, Caripuna, Fernandes e 

Gonçalves. As famílias do tronco de Manoel ocuparam inicialmente a área do entorno 

do Rio Cambará (atual Fazenda Goiabeira e Postinho); as do tronco Capiruna, a 

região de Arroio Bonito e Espigão Branco; e as famílias do tronco de Margarida, a 

região do Rio Corredeira. Acerca dessa genealogia, o relatório da primeira fase do 

INRC ainda indica: 

 
A genealogia estabelecida em direção ao passado é geralmente reconhecida 
pelos demais parentes que localizam o lugar da pessoa no conjunto das 
famílias dos herdeiros. Ser herdeiro é “ser de raça”. Isto significa dizer que 
“ser de raça” para os membros da comunidade significa que uma determinada 
pessoa pertence à comunidade. Uma comunidade formada por laços de 
parentesco, compadrio e solidariedade constituídos a partir da união entre os 
filhos dos primeiros legatários (IPHAN, 2006b, p. 6). 

 

Uma das formas da manutenção dessas genealogias foi o matrimônio, 

preferencialmente entre as famílias Margarida, Manoel, Damásia e Francisco, 

condição que permitiu a permanência dos herdeiros nas terras e evitou o seu 

parcelamento com pessoas de fora da comunidade (IPHAN, 2006b). À época do 

INRC, a comunidade contava com energia elétrica e programas de melhoria de 

habitação e renda, mas não dispunha de telefone, água tratada nem assistência 

agrícola. Em contrapartida, os quilombolas criaram uma rede de laços de ajuda e 

solidariedade, incluindo saberes tradicionais aprendidos pelas gerações passadas, 

como o cultivo e a manipulação de ervas e plantas e da terra e a criação de animais.  

Essas e outras práticas foram documentadas pela pesquisa de etnografia, feita 

em dois momentos, de 28 a 30 de agosto e de 27 a 30 de novembro de 2006. Por 

intermédio dela, foram catalogadas 27 referências culturais, como os cemitérios (nos 

quais estão sepultados exclusivamente ancestrais da comunidade), as cavernas, a 

criação de gado solto e os modos de fazer baixeiro de lã de ovelha (comentado mais 

à frente) e muro de taipa. As famílias habitam casas montadas com paredes de tábuas 

de pinus e eucalipto, em uma base de pedras, e as mais antigas ainda apresentam as 
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cozinhas separadas para fazer o fogo de chão, prática comum para o cozimento dos 

alimentos e aquecimento do lugar em dias frios. 

Por sua vez, a Comunidade São Roque situa-se entre as cidades de Praia 

Grande, litoral sul de Santa Catarina, e Mampituba, litoral norte do Rio Grande do Sul, 

em um espaço marcado por acidentes naturais de grande amplitude, nos limites dos 

parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. Nessa geografia se 

encontram escarpas (elevações agudas marcadas pela formação de penhascos ou 

encostas íngremes) e vales. Os vales são conhecidos como grotas (cavidades com 

cursos d’água e pequenas porções de terra) e, usualmente, são empregados para o 

plantio. Cortam as terras da comunidade quatro rios: Mampituba, Josafaz, 

Faxinalzinho e São Gorgonho. De maneira específica sobre essa comunidade e sua 

relação com o tema ambiental e da unidade de conservação (UC), tratam, por 

exemplo, os trabalhos de Frank Cardoso Lummertz (2009), Loyvana Carolina Perucchi 

(2009), Darlan Airton Dias3410 (2010), Marcelo Barbosa Spaolense3511 (2013) e Julia 

Vieira da Cunha Ávila (2014) (APÊNDICE C).  

As narrativas remontam ao início da ocupação, na segunda metade do século 

XIX, em virtude da reunião de escravizados em torno de um quilombo de fuga, a forma 

mais conhecida da origem dos quilombos (GODOY; RABELO, 2008). Segundo o 

INRC (IPHAN, 2006c), os moradores de São Roque identificam no seu passado o 

regime da escravidão, presente em regiões como a de “São Francisco de Paula de 

Cima da Serra”.  

No planalto catarinense, a atividade de destaque foi a pecuária, aproveitando-

se das grandes extensões de campos naturais e florestas de araucárias. Entre as 

famílias proprietárias de escravizados mencionadas pelos quilombolas e que estariam 

associadas aos seus antepassados, tem-se: Monteiro, Nunes e Fogaça, ligados à 

Paróquia de São Francisco de Paula de Cima da Serra. “Ora fugidos, ora ao alcance 

do domínio senhorial, os escravos do século XIX desciam dos campos de Cima da 

 
 
34

10 Darlan Airton Dias (2010), autor da dissertação Conflitos socioambientais decorrentes da presença 
humana em unidades de conservação: estudo de caso da Comunidade Quilombola São Roque, nos 
parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, é procurador da República e participou do 
processo de reconhecimento da Comunidade São Roque enquanto representante do MPF. 

35
11 O antropólogo Marcelo Barbosa Spaolense atua como analista em reforma e desenvolvimento 
agrário no Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas da Superintendência do Incra em 
Santa Catarina. 
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Serra para cultivar as férteis várzeas e planícies da região litorânea, na localidade 

conhecida como Roça da Estância” (IPHAN, 2006c, p. 4, grifo do original). Ali, nas 

encostas da Serra Geral, foi formada a Comunidade São Roque.  

Sobre a Roça da Estância, o estudo do INRC afirma que a população 

escravizada, autorizada e a mando dos senhores locais, podia se deslocar da serra 

para o litoral para cultivar as terras daquela localidade. A fuga desses sujeitos foi 

igualmente comum e mencionada na pesquisa, que, usando como referência 

situações ocorridas em São Francisco de Paula de Cima, destacou a instabilidade do 

poder repressivo do contexto da escravidão no Brasil, permitindo o surgimento e a 

sobrevivência dos quilombos. 

À época do INRC, São Roque apresentava 62 famílias, com apenas 26 

residindo no espaço da comunidade, por motivos econômicos similares aos da 

Invernada dos Negros. São Roque constitui uma comunidade rural que professa a fé 

católica, tendo sua denominação inicial, “Pedra Branca”, sido substituída pelo nome 

do santo cuja imagem foi trazida ao sítio em meados do século XX.  

Consta do passado da comunidade a figura de Jacinto, escravizado de Israel 

Fogaça, presente em documento de processo-crime de 1866, apresentado no INRC. 

Esse documento menciona que, por meio da memória, a comunidade montou 

genealogias que traçaram as relações de parentesco que a ligaram a esse 

antepassado (IPHAN, 2006c, p. 9). São Roque, assim como outros quilombos 

brasileiros, integrou, no passado, um sistema que interligava pontos em que sujeitos 

na condição de escravizados se refugiavam. “São Roque estava articulada ao Campo 

dos Pretos” (IPHAN, 2006c, p. 9)3612. Uma cartografia de 1877 da fazenda “do 

Josaphaz”, vizinha das terras da família Fogaça, demarcou o Campo dos Pretos, 

indicando habitações e três estradas. Uma delas chega à Pedra Branca, onde se situa 

a Comunidade São Roque. 

A área ocupada pela Comunidade São Roque passou, pelo menos, por duas 

situações conflitantes. A partir dos anos de 1970, proprietários de fazendas 

localizadas nas cidades de São Francisco de Paula e Cambará do Sul se interessaram 

pelas terras e pela mão de obra barata ali presente. Segundo o INRC, a entrada de 

 
 
36

12 Segundo o INRC, o Campo dos Pretos não existe mais como quilombo. Campos dos Pretos e São 
Roque fariam “parte de um sistema de resistência que unia mais de um núcleo populacional” (IPHAN, 
2006c, p. 14). 
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fazendeiros e a aquisição de propriedades foram facilitadas pela migração de 

moradores atingidos pela enchente dos rios São Gorgonho e Mampituba, em 1974. 

Esses fazendeiros foram tratados pelos membros de São Roque como os de fora. O 

processo de expropriação das terras da comunidade continuou nos anos de 1980, 

quando foram criados os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, 

pelo governo federal. No mesmo período, o Instituto Brasileiro de Defesa Florestal 

(IBDF) comprou algumas áreas em Pedra Branca, reforçando as restrições da 

permanência dos moradores e dos seus sistemas de (re)produção. Trata-se melhor 

dessas questões no capítulo 4. 

Nessa comunidade, a pesquisa de etnografia ligada ao INRC, feita igualmente 

em dois momentos, de 28 a 30 de setembro e de 2 a 5 de novembro de 2006, 

identificou a presença de uma escola, de ensino fundamental, habitações (a maioria 

com eletricidade) e uma igreja, da Assembleia de Deus. A Igreja Católica, edificada 

em 1945, foi destruída pela enchente de 1974 e não foi reerguida. Os pesquisadores 

do Nuer coletaram informações a respeito de 22 bens culturais que apresentam uma 

memorialística da escravidão e dos cemitérios, enfatizando as técnicas tradicionais de 

manejo ambiental, ligadas especialmente ao sistema de grotas. A escolha de 

referências que lidam com essa temática, segundo o inventário, parte do pressuposto 

de que a ocupação sustentável do território pela comunidade, durante mais de um 

século, demonstra que sua presença no local é condição para a preservação do 

entorno natural. 

 

3.5 INRC QUILOMBOLA: ATORES E SUAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS 

 

“O que precisamos saber a respeito de determinada prática social para apoiar a 

sua continuidade, se for esse o interesse de seus detentores ou praticantes?” 

(ARANTES, 2015, p. 250). 

Com o intuito de analisar o INRC nas comunidades quilombolas de Santa 

Catarina, incluindo a sua aplicação, a percepção dos pesquisadores e dos moradores, 

bem como as relações estabelecidas por esses dois grupos, apresentam-se, 

inicialmente, as referências culturais identificadas nas três comunidades de forma 

integrada, conforme as categorias abarcadas pela metodologia, contudo importa 

registrar que, por o INRC ter sido mediado por duas equipes distintas, com quantidade 
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de profissionais divergentes e de campos do conhecimento variados, os olhares 

foram, também, diferentes. 

Em termos de territorialidade, o INRC apresenta dois formulários: a ficha de 

identificação de sítio3713 e a ficha de identificação de localidade. Para o INRC do Projeto 

Comunidades Negras de Santa Catarina, a categoria de sítio foi entendida, pelas duas 

equipes, como o espaço da comunidade. Em Santa Catarina, os resultados dos 

trabalhos em cada comunidade foram reunidos em dois volumes documentais (um 

para cada etapa), compostos de registros escritos, depoimentos orais, fotografias, 

plantas, croquis e pinturas, acessados pela pesquisadora da tese na 

Superintendência do Iphan em Santa Catarina. Como mencionado, ainda foram 

elaboradas duas publicações (CASTELLS; GODOY, 2008; GODOY; RABELO, 2008), 

além de dois filme-documentários (IPHAN, 2008a; 2008b). 

Como categorias de interpretação, adotaram-se os termos território e 

territorialidade, considerando que ambos permearam todas as referências culturais 

indicadas pelos grupos estudados. Tanto o território como a territorialidade abraçam 

uma dimensão simbólica. Essa relação foi mediada pela referência à ancestralidade 

(por meio da inscrição no espaço dos antigos com a nominação de pessoas e terrenos 

ou plantio da vegetação), ou por intermédio de sacralidade de que foram investidos 

os solos das habitações pelos parentes mais antigos. Nesse sentido, os territórios têm 

significados que extrapolaram sua materialidade como terra, de cultivo. Eles são 

vetores de símbolos, de lendas, de manifestações, de passados, de presenças, de 

ritos, de fantasmas, de pertenças. 

 

3.5.1 Celebrações 
 

As “celebrações” incluem ritos e festividades, com situações de sociabilidade. 

Elas envolvem práticas específicas sobre distribuição dos papéis dos sujeitos, a 

preparação e o consumo de determinados alimentos e bebidas, a produção das 

vestimentas e a ornamentação dos lugares, o uso de artefatos especiais e ainda 

 
 
37

13 A ficha de identificação do sítio abarca, por exemplo, a formação histórica da localidade, o perfil 
socioeconômico do grupo, os instrumentos de proteção e planejamento ambiental e patrimonial 
vigentes etc. A documentação das referências culturais contempla aspectos comuns aos diversos 
domínios temáticos definidos pelo registro adotado pelo Iphan (ARANTES, 2015, p. 240). 
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músicas, orações e danças. “São atividades que participam fortemente da produção 

de sentidos específicos de lugar e de território” (IPHAN, 2000, p. 31, grifos do original). 

Antonio Arantes (2015), propositor e coordenador da proposta do INRC, afirma que o 

conceito de lugar articula as “dimensões tangível e intangível” dos locais em estudo, 

defendendo o uso do termo: 

 
Isso porque ele é estratégico, tanto do ponto de vista da estruturação de 
algumas práticas sociais, quanto no que diz respeito à articulação dessas 
práticas, ou conjuntos de práticas, com o espaço urbano ou natural onde 
ocorrem; muitas vezes, até com determinados monumentos, tais como 
igrejas e terreiros. [...] Minha ênfase no conceito de lugar e a inclusão do valor 
social ou simbólico das edificações entre as referências culturais a serem 
inventariadas em levantamentos sobre patrimônio cultural intangível [...] 
respondia a esse interesse emergente e, no meu entender, poderia conduzir 
à construção das necessárias mediações entre essas duas modalidades de 
patrimônio (ARANTES, 2015, p. 233-234, grifo do original). 

 

Tanto as celebrações como as outras práticas sociais indicadas pelos sujeitos 

pesquisados, aqui os quilombolas, devem ser observadas em conexões com outros 

aspectos da sua vida social, dentro e fora do território abrangido, incluindo os 

processos históricos que o geraram (ARANTES, 2015, p. 242). Entre o lugar e o 

território, as celebrações identificadas pelas comunidades, em sua maioria, se 

remeteram ao tema religioso, ligado à Igreja Católica ou à Igreja Adventista do Sétimo 

Dia (Quadro 10):  
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Quadro 10 – Celebrações inventariadas 
Comunidade Descrição Fase3814 Situação 
São Roque Bailes Levantamento 

preliminar Vigente/Íntegro 

São Roque Festa de São Roque Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

São Roque Missa ao ar livre Levantamento 
preliminar Memória 

São Roque Novenas e terno de reis Levantamento 
preliminar Memória 

São Roque Batismo Levantamento 
preliminar Ruína 

São Roque Festas de São João, São Pedro e 
São Paulo 

Levantamento 
preliminar Ruína 

São Roque Luto Levantamento 
preliminar Ruína 

Sertão de Valongo Batismo Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Ceia do Senhor Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Cultos de adoração Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Escola sabatina Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Batismo Levantamento 

preliminar Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Devoção ao Monge João Maria Levantamento 

preliminar Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros 

Festa de Nossa Senhora 
Aparecida 

Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros 

Ensaio de Promessa ou 
Promessa de Anjo 

Levantamento 
preliminar Memória 

Invernada dos 
Negros Festa do Divino Levantamento 

preliminar Memória 

Fonte: Iphan (2005; 2006a; 2006b). 
 

Algumas dessas referências foram mencionadas pelos quilombolas e 

documentadas pelos pesquisadores em outras categorias quando tinham ligação com 

os lugares, as músicas e danças ou com as narrativas sobre as divindades, os santos 

e os seres sobrenaturais (Quadros 11 e 12), como, por exemplo, o batismo, que para 

os moradores do Sertão de Valongo tem importância ao representar a sua conversão 

para a religião adventista. O batismo era praticado em uma das cachoeiras situadas 

na localidade, com a imersão do corpo na água, acompanhado por cantos e orações, 

tornando aquele espaço relevante (Quadro 12)3915. Considerando a importância da 

 
 
38

14 Algumas referências foram apontadas na fase de levantamento preliminar e mantidas na fase de 
identificação e documentação, e outras, identificadas somente nesta última.  

39
15 Os batismos passaram a ser feitos na Igreja Adventista do Sétimo Dia em Tijucas. 
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religião para essa comunidade, destacada desde o primeiro estudo feito ali 

(TEIXEIRA, 1990), compreende-se a indicação exclusiva de referências culturais a 

celebrações ligadas à crença praticada atualmente pelos seus moradores. O mesmo 

ocorreu para as outras tipologias de referências, como a reza do terço, em formas de 

expressão (Quadro 11), e a Igreja Adventista, em edificações.  

O batismo foi indicado igualmente em Invernada dos Negros, sendo uma das 

celebrações mais valoradas pelos membros da comunidade, que seguem, em maioria, 

a religião católica. O batismo nessa comunidade tende a contemplar dois momentos: 

um primeiro, em casa, com a benção da criança pelos pais e padrinhos; e um segundo, 

na igreja, incluindo a presença do padre. O ritual na igreja pode ser facultativo, mas 

aquele feito em casa tem prioridade: “É difícil ter alguém que não foi batizado em casa. 

Na igreja pode até não ser, mas em casa todo mundo é batizado. [...] [Esse] dá 

proteção para as crianças” (sem identificação, Comunidade Invernada dos Negros 

apud IPHAN, 2006b, p. 1). A prática constitui um elemento de articulação das 

comunidades e reforça os “vínculos de parentesco, consanguíneos ou de alianças, 

reforçando e renovando os laços entre os [seus] membros” (IPHAN, 2006b, p. 1). O 

batismo feito em casa foi documentado também na Comunidade São Roque pelos 

pesquisadores, ainda que tenha sido classificado na situação de ruína, comentado 

mais à frente. 

Em São Roque, a festa de mesmo nome foi destacada como a principal 

celebração do quilombo. Ela ocorre no mês de agosto e iniciou-se, segundo os relatos, 

em 1945, no momento da construção da igreja católica, que recebeu a imagem do 

santo que deu nome para a comunidade (Figura 14).  
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Figura 14 – (A) Imagem de São Roque, doada para a comunidade nos anos de 

1950, em São Roque, por Derbi Costa; (B e C) santos de devoção, com destaque a 

São Sebastião, em Invernada dos Negros, por Cláudia Reis 

   
A B C 

Fonte: Iphan (2008a, p. 106; 2008b, p. 97). 
 

Sobre a construção, Paulo Oliveira, 53 anos, funcionário da Prefeitura de Praia 

Grande, e Afonso Pereira dos Santos, 65 anos, agricultor, contam: “Tinha uma 

igrejinha de madeira ali na comunidade. Foi fundada em 1945. A turma se juntava e 

trazia madeira nas costas lá de cima da serra, de Tainhas. Meu pai era capelão, ele 

rezava o terço” (Paulo Oliveira, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 1). 

 
Esse São Roque entrou, porque na época não tinha, tinha o Santo Antônio 
pequenininho, o crucifixo e tal o cristinho. Depois daí o Moratório ofertou 
aquele, o grande né. Ah... Mas eles acharam muito bonito, muito grande, o 
santão grande. E aí ficou São Roque. Foram buscar ele lá no Rolante, na 
Barra do Ouro. Daí ele estava encostado lá. O Moratório era um gringo muito 
trabalhador, mas possuía muita riqueza. Ele era fazendeiro, desta primeira 
fazenda. Ele é que doou o santo e a madeira para construir a igreja. Era 
madeira de pinho. E a gente carregou nas costas, descia a serra nas costas 
(Afonso Pereira dos Santos, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 
1). 

 

Atualmente, no mesmo ponto onde se situava a antiga Igreja Católica de São 

Roque, está a escola. É nesse lugar que, depois da destruição da igreja pela 

enchente, a Festa de São Roque acontece, servindo como salão comunitário. Além 

de missa e reunião para as orações, a festa inclui bailes com danças e músicas e a 
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partilha de alimentos e bebidas. Como as festas do Divino Espírito Santo ou ainda de 

Terno de Reis (comentado a seguir), a Festa de São Roque tem em sua organização 

as figuras dos festeiros. Sobre esse trabalho, no passado e no presente, Afonso 

Pereira dos Santos narra: “Antes tinha um ou dois festeiros. Hoje faz uma festa com 

10 ou 15 ou 20 festeiros. Arremata e daí fazem aquela sociedade” (Afonso Pereira 

dos Santos, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 2, grifo do original). Com 

a construção da igreja, primeiramente a católica e, depois, a evangélica, as missas ao 

livre, comuns no passado, não continuaram nas práticas atuais. Elas eram realizadas 

nas margens dos rios Josafaz e Faxinalzinho, ficando guardadas nas memórias dos 

mais antigos. 

As celebrações que foram rememoradas pelas comunidades e classificadas 

pelos pesquisadores do INRC como “ruína” ou “memória” desapareceram ou foram 

substituídas por outras festividades. Como “memória”, foram classificadas a Festa do 

Divino e o Ensaio de Promessa ou Promessa de Anjo, em Invernada dos Negros. A 

Festa do Divino Espírito Santo é um culto ao Espírito Santo que ainda ocorre em 

diversos estados do Brasil e, em Santa Catarina, tem destaque nas cidades do litoral. 

A festa começa no Dia de Pentecostes, mas antes novenas e cortejos acompanhados 

da Bandeira do Divino, velas, cantorias e rezas visitam as habitações dos devotos. 

Sobre essa celebração, Ângela Fernandes da Silva (Angelina), 63 anos, agricultora, 

recorda: 

 
A Festa do Divino era carregada pelos homens com aquela pombinha. Aí eles 
chegavam nas casas e pousavam e rezavam o terço. No outro dia rezavam 
outro terço de despedida para irem para outros lugares, pra outras casas. 
Eles sempre paravam na casa da minha mãe. Eu lembro, eu era criança 
(Ângela Fernandes da Silva, Comunidade Invernada dos Negros apud 
IPHAN, 2006b, p. 4). 

 

A festa, ademais de reunir os parentes, marcou um percurso ocupado e 

anualmente revisitado, passando pelas casas e ainda pelo cemitério. Em Invernada 

dos Negros, ela foi aos poucos desaparecendo. Em contrapartida, outras celebrações 

religiosas foram praticadas, como aquelas de Nossa Senhora Aparecida e Nossa 

Senhora de Fátima4016. Segundo o levantamento preliminar, a adoção e a manutenção 

 
 
40

16 A Festa de Nossa Senhora de Fátima não foi indicada como “celebração”. Ela apareceu na ficha 
como “lugar”. Acredita-se que possa ter ocorrido erro na classificação. 
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da celebração de Nossa Senhora Aparecida foram priorizadas, por esta ser “uma 

santa negra como as pessoas da comunidade” (IPHAN, 2006b, p. 4). 

Além dos cultos ao Divino Espírito Santo, à Nossa Senhora Aparecida e à 

Nossa Senhora de Fátima, a Comunidade Invernada dos Negros professa a fé no 

Monge João Maria de Agostinho, mantendo sua imagem nas paredes das habitações 

ou ainda guardando suas orações. Segundo as narrativas colhidas, classificadas no 

INRC como “formas de expressão” (Quadro 11), o monge passou pelas terras da 

comunidade e suas profecias foram contadas pelos herdeiros. As narrativas mais 

observadas tratam da ocupação das terras: “E João Maria falou que a terra iria parecer 

teia de aranha. João Maria também falou que iam chegar gafanhotos de metal, uma 

quantidade grande de gafanhotos e que iriam destruir tudo” (Antônio de Souza 

Pedroso, Comunidade Invernada dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 6). Os 

pesquisadores do INRC relacionaram a teia com as cercas espalhadas sobre a terra, 

expondo a atual situação fundiária da comunidade, que tem visto o parcelamento das 

suas terras. Outra profecia do monge recorda que a terra “iria virar tudo luto, que iria 

ficar toda preta” (sem identificação, Comunidade Invernada dos Negros apud IPHAN, 

2006b, p. 6), sendo o luto interpretado como o asfalto que recobre a terra, ou ainda a 

tragédia e a tristeza.  

Tem importância dizer que a região do planalto foi marcada, no passado, pela 

Guerra do Contestado, um conflito armado entre os estados do Paraná e de Santa 

Catarina, entre 1912 e 1916. A região foi visitada por três monges: 

 
João Maria de Agostinho [no fim dos anos de 1840], João Maria de Jesus [em 
1893] e José Maria [de Jesus, em 1912]. O último foi aceito como sucessor 
dos outros. Os fiéis possuíam diversas orações de São João Maria, mas 
também clamavam por José Maria na hora dos combates (RODRIGUES, 
2008, p. 28). 

 

Contudo, segundo os pesquisadores do INRC, os membros da Comunidade 

Invernada dos Negros não apresentam vinculações entre os conflitos da guerra e o 

surgimento dessas figuras. “Este [o vínculo entre a guerra e o surgimento do monge] 

não é algo importante na determinação da crença e devoção aos ensinamentos de 

João Maria” (IPHAN, 2008a, p. 13). O monge expressa uma unidade de sentimentos, 

expectativas e esperanças por mudanças sociais, e, em seu nome, os moradores 

oram e fazem promessas, guardando com zelo sua imagem nas paredes das suas 
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habitações. No ponto em que o Monge João Maria de Agostinho teria pernoitado, perto 

do Rio Cambará (Arroio Cambará), a comunidade construiu uma capelinha em sua 

homenagem (mais comentada a seguir), mas hoje o terreno dessa referência pertence 

a outro fazendeiro. Em virtude da passagem do monge ali, o Arroio Cambará foi 

apontado pela comunidade como um lugar sagrado, incorporado pelo INRC como 

“lugar” (Quadro 12). 

Ainda como “memória”, foram apontadas as celebrações das novenas e dos 

ternos de reis em São Roque, as quais, não mais praticadas na comunidade, 

promoviam a reunião das pessoas todos os anos. As novenas ocorriam entre os 

meses de abril e maio, nas casas dos “anfitriões”, e abrangiam atividades como 

orações e bailes, ao fim. Depois da reza da novena, os participantes amanheciam 

dançando. “E te digo isso era festa, festa. Era gaita de oito baixos, gaita de um cano 

só. O falecido pai tocava. A festa fazia nas casas particular. Aqui não existia igreja 

nada. Era a festa né” (Afonso Pereira dos Santos, Comunidade São Roque apud 

IPHAN, 2006c, p. 6). Considerando a menção por Afonso Pereira dos Santos da 

ausência da igreja, supõe-se que as novenas eram praticadas antes dos anos de 

1940.  

Os ternos de reis, organizados por “festeiros” que socializavam as despesas e 

distribuíam alimentos e bebidas aos participantes (IPHAN, 2006c, p. 2), envolviam 

somente as orações e os cantos (sem festas nem “domingueiras”). Para essas 

celebrações, porém, Comunidades negras de Santa Catarina: narrativas da terra, 

ancestralidade e ruralidade, de autoria dos pesquisadores do Iphan, apresentou a 

categoria “ruína”. Esses autores compuseram a equipe do Nuer, e a publicação usou 

os dados gerados pela aplicação do INRC, presentes nos relatórios de levantamento 

preliminar e de identificação e documentação (GODOY; RABELO, 2008). Atribui-se 

essa forma divergente de apresentação na publicação a um equívoco de escrita, mais 

do que a uma interpretação distinta de metodologia. 

Nessa comunidade, conforme a documentação do INRC, foram classificadas 

como “ruínas” as celebrações ligadas ao batismo, ao luto e às festas de São João, 

São Paulo e São Pedro.  

O batismo, como mencionado, ocorria de maneira semelhante àquela da 

Comunidade Invernada dos Negros, ou seja, em casa. Do ritual, participavam os pais 

e os padrinhos, e ele era complementado pelo padre. Dorvalino de Oliveira, 85 anos, 
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aposentado, contou: “Quando era para batizar o padre ia lá em uma casa com as 

crianças todas juntas [...]. Batismo nós fazia em casa, com velas, água e rezas” 

(Dorvalino de Oliveira, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 7). Ao pontuar 

que o padre complementava o ritual, entende-se que essa presença não era 

obrigatória. Assim, o batismo podia ser feito apenas pela família. Outro elemento 

importante nessa prática passada da comunidade foi o direito de nominação da 

criança, a cargo da mãe. Maria Braz dos Santos, 54 anos, agricultora, relatou: 

 
O direito era da mãe. O direito sempre foi da mãe da criança, que dava o 
nome. Eles combinavam com os padrinhos, as madrinhas. A madrinha que 
apresentava o nome. Os padrinhos aconselhavam os casal. Podia ser 
separado. Era qualquer pessoa. Desde que fossem pessoas que tinham 
amizade. A gente escolhia os nomes que a gente conhecia. Os mais antigos 
usavam escolher o nome dos avôs. Eu sou o nome da minha avó (Maria Braz 
dos Santos, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 7). 

 

A prática da nominação e do direito da escolha da mãe garantiu, por um 

momento, a “reprodução de certas regras de nominação”, perpetuando, por exemplo, 

os nomes dos antepassados. Segundo o INRC, no repertório de nomes da 

comunidade, encontram-se homônimos como Maria, Afonso, Pedro e Jacinto (IPHAN, 

2006c, p. 7), contudo tal prática não é mais recorrente e, por isso, talvez, tenha sido 

classificada como “ruína”.  

Sobre o luto, a pesquisa afirma que nesse momento as festas ficavam restritas. 

Como os batismos, as pessoas enlutadas não participavam das festividades feitas na 

comunidade. Afonso Pereira dos Santos relatou que ficou cerca de seis meses sem 

divertimentos em virtude da perda de um parente. Era comum, segundo ele, o uso de 

vestimentas pretas durante esse período, que variava de acordo com a proximidade 

do ente perdido. 

As festas de São João, São Paulo e São Pedro eram celebradas nas casas dos 

moradores de São Roque “até um passado recente”, como afirmou Afonso Pereira 

dos Santos: 

 
São João eles faziam muito, São Pedro. Fazia fogueira. Quase todo mundo 
fazia fogueira. Onde principalmente que as pessoas na casa João e Pedro 
era feita. Quando fazia numa casa do João dia 24, daí eles convidavam o 
Pedro para fazer na casa dele quando chegasse o dia 29. Se juntavam todos 
numa casa, não importava que tinha quatro ou cinco Pedro, era tudo naquela, 
tudo convidado (Afonso Pereira dos Santos, Comunidade São Roque apud 
IPHAN, 2006c, p. 5). 
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Para essas celebrações, Comunidades negras de Santa Catarina (GODOY; 

RABELO, 2008) apresentou a categoria “memória”. Como mencionado anteriormente, 

em “celebrações”, as produções acerca das manifestações em São Roque foram 

apontadas de forma divergente pelos relatórios e pela publicação de autoria dos 

pesquisadores do Iphan, apesar de estes terem integrado a equipe de aplicação da 

metodologia.  

Ainda que os termos usados sejam controversos quando empregados na 

classificação da situação de uma manifestação, compreende-se que como “memória” 

pode ser abarcada uma referência não mais presente, ao contrário daquela entendida 

como “ruína”, que, mesmo de modo precário, ainda existe.  

Considerando as falas dos moradores de São Roque, celebrações como o 

batismo, o luto e as festas dos santos são praticadas na comunidade, de maneira 

diferente quando comparada ao passado, mas ainda presentes. Por isso, foram 

apontadas como “ruínas” no INRC, o que não ocorreu com as celebrações das missas 

ao ar livre, das novenas e dos ternos de reis, identificadas como “memória” pelo 

mesmo material. 

 

3.5.2 Formas de expressão 
 

Em “formas de expressão” se encontram as comunicações “não linguísticas” 

“associadas a determinado grupo ou região, desenvolvidas por atores sociais 

(individuais ou grupos) reconhecidos pela comunidade e em relação às quais o 

costume define normas, expectativas, padrões de qualidade etc.” (IPHAN, 2000, p. 

31). Nesses casos, o INRC apresenta o total de 13 referências, conforme Quadro 11.  
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Quadro 11 – Formas de expressão inventariadas 
Comunidade Descrição Fase4117 Situação 
São Roque Gritador  Levantamento 

preliminar Vigente/Íntegro 

São Roque Foguinho Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

São Roque Mãe de Ouro Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

São Roque Música (rancheira, valsa, serenata, xote 
e bugiu) 

Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

São Roque Narrativas sobre a escravidão Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

São Roque Narrativas sobre os sobrenaturais Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Reza do terço Levantamento 
preliminar Memória 

Invernada dos 
Negros 

Narrativas associadas a São João 
Maria 

Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Visagem 

Levantamento 
preliminar 

Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Etnoconhecimento – ervas medicinais Levantamento 

preliminar  
Vigente/Íntegro 

Memória 
Invernado dos 

Negros Etnoconhecimento – Mãe do Corpo Levantamento 
preliminar  

Vigente/Íntegro 
Memória 

Invernada dos 
Negros Cantos religiosos Levantamento 

preliminar  Ruína 

Invernada dos 
Negros Narrativas sobre a escravidão Levantamento 

preliminar  Ruína 

Fonte: Iphan (2006a; 2006b; 2008a; 2008b). 
 

Nessas referências, registra-se a ligação dos quilombolas com a dimensão 

simbólica, indicando espaços e artefatos associados aos marcos de contato com 

seres divinos ou extraordinários e eventos inexplicáveis, como as visagens (visões ou 

aparições de seres sobrenaturais). Para os sujeitos, os seres sobrenaturais não têm 

ocasião especial para se manifestarem. Eles podem aparecer durante o dia, na lida 

na roça, ou no período da noite, quando se está voltando de um baile ou uma festa no 

entorno da comunidade. As falas afirmaram o receio de topar com essas criaturas e 

mesmo aqueles que nunca as viram não duvidam de sua existência. Francisco de 

Souza, 63 anos, agricultor, afirma: 

 

 
 
41

17 As referências culturais mapeadas na fase de identificação e documentação das comunidades São 
Roque e Invernada dos Negros não foram mencionadas em Comunidades negras de Santa Catarina 
(GODOY; RABELO, 2008), por motivos não especificados e, por isso, não compuseram as listas 
apresentadas na publicação. É o caso das narrativas sobre a escravidão e os sobrenaturais em São 
Roque e aquelas vinculadas a São João Maria em Invernada dos Negros. 
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Eu não tenho medo, eu nunca tive medo desses bichos... Mas às vezes... tem 
o gritador, aqui tem um gritador. [...] Ele grita, ele grita: ú, ú. Daí se começar 
a remendar ele vem em cima da gente. E é uma sombra, bem alto o gritador. 
Ih, é alto, é uma pessoa mas sabe que é alto, né. Alma perdida que diz 
(Francisco de Souza, Comunidade Invernada dos Negros apud IPHAN, 
2008a, p. 8). 

 

A personagem do “gritador” foi identificada igualmente na Comunidade São 

Roque, tanto nas falas dos adultos como nas das crianças. Joel de Oliveira, de 11 

anos, estudante, e Valdomiro de Oliveira, 65 anos, agricultor, comentaram: 

 
O pai já viu isso, ele disse que ia indo para uma serenata lá embaixo do outro 
lado do rio do paredão ele disse que dali um certo ponto começou bem 
baixinho assim. Ele disse que era o relincho de cavalo, o ronco de um porco 
e um cantar de galo. E assim cruzou fincado por cima dele. E aí ele pegou e 
voltou e foi posar na casa de um amigo dele (Joel de Oliveira, Comunidade 
São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 13). 

 
Podia ser um graxaim, podia ser um animal orneando, mas ele faz tudo isso, 
ele não soube discernir, eu digo olha isso aí de acordo como a gente via 
antigamente pode ser o gritador. O senhor não sabia se era uivado de 
cachorro, não sabia se era animal orneando, se era berro de gado, ou se era 
grito de gente. Trazia muita semelhança, espectro de muitos bichos num só. 
Era coisa para espantar mesmo, aterrorizar (Valdomiro de Oliveira, 
Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 13). 

 

Além do “gritador”, outros seres foram indicados pelos depoentes. O “foguinho” 

foi apresentado como uma figura que assusta os moradores e causa inquietação. 

“Trata-se de uma luz que se assemelha a uma brasa de cigarro de palha que voa e 

se aproxima das pessoas e não deixa vestígios” (IPHAN, 2006c, p. 2). Sem causar 

medo ou temor, a “mãe de luz” consiste em uma bola com uma cauda que voa pelo 

céu e tem sua aparição relacionada com a presença de tesouros enterrados nas terras 

da comunidade.  

Em Invernada dos Negros, ademais dos ruídos e gritos vindos da mata, as 

visagens também indicaram a aparição de bichos: 

 
Eu estava capinando na lavoura e de repente parei para descansar debaixo 
da sombra de uma árvore. De repente ouvi um barulho e avistei um galo 
dourado, bem dourado, muito grande, maior do que os que a gente vê por aí. 
Era tão dourado e brilhava tanto que doía nos olhos. Daí quis chamar meus 
pais para verem o que eu estava vendo. Quando voltei para mostrar aos 
parentes o que tinha visto, o galo tinha desaparecido. Eu só lamento de não 
ter marcado o local que ele desapareceu. A minha tia viu este mesmo galo 
tempos depois, em cima da cerca próxima da casa dela, mas também não 
conseguiu pegá-lo. O galo desapareceu sem deixar uma gota de vestígio  
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(Antônio de Souza Pedroso, Comunidade Invernada dos Negros apud 
IPHAN, 2006b, p. 11). 

 
Então um tal de companheiro do meu pai, um tal de Zacarias Fernandes... 
Daí foi na bodega lá no postinho, onde tem um santo, e daí vinha vindo uma 
[...], quando ele chegou nas alturas tinha um cachorrão sentado, na varanda 
da estrada, assim. E ele, tava meio chumbeado, meio bêbado, pego uma 
arma velha e atirou no bicho. Daí atirou e a mulher derrubou ele. E ele pega 
ali e pega ali e tinha um pelego no cavalo [...], um pelego grande. E daí 
derrubou o pelego e foi embora. E daí ele foi posar no capão de um mato, 
perto de um pinheirão, e aquele bicho, é verdade, ele tinha um rosário. Ficou 
rezando pelo animal. E o bicho arranhava o pinheiro, assim. No outro dia ele 
saiu na estrada e aquele pelego tava com um tantinho assim. Mas espatifou 
aquele pelego. Mas diz que moeu, moeu, moeu, moeu... E não pegou ele pois 
ele tava rezando. Senão ele tinha pego (Antônio de Souza Pedroso, 
Comunidade Invernada dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 11-12). 

 

Sobre as visagens, a sua aparição relaciona-se com a presença da mata. 

Segundo os relatos colhidos no INRC, elas “surgem para defender a riqueza ali 

enterrada” e aparecem somente para aqueles que têm “coragem para enfrentá-la” e 

estão destinados a tal riqueza (IPHAN, 2008c, p. 11). Os depoentes indicaram que 

não se tem registro de pessoas que conseguiram acessar e se apropriar do “ouro 

enterrado” e que muitos fogem assustados (IPHAN, 2008c, p. 11). As visagens 

apresentam informações acerca dos lugares das aparições que devem ser evitados 

por aqueles que as temem.  

Todavia, as aparições têm diminuído. Como justificativa, os membros da 

comunidade apontaram a substituição da mata pela plantação de pinus. Bertolina de 

Souza Pedroso, 78 anos, agricultora aposentada, menciona: “O pinus comeu tudo, 

comeu inclusive a visagem” (Bertolina de Souza Pedroso, Comunidade Invernada dos 

Negros apud IPHAN, 2008c, p. 11). Na área onde há pinus, as visagens não 

aparecem. “A mata é lugar onde reina o mundo natural e do sobrenatural” (IPHAN, 

2008a, p. 11). Ela tem importância (mais do que antes) pela sobrevivência das plantas, 

dos animais e da comunidade, que depende do que ela oferece, mas também pela 

sobrevivência dos “mistérios” e dos “encantes”. 

Os cantos religiosos, em Invernada dos Negros, foram classificados pelos 

pesquisadores como “ruínas”, mas relacionados pelos moradores aos rituais fúnebres, 

que, pelo que se compreendeu, ainda são praticados. Segundo o INRC, são contados 

como fim de pesar pela perda de um ente querido e geralmente cantados no espaço 

sagrado, como no funeral. Luzia de Souza (idade não informada) cantou um deles, 

chamado de “O silêncio”: “Só no silêncio do meu pai, do meu salvador. Que dele a 
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mãe da casa o divino já levou. O Divino é pai de todos também é consolador. Consolai 

essa família, abençoa a mãe que ficou” (Luzia de Souza, Comunidade Invernada dos 

Negros apud IPHAN, 2006b, p. 13). Sem terminar, comentou que “antigamente” se 

sentia a morte e “choravam, choravam muito” (Luzia de Souza, Comunidade 

Invernada dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 13). Outro canto cantado como “os 

silêncios”, em rituais ligados à morte, foi o de São Sebastião. Segundo Bertolina de 

Souza Pedroso, canta-se para a proteção da roça, para a boa colheita: “Meu Jesus 

amado, São Sebastião nos livrai das perdas e das escuridão. Seu Sebastião Santo, 

de Deus bem querido, nos livrais das pestes, de todos os perigos” (Bertolina de Souza 

Pedroso, Comunidade Invernada dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 14). 

Em Invernada dos Negros, como “ruínas”, foram classificadas igualmente as 

narrativas sobre a escravidão. No INRC foram colhidos dois depoimentos, um deles 

de Maria Santa de Souza, 66 anos, agricultora aposentada (Figura 15), que narrou: 

 
Então, diz que tinha o coitado do nego veio, cansado, com fome, mal 
alimentado, que não ia na roça. Daí o “nego veio” não faz o serviço porque tá 
com fome. Tem que dá bastante comida para o “nego veio”. Mas daí deus o 
livre. Vai ver o que o nego veio ta fazendo no roçado? E o nego veio nada, 
pardo. E daí o senho perguntar: o nego veio não faz trabalho por que? Porque 
tá mal alimentado. E daí diz que o senho deu comida pra ele e ele foi pra 
roça. E na roça ele dizia: Corta-te foice véia que hoje tô bem alimentado 
[gritando]. Mas diz que roçou por três dias... Olha era assim que era... Mas 
eu não gosto de falar dos escravos. [...] Por que? Porque a senhora não sabe 
a seguinte. Começo a falar neles, começo a nervosiá, eles arrodeiam... Eles 
arrodeiam é sim senhora... (Maria Santa de Souza, Comunidade Invernada 
dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 15). 

 

Ainda sobre a escravidão, as narrativas em Sertão de Valongo foram colhidas, 

mas não indicadas na lista como “formas de expressão” (Quadro 11), por motivo não 

encontrado. Do relatório final do INRC, constam os trechos das falas de Antônio 

Caetano, 80 anos, agricultor aposentado: 

 
Teve escravo aqui, eu não conheci escravo, por exemplo trabalhando né, 
sendo judiado como a gente sabe que era né, daquelas época, do tempo dos 
escravo. Então, eu conheci ainda um casal de velhinho que era do tempo do 
meu avô que nós chamava tio Tonho, o nome dele era Antonho, e o nome 
dela era Joana, da mulher dele. Então ele era um homenzinho baixinho, mas 
ela era uma baita mulher né, encorpadona, bem grande, então, esses aí 
foram escravo, todos dois foram escravo, mas aqui mesmo dentro do lugar, 
mas nós não tava sendo, já tinha acabado a escravidão (Antônio Caetano, 
Comunidade Sertão de Valongo apud IPHAN, 2007b, p. 31). 
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Figura 15 – (A) Isqueiro tradicional (cumbuca de chifre de boi, com pano queimado, 

pedra, ferro e lima), em São Roque, por Cláudia Aguirre; (B) Maria Santa de Souza, 

narradora das visagens, de São João Maria e do etnoconhecimento, em Invernada 

dos Negros, por Cláudia Reis 

   
A B 

Fonte: Iphan (2008a, p. 109; 2008b, p. 93). 
 

As referências culturais nomeadas como “etnoconhecimento – ervas 

medicinais” e “etnoconhecimento – Mãe do corpo”, identificadas em Invernada dos 

Negros, foram classificadas no INRC como “formas de expressão”. Contudo, por 

entender que elas estão mais ligadas a um “ofício e modo de fazer”, foram 

interpretadas pela pesquisadora da tese neste item, dialogando com os saberes sobre 

o meio ambiente e aproximando-se mais de uma lida e de uma forma de lidar do que 

de uma expressão. Em Comunidades negras de Santa Catarina (GODOY; RABELO, 

2008), essas duas referências foram indicadas igualmente em “ofícios e modos de 

fazer”.  
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3.5.3 Lugares 
 

Assim como no registro do patrimônio imaterial, o INRC reconhece como 

“lugares” aqueles que possuem sentidos culturais diferenciados para os sujeitos. 

Nessa categoria, lugares podem ser entendidos como espaços apropriados por 

práticas e atividades com sentidos, vistos como centrais ou excepcionais. De acordo 

com Inventários Nacionais de Referências Culturais: manual de aplicação, os lugares 

carregam  

 
atributos que são reconhecidos e tematizados em representações simbólicas 
e narrativas. Do ponto de vista físico, [...] esses lugares podem ser 
identificados e delimitados pelos marcos e trajetos desenvolvidos pela 
população nas atividades que lhes são próprias (IPHAN, 2000, p. 32, do 
original).  

 

Nesse aspecto, as comunidades destacaram os lugares apontados no Quadro 

12. 
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Quadro 12 – Lugares inventariados 
Comunidade Descrição Fase Situação 
São Roque Pedra Branca Levantamento 

preliminar Vigente/Íntegro 

São Roque Sistema de Grotas 
Levantamento 

preliminar 
Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 

São Roque Cemitério do Paredão Levantamento 
preliminar  Memória 

São Roque Cemitério do Rio Josafaz Levantamento 
preliminar  Memória 

São Roque Cemitério do Rio Faxinalzinho Levantamento 
preliminar  Memória 

São Roque Raia do Vico Santana e do Rio 
Faxinalzinho 

Levantamento 
preliminar  Memória 

Sertão de Valongo Cachoeiras 

Levantamento 
preliminar  

Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 
Memória 

Sertão de Valogo Sertão de Valongo Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Engenhos 
Levantamento 

preliminar 
Identificação e 
documentação 

Memória 

Invernada dos 
Negros 

Igreja de Nossa Senhora 
Aparecida 

Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros 

Festa de Nossa Senhora de 
Fátima4218 

Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Cemitério da Corredeira Levantamento 

preliminar  
Vigente/Íntegro 

Memória 
Invernada dos 

Negros Caverna do “Tio Beno” Levantamento 
preliminar  

Vigente/Íntegro 
Ruína 

Invernada dos 
Negros Postinho4319 

Levantamento 
preliminar 

Identificação e 
documentação 

Ruína 
Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Arroio Cambará Levantamento 

preliminar  Ruína 

Invernada dos 
Negros Cemitério de Arroio Bonito Levantamento 

preliminar  Ruína 

Fonte: Iphan (2005; 2006b; 2006c; 2007b; 2007c; 2008a; 2008b). 
 

  

 
 
42

18 Ainda que seja uma festa, no INRC ela foi classificada como “lugar”. Nas fichas de “celebração” ela 
não foi mencionada. Não foi possível verificar se essa indicação foi feita pelos pesquisadores ou 
pelos moradores. Em Comunidades negras de Santa Catarina (GODOY; RABELO, 2008), ela foi 
apresentada como “celebração”. 

43
19 Na publicação, o “postinho” não foi indicado como “edificação”, mas em Comunidades negras de 
Santa Catarina (GODOY; RABELO, 2008), sim. 
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Comum em todas as comunidades, os moradores mais antigos recorreram às 

memórias sobre os antepassados escravizados por meio das histórias contadas pelos 

mais velhos como forma de manter vivas as referências significativas sobre o grupo e 

o território. A respeito disso, Maria Rita dos Santos (idade e ocupação não 

encontradas no INRC) menciona: 

 
A Roça da Estância, o conhecimento que a gente tem é que se formou a Roça 
da Estância por causa que vinham escravos lá da estância que fica na 
[fazenda] Azulega, município de Cambará hoje, eles eram escravos de Rael 
Fogaça que morava no Baio Branco [...]. Os alojamentos dos escravos era na 
estância. Tem o cemitério, tem tudo lá. E de lá vinham fazer roça aqui na Mãe 
dos Homens, que hoje é Mãe dos Homens, mas antes era Roça da Estância. 
Então por que isso ficou Roça da Estância, porque vinham eles de lá da 
estância para plantar aqui, mas eles não habitaram aqui, eles vinha trabalhar 
(Maria Rita dos Santos, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2008b, p. 10). 

 

Como mencionado anteriormente e segundo a origem da comunidade, no 

passado, os escravizados das fazendas situadas em São Francisco de Paula de Cima 

da Serra desciam para a Roça da Estância, para cultivar as terras daquela localidade, 

e ali teriam formado o quilombo. Outro lugar relevante nesse sentido e listado no INRC 

foi a Pedra Branca, por se tratar de um marco territorial que orientou os que desciam 

da serra. Segundo o INRC e os documentos acessados pelos pesquisadores, em 

1877 foi indicado um lugar de nome “Faxinal da Pedra Branca”, bem como uma antiga 

estrada de ligação entre a cidade de Praia Grande e o pé dessa pedra, margeando o 

Rio Mampituba. Nesse ponto, tem-se instalado o Cemitério do Paredão (Figura 16). 
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Figura 16 – (A) Entorno da residência de Dirceu Nunes e Vilson Nunes, na parte alta 

do Rio Faxinalzinho, em São Roque, por Joseane Daher; (B) Pedra Branca, em São 

Roque, por Derbi Costa 

 
A B 

Fonte: Iphan (2006c, p. 22; 2008b, p. 99). 
 

Os antepassados dos membros de Invernada dos Negros foram mencionados 

quando indicaram os cemitérios como lugares de importância, sagrados. Classificado 

pelo INRC como um “lugar” ao mesmo tempo “vigente” e na “memória”, o Cemitério 

da Corredeira não possui a data precisa do seu primeiro sepultamento, mas os relatos 

dos mais antigos da comunidade afirmaram que ali se encontram os seus parentes 

mais velhos. Assim, esse cemitério teria, provavelmente, mais de 100 anos. Segundo 

o INRC, em decorrência da falta de espaço, a comunidade tem enterrado seus entes 

em outro cemitério, fora dali, em Campos Novos. O Cemitério da Corredeira foi 

delimitado aos fundos por uma taipa de pedra e nas laterais por cercas de arame 

farpado amarrado em toras de madeira.  

Outro elemento que tem dificultado a expansão do espaço tem sido o uso 

intensivo da plantação de pinus. O Cemitério da Corredeira foi tombado 

municipalmente, em 13 de maio de 2003, por meio da Lei n.º 2.774, como “Cemitério 

Invernada dos Negros – Corredeira Distrito do Ibicuí”, visando à preservação do 
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patrimônio material da comunidade4420. Sobre isso, Lidiane Taffarel (2016) explica que 

o poder público municipal aplicou o mecanismo do tombamento sem, contudo, 

consultar os membros da comunidade: “Através da Lei n.º 2.774/2003, de abril, o 

cemitério foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural de Campos Novos. A 

solenidade de tombamento do cemitério ocorreu em maio” (TAFFAREL, 2016, p. 31) 

(APÊNDICE C). Segundo a autora, a ação patrimonial acabou reacendendo o debate 

da regularização das terras da comunidade. A partir daí, uma audiência pública foi 

articulada pelo MPF, apoiado pela FCP, resultando posteriormente na abertura de um 

inquérito civil público para analisar a situação fundiária da Invernada dos Negros. Mais 

sobre esse tema, trata-se no capítulo 4. 

O outro cemitério dessa comunidade documentado no INRC é o Cemitério de 

Arroio Bonito, classificado como um “lugar” em “ruína”. Ali estariam sepultados os 

“troncos mais velhos dos descendentes da legatária Damásia Caripuna” (IPHAN, 

2006b, p. 23). Situado no terreno que pertenceu a Manuel Rosa Caripuna, falecido 

em 2005, o cemitério não recebeu mais sepultamentos da família, mas ainda preserva 

quatro estruturas que demarcam os enterramentos dos antepassados desse tronco 

familiar. 

São Roque indicou três cemitérios que foram classificados pelos pesquisadores 

como “lugares” de importância. O Cemitério do Paredão, cercado por taipas (muros 

de pedras), situa-se no antigo caminho de ligação da comunidade com a cidade de 

Praia Grande. Ele guarda os sepultamentos dos descendentes dos escravizados da 

família Fogaça. O Cemitério do Rio Josafaz fica perto do caminho chamado Serra do 

Vico Santana, de ligação da comunidade com a localidade Banhado Amarelo. Dele, 

não foram encontrados vestígios materiais. Segundo os relatos dos moradores de São 

Roque, ali foram sepultados os descendentes dos escravizados da família Monteiro. 

Por fim, o Cemitério do Rio Faxinalzinho está localizado perto do caminho conhecido 

como Serra do Faxinalzinho, de ligação da comunidade com a Fazenda Azulega 

(citada anteriormente por Maria Rita dos Santos). As falas dos depoentes remetem o 

lugar aos enterramentos dos escravizados da família Nunes. 

 
 
44

20 O tombamento foi mencionado no Plano Municipal de Cultura de Campos Novos (Lei n.º 4.214, de 
14 de outubro de 2015), item “Patrimônio material e imaterial”, mas não se encontrou a lei do 
tombamento. O Plano Municipal de Cultura de Campos Novos está disponível em: 
http://snc.cultura.gov.br/media/1063/docs/planocultura/lei_plano_municipal_de_cultura_-
_lei_4214_2015.pdf. Acesso em: 17 jun. 2021. 
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A ancestralidade também foi apontada, em São Roque, na divisão das terras 

entre as famílias e na organização espacial da comunidade, efetuada com base em 

um modelo que seria herdado, mas ao mesmo tempo atualizado, de acordo com as 

condições naturais dos terrenos acidentados, marcados por declives acentuados, 

abundância de cursos d’água, escarpas, vales e paredões rochosos. As grotas 

definiram os espaços de produção, moradia, memória e socialização comunitária dos 

seus membros desde seus primórdios. Sobre isso, Valdomiro de Oliveira menciona: 

 
Ninguém demarcava terra, era tudo terra em comum. A divisão era de grota 
em grota. Todos moravam naquelas beira de sanga e cultivavam. Bem dizer 
a divisa era os bicos dos morros. Toda nossa região só tem, no máximo, dez 
por cento de terra para agricultura. O pessoal desceu e se acomodou nas 
grotas, cada um com a sua área. As grotas têm nome. Cada família se 
acomodava em uma grota (Valdomiro de Oliveira, Comunidade São Roque 
apud IPHAN, 2008b, p. 10). 

 

Em São Roque, a forma de se situar territorialmente demonstra a relação que 

a comunidade tem com o seu ambiente. Aproveitando-se da geografia da região, 

formada por escarpas e vales, as grotas foram usadas para definir as unidades 

residenciais de cada família, incluindo seus espaços de habitação e cultivo, mas 

também o uso das técnicas de criação dos animais e dos conhecimentos das plantas. 

Em São Roque, ser parte do sistema de grotas resulta em ser parte da comunidade. 

Em sua fala, Valdomiro de Oliveira reforça ainda a narrativa destacada anteriormente 

por Maria Rita dos Santos e compartilhada pelos demais moradores da comunidade 

acerca da formação do quilombo, quando o “pessoal” desceu das propriedades de 

São Francisco de Paula de Cima da Serra para a Roça da Estância, onde fica São 

Roque. 

Os lugares também foram indicados por rememorarem as recreações antigas, 

como brincadeiras da infância, ou ainda atividades cotidianas do trabalho, como o 

beneficiamento da farinha de mandioca e da cana-de-açúcar, em Invernada dos 

Negros e Sertão de Valongo, por exemplo. Ou se remetem aos cultos religiosos, como 

batismos e outros rituais em cachoeiras. Eliana Caetano, 35 anos, merendeira da 

escola de Valongo, comenta sobre os tempos de criança na cachoeira: 

 
A gente ia [...] numa cachoeira, que a Ester tem ali atrás. Naquele tempo tinha 
bastante goiaba, goiabal. A gente gostava de ir lá. Da minha época pra cá 
tinha alguém que ia lá, mas não escondido, ia como gente adulta. Porque 
depois que deu muita chuva, encheu de barro embaixo, mas aquela lagoa lá 
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antes tinha lugar que um homem alto ficava só com as pontinhas do dedo de 
fora. [Não podiam tomar banho de cachoeira] porque as vezes ficava doente 
com aquela água, eu lembro que dava assim um tipo de gripe. Não que fosse 
de contaminação, até porque naquela época era a água que eles tomavam. 
Às vezes a roupa de baixo ficava molhada e a gente não podia trocar, né? E 
a gente não ia lá simplesmente tomar um banho e ir embora, a gente ficava 
a tarde inteira. A gente saía rouxinha já com frio (Eliana Caetano, 
Comunidade Sertão de Valongo apud IPHAN, 2007b, p. 2). 

 

Juntamente com as cachoeiras, os engenhos foram indicados como “lugares” 

referenciais para Sertão de Valongo. Da lista elaborada pelos pesquisadores, a 

situação dos engenhos consta como “memória”, e no relatório final foi dito que eles 

desapareceram. Antônio Caetano relata:  

 
Essa cana [presente na comunidade há mais de 200 anos, segundo ele], de 
vez eles faziam nos engenhos de açúcar, os antigo, eu não falei nessa dita 
cana, o nome dela é cana barbada. [...] A cana passou pros outro, do tempo 
do meu avô, do meu avô passo pro meu pai [...]. Aí tinha um lugar também 
onde eles tinham engenho, o mais antigo de todos. [...] Essa dita qualidade 
de cana, não tinha outra, tinha outras canas aí que faziam mas não era igual 
essa dita cana barbada. [...] Aí depois de eu casado eu comecei a plantar 
também, pra mim, eu aí nesses pasto aí eu fiz roça de cana, aqui atrás de 
casa, fazia açúcar pra vender, e depois ia plantar lá pras roça também. Eu 
assim não: enquanto eu existi, da cabo da cana, não desaparece da minha 
roça. Então sempre tem, todo ano eu tenho dessa cana (Antônio Caetano, 
Comunidade Sertão de Valongo apud IPHAN, 2007b, p. 37). 

 

Acerca das referências agrupadas em “lugares”, não se compreenderam as 

diferenças entre as classificações “memória” e “ruína”, nem há justificativas nos 

processos de INRC para tal. Por outro lado, sabe-se que esses termos são usados 

nas fichas de identificação dos bens, padronizadas, e que cabem aos pesquisadores 

encaixar as referências apontadas. Essa dificuldade foi salientada pelos trabalhos nas 

três comunidades. 

O “postinho” foi referendado pela Comunidade Invernada dos Negros e, 

segundo o INRC, ali tinha sido edificada uma imagem de pedra de Cristo Crucificado, 

marcando o lugar da antiga igreja de São Sebastião. Antônio de Souza Pedroso conta:  

 
Nessa época eu tinha 12 anos. A escola funcionava dentro da Igreja de São 
Sebastião, perto do pé de Aroeira. A Igreja era grande. Tinha a bodega lá 
perto onde na hora do recreio a gente comprava bala e fazia a merenda. Na 
escola era todo mundo igual, não tinha divisão (Antônio de Souza Pedroso, 
Comunidade Sertão de Valongo apud IPHAN, 2008a, p. 6).  
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No passado, o lugar do “postinho” era o centro “irradiador” da vida social e 

cultural da comunidade, porque ali estavam a escola, a igreja e o antigo posto de 

controle para a criação do gado solto. O nome “postinho” remete-se ao ponto de 

controle de gado, frequente em locais de atividades pecuaristas que não usavam 

cercas, mas divisas naturais, e da criação dos animais soltos, como em Invernada dos 

Negros. Por fim, cabe dizer que, apesar de o “postinho” apresentar uma estrutura 

construída, ele tampouco foi apontado na ficha de “edificação”, e não se pôde verificar 

se essa indicação exclusiva em “lugares” foi feita no INRC pelos pesquisadores ou 

pelos moradores. 

A Caverna do “Tio Beno” situa-se na parte sul das terras da comunidade e seria 

o local de moradia de um dos filhos dos herdeiros, Bernardino Caripuna. Segundo 

consta do INRC, com base em informações dos mais antigos da comunidade, o 

herdeiro era surdo-mudo e foi muito maltratado por aqueles que dele cuidavam. A 

personagem foi considerada uma espécie de santo, recebendo orações e promessas.  

Em termos gerais, por meio das narrativas orais, os lugares ativam uma 

conexão do tempo antigo (como o dos escravizados) com o atual, considerando que 

os sujeitos antepassados foram reconhecidos como pertencentes dos lugares que 

ainda permanecem ocupados por descendentes, reforçando sua ancestralidade.  

 

3.5.4 Ofícios e modos de fazer 
 

Os “ofícios e modos de fazer” caracterizam-se como atividades desenvolvidas 

por sujeitos reconhecidos como conhecedores das técnicas e das matérias-primas 

que identificam o grupo ou a localidade. Eles podem referir-se “à produção de objetos 

e à prestação de serviços que tenham sentidos práticos ou rituais, indistintamente” 

(IPHAN, 2000, p. 31). De acordo com Inventários Nacionais de Referências Culturais: 

manual de aplicação, os modos de fazer não são inventariados abstratamente, mas 

por meio das práticas de determinados executantes, pessoas reconhecidas pelo 

grupo por suas habilidades. As indicações dos “ofícios e modos de fazer” mais 

significativas das comunidades estão listadas no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Ofícios e modos de fazer inventariados 
Comunidade Descrição Fase Situação 
São Roque Criação de porcos Levantamento 

preliminar  Vigente/Íntegro 

São Roque Cultivo e trabalho agrícola Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

São Roque Etnoconhecimento fitoterápico Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

São Roque Técnicas construtivas – casas Levantamento 
preliminar  Ruína 

São Roque Técnicas construtivas – taipa Levantamento 
preliminar  Ruína 

Sertão de Valongo Criação de animais Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Descanso da terra e troca de 
sementes 

Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Modo de fazer carroça e galhota Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Modo de fazer remédios Levantamento 
preliminar  Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Plantio consorciado Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Técnicas de plantio Levantamento 
preliminar Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Técnicas de produção de banana 
Levantamento 

preliminar 
Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Uso de chás de ervas 

Levantamento 
preliminar 

Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Processamento de alimentos 

Levantamento 
preliminar 

Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 
Memória 

Sertão de Valongo Ofício da benzedura Levantamento 
preliminar  Memória 

Sertão de Valongo Ofício da parteira Levantamento 
preliminar  Memória 

Sertão de Valongo Produção de sabão Levantamento 
preliminar  Memória 

Sertão de Valongo Modo de fazer e uso do pilão Levantamento 
preliminar  Memória 

Invernada dos 
Negros Confecção de baixeiro de lã de ovelha Levantamento 

preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Moinho de farinha Levantamento 

preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Modo de fazer quirera Levantamento 

preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Técnicas construtivas – casas Levantamento 

preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros 

Marcação de espaço por pinheiro de 
araucária 

Levantamento 
preliminar  

Vigente/Íntegro 
Memória 
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Invernada dos 
Negros Criação de gado solto 

Levantamento 
preliminar 

Identificação e 
documentação 

Vigente/Íntegro 
Ruína 

Invernada dos 
Negros Modo de fazer farinha com pilão Levantamento 

preliminar 
Sem 

classificação4521 
Fonte: Iphan (2005, 2006a; 2006b; 2008a; 2008b). 

 

As narrativas orais demonstraram os modos de preparo das ervas (“macerar”, 

“abafar” ou “curtir no álcool”) e as posologias adequadas a serem administradas, de 

acordo com a enfermidade e conforme sua gravidade. Em um estudo etnobotânico, 

Lia Mendes Cruz (2004) identificou entre os moradores de Sertão de Valongo 178 

plantas medicinais, com destaque para: hortelã, erva-cidreira, cana-de-cheiro, boldo, 

laranjeira, carqueja, cidrão, pata-de-vaca e sete-sangrias (APÊNDICE C). As ervas, 

em maioria, são preparadas por meio de infusão e cocção e encontram-se nos quintais 

das habitações ou em pastos e roças mais próximos. Em Invernada dos Negros, para 

o INRC, 21 plantas foram incluídas em uma lista com a indicação dos seus 

tratamentos e formas de preparo, tais como caroba, confrei, espinheiro-de-carneiro, 

hortelã, endro, malva, carqueja, cambará e violeta. Como em Sertão de Valongo, a 

maioria das ervas identificadas em Invernada dos Negros é preparada por infusão e 

cocção e plantada e cuidada nos quintais das casas (Figura 17). 

 
  

 
 
45

21 Em Comunidades negras de Santa Catarina (GODOY; RABELO, 2008), foi classificado como 
“vigente”. 
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Figura 17 – (A) Mãos de João Francisco Fernandes Garipuna e (B) o conhecimento 

fitoterápico, em Invernada dos Negros, por Raquel Mombelli 

 
A 

 
B 

Fonte: Iphan (2008a, p. 102). 
 

Em São Roque, os depoentes Afonso Pereira dos Santos, Ivolnei dos Santos, 

Dirceu Nunes e Valdomiro de Oliveira listaram cerca de 30 ervas, explicando seu 

modo de preparo e o uso indicado. Nas três comunidades, a forma mais mencionada 

do uso das ervas foi como chá, podendo ser tomado ou usado em banhos ou 

“bafações”. Em São Roque, tem-se ainda a menção ao seu uso combinado com 

cachaça (para quebradura) e álcool (para arranhão), açúcar queimado (para a bexiga) 

e com ovo (para a tosse). 

Em associação a esses conhecimentos, os moradores desenvolveram 

sistemas próprios de classificação de doenças, das ervas e das permissões e 
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interdições de gênero ou de idade para a sua utilização. Sobre esse tema, a 

Comunidade Invernada dos Negros tem Maria Santa de Souza como a “entendida”, 

que domina os conhecimentos precisos para as curas e os partos. Maria Santa de 

Souza narra sobre a “Mãe do corpo”. Essa manifestação refere-se à representação 

do corpo, presente no corpo do homem e da mulher, mas, segundo o relato, ela 

costuma se manifestar mais frequentemente no corpo das mulheres, em virtude da 

vida “mais agitada”, em casa, com o trabalho e a maternidade. 

 
O lugar dela [a Mãe do corpo] é bem debaixo do umbigo e vai pra lá e pode 
ir até debaixo das cadeiras e descadeirar ela. Eu tenho remédio pra fazer ir 
pro lugar. Pra puxar a Mãe do corpo faz uma gemada com um pouco de 
canela e guaco e pôr bem em cima do umbigo e ela começa a roncar até que 
ela vem bem pra debaixo do umbigo (Maria Santa de Souza, Comunidade 
Invernada dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 19). 

 

Quando a “Mãe do corpo” sai do lugar, as mulheres sentem dores na barriga e 

nas costas e tem corrimentos e sangramentos. Quando grávidas, a “Mãe do corpo” 

cuida das crianças e, quando estas nascem, a “Mãe” fica perdida, começa a andar 

pela barriga das mulheres e causa sintomas que precisam ser tratados com remédios, 

conforme narrou Maria Santa de Souza. 

Em Sertão de Valongo, Antônio Caetano contou que o pai fazia remédios 

caseiros usando as plantas: 

 
É, meu pai também fazia remédio em casa, sabe ele comprava lá nas 
farmácia, que no tempo nosso, que nos se criemo [...]. Daí ele comprovava 
um remédio lá que era pra fazer em casa [...] adoecia no lugar, já iam atrás 
dele, ele fazia remédio, as vez uma dose de remédio ou duas, dava pra 
pessoa, e olha, quase todos que ele dava remédio, pra um ou pra outro, 
sempre melhorava. [...] Depois acabou-se, acho que já ta fazendo quarenta 
anos, que ele é falecido (Antônio Caetano, Sertão de Valongo apud IPHAN, 
2007b, p. 59). 

 

Esses saberes, transmitidos de geração em geração e compartilhados por 

homens, mulheres e crianças, demonstram a habilidade das estratégias de adaptação 

ao meio natural, mas também a uma situação de carência de acesso aos serviços de 

saúde oficiais.  

As narrativas orais ainda salientaram o uso do calendário das fases lunares, 

que, para os “valonguenses das bananas”, como são conhecidos pelos moradores 

vizinhos, auxilia no plantio da banana. Sobre isso, Moacir Caetano, 55 anos, 
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aposentado rural, diz: “A gente sempre procura o vazante, né? O minguante, a lua, 

quando ela tá diminuindo né? Dá mais força no cacho” (Moacir Caetano, Comunidade 

Sertão de Valongo apud IPHAN, 2007b, p. 3). A periodicidade do plantio das bananas 

segue as fases da lua e o calendário anual. Segundo o INRC, a melhor fase lunar 

indicada é a “vazante”, a minguante. Nas demais fases a planta tenderia a crescer 

muito e o cacho a enfraquecer. Sobre os meses do plantio, variam entre setembro e 

janeiro e agosto e março, com a colheita ocorrendo dois anos depois. O 

beneficiamento da banana foi, segundo o INRC, a atividade rural de maior 

importância, especialmente em termos econômicos, para a comunidade de Sertão de 

Valongo (Figura 18), praticada desde os “tempos dos pais e avós” dos moradores. 

 

Figura 18 – (A e B) Moradores (sem identificação) usando a “galhota” para 

transportar alimentos, em Sertão de Valongo, por Suzete Sandin (2005) e Ana 

Cristina Rodrigues Guimarães (2007) 

  
A B 

Fonte: Castells e Godoy (2008, p. 247 e p. 277). 
 

Ligada ao beneficiamento dos alimentos, como a banana, a montagem das 

carroças e “galhotas” foi indicada em Sertão de Valongo como referência em “ofícios 

e modos de fazer” (Figura 18). O artefato da “galhota”, feito de madeira retirada da 

comunidade e de rodas compradas em Tijucas, tem seu uso na roça, transportando 

banana, capim e lenha. O transporte, apoiado por uma junta de bois, foi identificado 

como o meio mais usado na comunidade, tanto no manejo da lavoura e na produção 
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dos alimentos (Figura 18) como no trato dos animais. 

Em Sertão de Valongo, assim como em outras comunidades, a terra 

ultrapassou as referências classificadas como “lugares”, “ofícios e modos de fazer” e 

“edificações”, dada a sua importância. No relatório final do INRC, os engenhos, 

desaparecidos do sertão, foram citados com os saberes e as práticas ainda presentes 

na comunidade e listados em “lugares” (Quadro 12). A forma do plantio ali praticada 

foi transformada por dois elementos inseridos na comunidade. A conversão ao culto 

adventista interferiu no trabalho e no consumo de café e fumo, plantações antes 

presentes no lugar. Segundo o INRC, esses produtos não podem ser consumidos 

pelos praticantes da religião, contudo no processo o beneficiamento do café foi 

registrado fotograficamente (Figura 19).  
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Figura 19 – (A, B, C e D) Maria Izabel Costa e Jonas Costa limpando feijão depois 

da colheita, em Sertão de Valongo, por Suzete Sandin (2005) e Ana Cristina 

Rodrigues Guimarães (2007) 

  
A B 

  
C D 

Fonte: Castells e Godoy (2008, p. 245 e p. 277). 
 

Em virtude da interferência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no desmatamento da vegetação, os 

moradores não puderam mais cortar nem vender a madeira como antes, ou ainda 

promover a rotação das terras, justificando o uso de adubos para fortalecer o solo, 

que antes podia se recompor. A prática do descanso da terra e da troca de sementes, 

apontada como uma referência em “ofícios e modos de fazer”, pôde ser continuada 

nos terrenos mais extensos. Sobre ela, Antônio Caetano explica: “Uma hora pranta 

uma cana, outra hora pranta um milho, outra hora pranta feijão, então pranta ‘uma 

batata’, pois se plantar tudo junto, nem sempre as plantas crescem bem ‘porque as 
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vez um atrapalha a vez [o tempo de crescimento] do outro’” (Antônio Caetano, 

Comunidade Sertão de Valongo apud IPHAN, 2007b, p. 57). O descanso, 

incrementado com a cobertura de mata “virgem”, foi igualmente impossibilitado, pela 

diminuição do espaço, promovida pela venda das terras. 

Ligada à terra, a criação do gado solto foi identificada como uma prática comum 

em Sertão de Valongo e na Invernada dos Negros. Nesta última, o nome da 

comunidade foi, em certa medida, justificado pela relação com esse ofício. O termo 

“invernada”, de acordo com o INRC, refere-se ao local onde os animais são colocados 

para pastagem. Sobre isso, Bertolina de Souza Pedroso recordou: 

 
E as vacas, nós soltava de manhã. [...] Soltava lá elas iam parar nesse fundo 
aqui [se refere às áreas de Manuel Cândido] pro lado de lá, daquelas granjas 
pra lá. E daí de tarde elas tinham que “voltar”. Daí a gente levava as vacas 
pra tirar o leite outro dia (Bertolina de Souza Pedroso, Comunidade Invernada 
dos Negros apud IPHAN, 2008a, p. 7). 

 

A prática da criação de animais soltos, sem a limitação de cercas, foi 

transformada com a mencionada chegada das empresas de produção de pinus e 

eucalipto, que implantaram o cercamento das terras. 

O ofício de fazer baixeiro foi identificado em Invernada dos Negros como uma 

referência ainda “vigente”. Para fazer o baixeiro, um tecido colocado embaixo das 

celas usadas para montar cavalos, os fios de lã são passados primeiramente por um 

funil até formar um novelo, grande o suficiente para montar a peça, e depois por um 

tear, prensado com uma madeira. Segundo o INRC, da mesma forma eram feitos 

acolchoados, cobertores e ponchos, ou ainda se faziam as palas usadas em dias mais 

frios. 

Em São Roque, duas técnicas construtivas foram indicadas pelos moradores e 

classificadas como “ofícios e modos de fazer” não mais “vigentes”, mas em “ruínas”, 

ainda que presentes na memória de alguns moradores: a construção das taipas e das 

casas.  

As taipas de pedras eram utilizadas na construção dos muros e dos alicerces 

das habitações. Os muros foram encontrados no entorno da comunidade, na região 

conhecida no passado como Roça da Estância, citada por Maria Rita dos Santos a 

respeito dos “lugares”. O uso das taipas de pedras era, segundo o INRC, diferente 

daquele empregado pelos fazendeiros senhores de “escravos” (IPHAN, 2006c, p. 32). 
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Outra técnica classificada como “ruína”, mas rememorada pelos mais antigos 

da comunidade, tem relação com a construção das casas. Consta do estudo que 

“atualmente” as habitações são erguidas com madeira, guardando “pouca 

semelhança com as antigas técnicas construtivas”. Valdomiro de Oliveira e Afonso 

Pereira dos Santos falaram um pouco sobre a técnica: 

 
As casas eram de parede de pau e barro [barreado] – faz um gradeado e bota 
barro – chão batido, fogo dentro de casa, e o teto era de pau de uricanga. A 
casa era repartida: uma cozinha e um quartinho. Ao lado da casa tinha os 
galpãozinhos, para botar o milho. Plantavam um pouco retirado por causa da 
criação dos porcos e das galinhas. Água era nas sangas. Lampião de 
querosene. Nós fazia vela de cera de abelha (Valdomiro de Oliveira, 
Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 33). 

 
No meu tempo não existia nenhuma casa de assoalho. Depois é que 
começaram a serrar a braço para fazer assoalho. Era casa de chão batido. 
Era prancha de sinanduva, a gente tirava falquejava co machado. E o que 
não era de pau-a-pique. Algumas de barro, barreado, estuque. Eu conheci 
várias casinhas de barro, barreadinho. Ripava bem, enfiava vassoura assim 
e tinha dois três amassando o barro e daí iam botando. Mas fica uma parede 
especial, fica bem fresquinho aquilo, fica bom no verão (Afonso Pereira dos 
Santos, Comunidade São Roque apud IPHAN, 2006c, p. 33). 

 

O documento do INRC afirma que pequenas construções, como os paióis, 

ainda eram feitas com matéria-prima e metodologia tradicional, especialmente a 

cobertura das estruturas (Figura 20). Vale dizer, porém, que essa forma de construir 

pode igualmente ser encontrada em outras localidades do estado, como em São 

Francisco do Sul, por exemplo. É o caso da taipa de mão. 
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Figura 20 – Paiol no terreno de Valdomiro de Oliveira, em São Roque, por Derbi 

Costa 

 
Fonte: Iphan (2006c, p. 34). 

 

Os paióis foram usados, à época do INRC, para guardar instrumentos de 

trabalho e produtos dos plantios, situando-se perto dos locais de cultivo. As esteiras, 

formadas por meio dos trançados das fibras e folhas, podem ser usadas como 

coberturas. As habitações dos moradores de São Roque foram construídas, em 

maioria, de madeira, depois da enchente de 1974, e passaram a incluir as varandas. 

 

3.5.5 Edificações 

 
Nesta categoria, em geral as edificações carregam usos específicos ou 

significações históricas e memoriais e, por isso, representam interesses diferenciados 

para os sujeitos, independentemente das características arquitetônicas ou artísticas. 

Nesses casos,  

 
além dos aspectos físico-arquitetônicos, são relevantes do ponto de vista do 
patrimônio as representações sociais a eles associadas, as narrativas que se 
conservam a seu respeito, eventualmente os bens móveis que eles abrigam, 
determinados usos que neles se desenvolvem (IPHAN, 2000, p. 31).  

 

Em “edificações”, foram poucas as referências inventariadas (Quadro 14). 

Pelas fotografias presentes no INRC ou ainda pelos filme-documentários feitos sobre 
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as comunidades São Roque e Invernada dos Negros, observou-se que poucas foram 

as estruturas coletivas valoradas, com exceção daquelas aqui listadas, pelos 

moradores e/ou pesquisadores. Como edificações, foram entendidas, selecionadas e 

classificadas três “categorias funcionais”: unidade coletiva (igreja), unidade doméstica 

(habitação) e unidade de comunicação (muro)4622. Nessa listagem ficaram ausentes, 

por exemplo, os cemitérios, indicados como “lugares” e mencionados pelos moradores 

em algumas situações. Talvez por que não apresentam estruturas muito articuladas? 

Por que não usaram materiais de construção muito elaborados? Todavia, ainda que 

fosse considerar-se somente a definição contida no manual do Iphan, anteriormente 

apresentada, esses lugares poderiam ter sido destacados. Com base nos documentos 

do INRC, não se conseguiu identificar se a ausência dessa relação se deveu aos 

moradores, aos pesquisadores, ou aos dois. 

 

Quadro 14 – Edificações inventariadas 
Comunidade Descrição Fase Situação 

Sertão de Valongo Igreja Adventista Levantamento preliminar Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Casa de Maria Caetano Identificação e 
documentação Vigente/Íntegro 

Sertão de Valongo Casa de Regina Leopoldina 
Caetano 

Identificação e 
documentação Ruína 

Invernada dos 
Negros 

Igreja de Nossa Senhora 
Aparecida 

Levantamento preliminar  Vigente/Íntegro 

Invernada dos 
Negros Muro de taipa Levantamento preliminar  Vigente/Íntegro 

Fonte: Iphan (2005; 2006b; 2006c; 2007b; 2007c, 2008a; 2008b). 
 

Das duas estruturas mencionadas pelos moradores de Invernada dos Negros 

e classificadas como “edificações”, uma não tem referência ao tema religioso. O muro 

de taipa (de pedras sobrepostas e cerca de 1 metro de altura) foi relacionado à 

tentativa de delimitar as terras da comunidade ainda em 1877, quando o testamento 

indicou a herança. Segundo Antônio de Souza Pedroso:  

 
O meu pai [Cândido Manuel de Souza] contava que os negros construíram 
este muro aqui porque a esposa do Matheus, depois que ele morreu e tava 
vendendo tudo os terrenos que era nosso. Daí os negros fizeram o muro pra 

 
 
46

22 Em arqueologia, as categorias funcionais são usadas para identificar, classificar e interpretar as 
ocorrências e/ou os sítios históricos de determinado espaço. As categorias podem ser: habitação, 
habitação com produção associada (engenhos, carvoarias, caieiras, olarias etc.), produção, coletiva 
(igreja, casa de pouso, cemitério, escola), abastecimento (fonte etc.) e comunicação (estação, 
estrada, caminho, ponte, porto etc.). 
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dizer que daqui não podiam passar, só do muro pra lá (Antônio de Souza 
Pedroso, Comunidade Invernada dos Negros apud IPHAN, 2006b, p. 8). 

 

Tem importância dizer que as marcas da passagem do Monge São João Maria, 

à beira do Rio Cambará, foram materializadas em uma capelinha, mencionada pelos 

moradores como ponto de permanência do religioso, mas essa estrutura não foi 

inventariada pelos pesquisadores, apesar de estes indicarem que o local era 

considerado sagrado por muitos moradores, recebendo visitações, orações e 

oferendas. A capelinha tem sido mantida pela comunidade como um lugar de devoção 

daqueles que creem no monge, tido por muitos como santo ou profeta (Figura 21).  

 

Figura 21 – (A) Capela de São João Maria, reconstruída em 2007 por Darci de 

Souza, como pedido de cura para uma doença, em Invernada dos Negros, por Ana 

Rita Lopes Alves; (B) Bertolina de Souza Pedroso fumando seu cigarro de palha, 

narradora sobre João Maria e viagens, em Invernada dos Negros, por Cláudia Reis 

   
A B 

Fonte: Iphan (2008a, p. 6 e p. 3). 
 

Para Sertão de Valongo, uma das edificações de referência, ainda presentes, 

mas sem o mesmo uso (talvez por isso indicada como “ruína”), é a habitação da antiga 

(e única) parteira da comunidade, Regina Leopoldina Caetano (Figura 22).  
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Figura 22 – Antiga habitação de Regina Leopoldina Caetano, parteira de Sertão de 

Valongo, referência indicada como “edificações”, por Ana Lídia Campos Brizola 

 
Fonte: Iphan (2007b). 

 

Regina Leopoldina Caetano faleceu em 2004, com idade estimada em 102 

anos47 23. Segundo Ester Bertolina Caetano, 54 anos, dona de casa, a parteira “cortava 

o umbigo com uma tesoura e não sei, diz que ela colocava um negócio quente uma 

colher que esquentava no fogo. Nunca morreu mulher nenhuma na mão dela. O meu 

mais moço nasceu com ela” (Ester Bertolina Caetano, Comunidade Sertão de Valongo 

apud IPHAN, 2007b, p. 11). Leopoldina Rita Caetano, 74 anos, dona de casa, reforçou 

a responsabilidade do ofício da mãe: “Se alguém morre, já pensou! Se morre na mão 

de um médico é porque tinha que acontecer, mas na mão de uma parteira... Minha 

mãe arriscou muito” (Leopoldina Rita Caetano, Comunidade Sertão de Valongo apud 

IPHAN, 2007b, p. 11). A antiga habitação da parteira foi destacada ainda por ser 

contemporânea à instalação da comunidade naquele espaço. 

Sobre as edificações e as habitações de Sertão de Valongo, cabe ainda 

mencionar a discussão presente na publicação da identificação e documentação 

(IPHAN, 2007b), do relatório final (IPHAN, 2007c) e do capítulo “Morfologia espacial 

 
 
47

23 Depois do falecimento de Regina Leopoldina Caetano, a estrutura foi parcialmente desmontada e 
transformada em depósito e estrebaria. 
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e tipologia habitacional em Valongo”, de autoria de Eduardo Jorge Félix Castells, 

presente em Alicia Norma González de Castells e Clayton Peron Franco de Godoy 

(2008). Ao tratar das formas de ocupação da comunidade, os pesquisadores 

buscaram bibliografias a respeito de uma “arquitetura própria de culturas negras”, 

“tentando recuperar também as manifestações que podiam ter caracterizado etnias, 

culturas e tribos” no Brasil e nos seus “lugares de origem”, na África (IPHAN, 2007c, 

p. 18; CASTELLS, 2008, p. 109). 

 
O resultado é díspar: podem ser verificadas continuidades tanto na 
organização e configuração do conjunto edificado quanto nos partidos e 
tipologias das unidades habitacionais. Porém, não é possível fazer 
afirmações certas sobre derivações ou continuidades culturais específicas 
porque se desconhece a origem exata do grupo social que constitui a atual 
comunidade do Sertão de Valongo. Mais ainda, é possível que os 
descendentes atuais sejam provenientes de origens tribais diferenciadas 
(IPHAN, 2007c, p. 18; CASTELLS, 2008, p. 109). 

 

Tal afirmação baseia-se em apontamentos da literatura sobre a escravidão que 

justificam a circulação no Brasil de africanos traficados de distintos pontos do 

continente africano, para dificultar a comunicação entre eles e a articulação das 

revoltas e fugas. Segundo a interpretação dos pesquisadores do INRC em Valongo, 

em parte, a distribuição das habitações obedeceu a um motivo topográfico: para 

contornar os problemas ocasionados pelas enchentes, as unidades foram 

implantadas em pontos mais altos. Essa escolha não guarda nenhuma relação 

necessária com uma tradição ou etnia particular, mas, ainda que os moradores 

tenham confirmado o motivo (a escolha por locais seguros e secos), do INRC consta: 

“Essa variável não esgota outras possíveis explicações, como a reprodução, mesmo 

inconsciente, de tradições culturais mantidas na memória visual” (IPHAN, 2007c, p. 

19).  

As moradias em Sertão de Valongo foram distribuídas sem um ordenamento 

referencial territorial ou geométrico determinado, não seguem uma mesma orientação 

ou posição no que tange ao caminho principal da comunidade, por exemplo. As 

construções são simples, em madeira, com coberturas em duas águas, sem estrutura 

independente. Assim, para a equipe do INRC, “é notória a semelhança de 

configuração entre o conjunto edificado de Valongo e as aldeias africanas 

apresentadas por esses pesquisadores” (IPHAN, 2007c, 19). Como referenciais, 

destacam: Paul Oliver (1978) e Amos Rapoport (1978) sobre os abrigos (cobijos) e 
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Günter Weimer (2005). Desses trabalhos, a pesquisadora da tese conhece os de 

Günter Weimer, especialmente Arquitetura popular brasileira (2005), usado no INRC, 

e as interpretações das choupanas presentes no litoral da África meridional, no 

passado. Tanto a leitura de Günter Weimer (2005) como a de Eduardo Jorge Félix 

Castells (no livro de Alicia Norma González de Castells e Clayton Peron Franco de 

Godoy, 2008) acerca de Sertão de Valongo foram elaboradas com base no olhar do 

campo da arquitetura.  

No campo da arqueologia, algumas pesquisas compararam habitações rurais 

negras do passado com aquelas situadas em determinados pontos do continente 

africano. Na mencionada pesquisa Arqueologia da escravidão numa vila litorânea 

(BORBA, 2014b), as publicações acessadas a respeito do tema ponderam sobre as 

correlações simplistas entre Brasil e África e alertam para os problemas das definições 

das tipologias das habitações negras com base nas etnias e da tendência de excluir 

a leitura da diáspora e as experiências no novo continente. 

Quanto a isso, destaca-se a contribuição que a historiografia poderia dar acerca 

da “origem” dos antepassados dos moradores da comunidade (desta e das demais), 

permitindo uma interpretação que relacione, mais estreitamente, esses sujeitos com 

os grupos africanos presentes no passado de Santa Catarina, endossando um pouco 

melhor a discussão sobre a permanência de determinados traços culturais “africanos”.  

Quando feita de forma superficial, essa discussão parece retomar a leitura dos 

quilombos entre os anos de 1930 e 60, por meio dos estudos afro-brasileiros, ou sobre 

relações raciais e do folclore, apresentada no capítulo 2. Considerando que os 

documentos reunidos pelo INRC não ofereceram informações acerca dessas 

questões (ao menos elas não foram evidenciadas nos processos), avalia-se que a 

interpretação que classifica as tipologias e os materiais com base nas identidades, 

nesse caso africanas, possa estar equivocada.  

Como proposta, compreende-se importante considerar a situação das 

habitações, se urbanas, se rurais, o uso dos materiais, se locais, se não, e 

especialmente os grupos sociais. Habitações simples, de pau a pique e telhados 

cobertos de palha ou telhas, com poucas disposições internas, são conhecidas em 

outras cidades catarinenses e também de outros estados e se relacionam mais com 

o estrato social dos seus moradores e seus arranjos familiares do que com as “etnias”, 

“culturas” e “tribos” dos seus residentes. 
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3.6 OS REGISTROS EM MOVIMENTO: AS REFERÊNCIAS CULTURAIS 

QUILOMBOLAS NOS DOCUMENTÁRIOS 

 
Entre 1500 e 1880, cinco milhões de negros foram trazidos para o Brasil. 
Coisas. Pessoas. Escravos da cana de açúcar, do pau Brasil, do ouro, do 
gado, do cacau, da borracha. Onde houve escravidão, surgiram quilombos. 
Resistência e luta pela liberdade. Hoje, mais de três mil comunidades 
reivindicam seus direitos quilombolas. Territórios negros, identidades 
brasileiras. No Sul do Brasil houve escravidão, opressão, luta. Nas fazendas 
de gado, no caminho das tropas, na Guerra do Paraguai, nas cidades do 
litoral, existiram quilombos. Excluídos pela cor, pela raça, pelo jeito. Insistem, 
vivem. Cultura. Identidade. Territórios. Lutam com a força dos antigos, 
permanecem, insistem, existem. Aldeia, Campina dos Polí, Fortunado, 
Invernada dos Negros, São Roque, Valongo. Em Santa Catarina, existem 
quilombos (COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008; 
COMUNIDADE SÃO ROQUE..., 2008). 

 

Assim abrem os dois filme-documentários que tratam do INRC vinculado ao 

Projeto Comunidade Negras de Santa Catarina, do Iphan, que incluiu, como 

mencionado, os conjuntos documentais da aplicação das fases de levantamento 

preliminar e de identificação e documentação e outras duas publicações (CASTELLS; 

GODOY, 2008; GODOY; RABELO, 2008). Os filme-documentários abarcaram, 

contudo, somente as comunidades Invernada dos Negros e São Roque, ou seja, os 

quilombos estudados pelo Nuer. Os materiais gerados nas fases do INRC ou as 

publicações seguintes relacionadas ao trabalho de aplicação da metodologia não 

indicaram informações sobre o produto audiovisual acerca da Comunidade Sertão de 

Valongo, pesquisada pelo Naui. 

Como definição de quilombo, ao pontuar diferentes formações e pontos de 

origem, o entendimento apresentado nesses produtos se coaduna com aquele 

elaborado, discutido e defendido pelos estudos mais recentes acerca dos quilombos. 

Considerando que o INRC foi aplicado pelos pesquisadores do Nuer, que integram 

esses debates, entende-se tal escolha. 

Os materiais apresentam, ao fim, uma relação da legislação associada aos 

quilombos, formada pela Constituição Federal de 1988 (artigos 215, 216 e 68), pelo 

Decreto-Lei n.º 25, de 1937, e pelo Decreto n.º 3.551, de 2000, além dos sítios 

eletrônicos do Nuer, CPI-SP, da Koinonia (entidade ecumênica sediada no Rio de 

Janeiro), da FCP e do Iphan, para consulta. 

Os filme-documentários foram elaborados por Max Vertuli (animação, ilustração 

e design gráfico), Cláudia Reis e Derbi Costa (fotografia), Claudia Aguiyrre (direção, 
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edição e finalização), Cibele Duarte (finalização), Marcos Vinícius D’Elboux (direção 

de fotografia) e Leo Gomes e Paulo Maisatto (som). Na consultoria acadêmica, atuou 

a pesquisadora Ilka Boaventura Leite, e na consultoria de linguagem, Ana Luzia Dias 

Pereira.  

As referências culturais abarcadas pelo INRC e retratadas nos filme-

documentários foram tratadas com base nas falas de 22 moradores de Invernada dos 

Negros e 12 moradores de São Roque (Quadro 15). Considerando a quantidade de 

entrevistados no INRC, entende-se que apenas algumas falas foram selecionadas 

para a exposição do audiovisual. 

 

Quadro 15 – Entrevistados(as) nos filme-documentários sobre as comunidades 

Invernada dos Negros e São Roque em 2008 
Comunidade Entrevistados(as) 

Invernada dos Negros 

Alvino de Souza 
Antônio de Souza Pedroso 

Andrelina de Souza 
Ângela Fernandes da Silva 

Bertolina de Souza 
Catarina de Souza 

Eli de Souza 
Eliseu de Souza 

Ezequiel de Souza 
Florência de Souza 
Francisco de Souza 
Giovani Garipuna 
Luzia de Souza 

João Francisco Garipuna 
João Maria de Souza 

José Maria Gonçalves de Lima 
Maria Santa de Souza 

Nair Gonçalves 
Nilde Fernandes 
Pedro de Souza 
Roseli Garipuna 
Tereza de Souza 

São Roque 

Afonso Pereira dos Santos Filho 
Antônio de Oliveira Pereira 

Dirceu Nunes da Silva 
João Gabriel de Oliveira 
Joel dos Santos Pereira 
Maria Rita dos Santos 

Maria Salete dos Santos 
Paulo de Oliveira 

Pedro de Oliveira Pereira 
Valdomiro de Oliveira 

Santa Cecília Dutra da Silva 
Vilson Omar da Silva 

Fonte: Comunidade Invernada dos Negros... (2008); Comunidade São Roque... (2008). 
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O filme-documentário de Invernada dos Negros inicia-se com a exposição da 

paisagem marcada pela araucária, vegetação comum no planalto catarinense e que 

foi usada pela comunidade para demarcar seu espaço, conforme documentado pelo 

INRC. Tendo como fundo essa imagem, a produção apresenta a fala de José Maria 

Gonçalves de Lima sobre a origem do nome da comunidade:  

 
O nome invernada vem do fazendeiro né, todo fazendeiro quando ele cria 
gado então ele tem invernada. E o Matheus José de Souza Oliveira tinha uma 
grande invernada. Então ele deixou esse território, estas terras dentro da 
invernada né, um pedaço de terra onde Mateus de Souza deu a seus 
escravos e que ficou chamada então de invernada. Então a invernada era 
onde criado era o gado. E esse pedaço de terra então ficou para os negros. 
Então ficou Invernada dos Negros (José Maria Gonçalves de Lima, 
Comunidade Invernada dos Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS 
NEGROS..., 2008). 

 

Ao tratar da história do nome da comunidade, o morador conta a origem da 

formação do quilombo, um quilombo de legatários. Como tal, José Maria Gonçalves 

de Lima salienta sua unicidade como comunidade negra. Que há 130 anos luta e 

resiste naquela região. Um pouco diferente do filme-documentário da outra 

comunidade, comentado a seguir, as narrativas selecionadas em Invernada dos 

Negros e apresentadas no filme-documentário são marcadas pelo tema da demanda 

da terra e dos problemas vivenciados pela comunidade depois da implantação do 

cultivo do pinus, assunto bastante pontuado pelos relatos colhidos no INRC. 

Com os depoimentos a respeito dos campos abundantes do passado, 

aparecem cenas de uma paisagem descampada ou marcada pela plantação de pinus. 

João Francisco Garipuna surge contando: “Era matão. [...] Era limpo só no arredor das 

casas. [...]. No mais tudo era matão. Era pinheirão. [...] 40, 50 metros de altura. [...] 

Era povoado o pinhão” (João Francisco Garipuna, Comunidade Invernada dos Negros 

apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008). Igualmente fala dona 

Bertolina de Souza: “Uh, perto desse capão aí... Pinhalão, pinhalão velho mesmo. 

Mato, mato mesmo. Agora não tem mais” (Bertolina de Souza, Comunidade Invernada 

dos Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008).  

Atrelada a essa paisagem antiga, Florência de Souza conta sobre a divisão das 

terras, ou melhor, a ausência de divisão: “Eu posso dizer assim: que ninguém tinha 

divisa de terrenos né, nada era dividido. Tudo era em comum. Um animal solto podia 

passar pra lá, passar pra cá né” (Florência de Souza, Comunidade Invernada dos 
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Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008). “Tudo comum” 

(Antônio de Souza, Comunidade Invernada dos Negros apud COMUNIDADE 

INVERNADA DOS NEGROS..., 2008), afirmou Antônio de Souza. “Agora você só 

enxerga pinus. Pinus poluindo a água, contaminando a água. [...] Pra nós aqui é um 

veneno a água, esse pinus aí” (Tereza de Souza, Comunidade Invernada dos Negros 

apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008). A transformação 

causada pelo pinus foi antecipada pela profecia de João Maria, documentada no 

INRC, reforçada no filme-documentário. No filme, os moradores comentaram acerca 

dos gafanhotos de aço que chegariam à comunidade e acabariam com o mato, feito 

teia de aranha (Figura 23).  

 

Figura 23 – Animação apresentada no filme-documentário de Invernada dos Negros 

quando os depoimentos trataram do gafanhoto de aço, por Max Vertuli 

 
Fonte: Comunidade Invernada dos Negros... (2008) 

 

Sobre isso, Antônio de Souza e Bertolina de Souza narram: “Isso aí dizem há 

cento e tantos anos, 200 anos, e tá dando certo” (Antônio de Souza, Comunidade 

Invernada dos Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008); “a 

estrada vai ficar que é um xadrezinho” (Bertolina de Souza, Comunidade Invernada 

dos Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008). 
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Em Invernada dos Negros, os moradores que participaram do filme-

documentário indicaram igualmente os locais pelos quais o profeta passou e em que 

pousou no passado. Roseli Garipuna, ao mostrar um desses pontos, o “poço de João 

Maria”, contou que pessoas usam da água presente ali, que “nunca seca”, para batizar 

crianças, dadas a crença e a fé no monge (Roseli Garipuna, Comunidade Invernada 

dos Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008). 

As visões ou as visagens documentadas no INRC foram narradas pelos 

moradores que participaram da produção audiovisual. As histórias, como apresentado 

no capítulo, falam de figuras humanas ou ainda de animais, como cavalos e cachorros. 

O desaparecimento das visagens foi justificado por Bertolina de Souza pelo cultivo de 

pinus na região: “Eles falavam que tinha visagens, mas acho que agora o pinus comeu 

as visagens porque ninguém fala mais” (Bertolina de Souza, Comunidade Invernada 

dos Negros apud COMUNIDADE INVERNADA DOS NEGROS..., 2008). 

Entre os locais visitados e filmados pelos pesquisadores, tem-se o cemitério da 

comunidade, tombado pela municipalidade em 2003, como mencionado. Nele e sobre 

ele, Luzia de Souza e Maria Santa de Souza falam das rezas dos terços e cantam as 

antigas canções que entoavam os ritos praticados na semana anterior à Páscoa e nos 

finados. As estruturas que foram exibidas no filme-documentário apresentam gradils 

e cruzes de metal, acompanhados de adornos de plástico, e, ao menos na época da 

filmagem, bastante vegetação rasteira, ocupando não somente o entorno dos jazigos, 

como seu interior (Figura 24).  
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Figura 24 – (A e B) Cenas do filme-documentário de Invernada dos Negros, com 

Maria Santa de Souza no Cemitério da Corredeira, em Invernada dos Negros 

  
A B 
Fonte: Comunidade Invernada dos Negros... (2008). 

 

Com base nas cenas apresentadas, entende-se que o mecanismo de proteção 

aplicado pelo Estado, nesse caso, municipal, não surte efeito, dado que o cemitério 

aparece pouco cuidado. 

No filme-documentário de Invernada dos Negros um destaque particular foi 

dado ao muro de taipa, às poesias e às músicas, que ganham materiais extras. O 

muro, como mencionado, refere-se ao alinhamento de pedras sobrepostas existente 

na área da comunidade, como uma tentativa de delimitar as terras no passado. No 

filme-documentário, assim como no processo escrito, o depoimento apresentado foi o 

de Antônio de Souza Pedroso, que contou sobre a construção da estrutura pelos 

antigos escravizados. No trecho a respeito das poesias aparecem, com os adultos, 

algumas crianças da comunidade que declamam versos acerca do tempo passado e 

da abundância do território, em termos ambientais, e da importância da preservação 

da fauna e da flora para a continuidade da vida humana e a consciência dos mais 

novos. Tendo como fundo a entoação de uma canção tocada, apresentou-se a relação 

da comunidade com seu ambiente, expondo os moradores que participaram da 

produção tratando dos animais, lidando com a plantação e narrando as histórias. 

A produção termina com as narrativas sobre o reconhecimento da comunidade 

enquanto quilombola, que afirmam a importância do processo de certificação e o 

desafio da titulação das terras, ainda corrente, bem como o desejo de ter de volta 

aquilo que a comunidade perdeu ao longo do tempo, respeitando o documento que 
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garantiu o seu legado. 

Assim como no filme-documentário anterior, em São Roque o produto 

audiovisual se inicia com a imagem de Pedra Branca e dela apresenta os depoimentos 

que contam sobre a nomeação da comunidade, ora conhecida como Pedra Branca, 

ora como São Roque, por conta do padroeiro (Quadros 10 e 12 e Figura 14).  

Atrelados ao lugar, seguem os depoimentos sobre seus antepassados. Maria 

Salete dos Santos, Maria Rita dos Santos, Afonso Pereira dos Santos Filho e 

Valdomiro de Oliveira dizem que seus antepassados fugiram da serra durante a 

escravidão, e ali formaram uma comunidade, contextualizando não somente a origem 

da comunidade como sua formação enquanto um quilombo, um quilombo de fuga. As 

famílias que eram donas dos escravizados que ali se instalaram foram lembradas 

pelos depoimentos: Monteiro, Nunes e Fogaça. Acerca da chegada dos quilombolas 

à região, a fala de Afonso Pereira dos Santos Filho foi usada para explicar que ali não 

existiam caminhos: “Estrada não tinha, era um carreiro à beira do rio” (Afonso Pereira 

dos Santos Filho, Comunidade São Roque apud COMUNIDADE SÃO ROQUE..., 

2008). Os “antigos” desciam da serra e como “cargueiros” lidavam com a venda de 

mantimentos por eles cultivados. Em balaios, nos lombos de animais como antas, 

burros, cavalos e mulas, traçavam novos caminhos entre São Francisco de Paula de 

Cima da Serra e o lugar onde se situa a comunidade. 

Com relação à cartografia da região, o sistema de grotas foi valorado (Quadro 

12). A fala de Dirceu Nunes da Silva foi selecionada para apresentar a configuração 

do espaço com base nos rios existentes: Mampituba, Josafaz, Faxinalzinho e São 

Gorgonho, identificados como lugares no INRC (Quadro 12). No filme-documentário, 

com um dos rios ao fundo, Dirceu explica: “Eles se dividiram sempre, a base eram as 

grotas, no caso” (Dirceu Nunes da Silva, Comunidade São Roque apud 

COMUNIDADE SÃO ROQUE..., 2008). Por meio das grotas, o morador menciona a 

divisão entre as famílias: “Aqui o nosso sistema seguia pelas grotas. [...] Normalmente 

sempre pelas grotas” (Dirceu Nunes da Silva, Comunidade São Roque apud 

COMUNIDADE SÃO ROQUE..., 2008) (Figura 25). As casas ficavam próximas das 

grotas, para o aproveitamento da água, e perto dali se cultivavam as suas plantações 

e criavam seus animais. 
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Figura 25 – Cena do filme-documentário de São Roque com Valdomiro de Oliveira e 

Afonso Pereira dos Santos Filho contando histórias próximos à habitação, instalada 

perto do rio, em São Roque 

 
Fonte: Comunidade São Roque... (2008). 

 

Entre as referências reunidas no INRC, as visagens ganharam lugar no produto 

audiovisual. Entre pessoas, bichos e seres sobrenaturais, foram destacados os 

mencionados gritador e “Mãe de Ouro” (Quadro 11). Maria Salete dos Santos narrou: 

“Eu vi duas bolas pra lá da casa da Maria, duas bolas grandes. Uma descia pro chão 

e a outra subia, [...] elas se encontravam. [...] Não fui só eu, foi um lote de rapaziada 

e guria que ia na serenata. Nós tudo vimos” (Maria Salete dos Santos, Comunidade 

São Roque apud COMUNIDADE SÃO ROQUE..., 2008). Aquelas celebrações que 

foram estudadas nas etapas de levantamento preliminar foram narradas por 

Valdomiro de Oliveira e Afonso Pereira dos Santos Filho, enfatizando os bailes e os 

ternos de reis (Quadro 9).  

Também no filme-documentário de São Roque atenção particular foi dada aos 

cemitérios, ao etnoconhecimento fitoterápico e ao cultivo sustentável, que ganham 

materiais extras. Afonso Pereira dos Santos Filho aparece abrindo o caminho na mata 

que leva ao Cemitério do Paredão (Quadro 12). Conforme ilustra o filme-

documentário, poucas estruturas de sepultamento existem, ao menos 
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superficialmente, e a área encontrava-se, à época da filmagem, bastante ocupada 

pela vegetação rasteira. Segundo Afonso Pereira dos Santos Filho, esse cemitério é 

o mais antigo: “Isso aqui tem mais de 150 anos, tem 200 anos” (Afonso Pereira dos 

Santos Filho, Comunidade São Roque apud COMUNIDADE SÃO ROQUE..., 2008). 

O morador ainda mostrou aos pesquisadores a taipa, indicada no INRC como 

edificação, situada aos fundos do cemitério. Afonso contou que depois foram 

construídos os outros dois cemitérios indicados no INRC: o do Rio Josafaz e o do Rio 

Faxinalzinho. No Cemitério do Paredão, falou das cantorias e das rezas do terço que 

ocorriam no cemitério, especialmente em datas como a de finados.  

A fala de Maria Salete dos Santos foi apresentada igualmente para comentar 

sobre as missas e os batismos ao ar livre, que ocorriam embaixo de uma grande 

figueira da comunidade, usada no filme-documentário como fundo do depoimento. 

Quanto ao etnoconhecimento, juntamente com Afonso Pereira dos Santos Filho, 

Dirceu Nunes da Silva e Valdomiro de Oliveira aparecem apresentando as plantas 

usadas como remédios, explicando os modos de fazer e as indicações de cada uma. 

As benzeduras e as ervas medicinais assistiram a comunidade na ausência de 

médicos e farmácias, e tais conhecimentos foram aprendidos, segundo Valdomiro de 

Oliveira, pelos “troncos velhos”. Acerca do cultivo sustentável, Afonso Pereira dos 

Santos Filho contou sobre o milho e o feijão, a batata, o aipim e outras verduras, 

beneficiados e vendidos na serra. Com base na orientação de um engenheiro, ele 

passou a cultivar morangos, na lógica da produção orgânica. 

Em termos gerais, tanto no filme-documentário de Invernada dos Negros como 

no de São Roque, os depoimentos foram apresentados tendo como fundo as 

habitações dos depoentes e o ambiente do entorno. Nas habitações, os moradores 

apareceram com os instrumentos de trabalho e da lida com os animais, ou com a 

plantação. Na área externa, foram destacados os caminhos traçados e utilizados no 

dia a dia, bem como uma paisagem bastante marcada pela vegetação ou pela sua 

ausência, no caso de Invernada dos Negros. Quando centrados nos moradores, seus 

rostos e mãos foram valorizados.  

Com os objetivos de contar e de mostrar as referências culturais estudadas 

pelos pesquisadores do INRC por meio das indicações dos moradores, nos filme-

documentários, assim como nos processos documentais escritos, peso maior foi dado 

para os territórios das comunidades, considerando a importância que esses espaços 
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ocupados e significados têm para seus moradores.  

Tendo em vista que a documentação gerada pelo INRC compreende registros 

primários, mais técnicos, as produções visuais são resultado do projeto voltado ao 

público em geral, de forma a divulgar, parcialmente, os trabalhos feitos. Ao serem 

comparados com os arquivos “brutos”, tais produções recortam um conjunto mais 

amplo de manifestações culturais estudadas em cada comunidade. Como toda 

produção, ambas foram feitas de um olhar e de um lugar, nesse caso, dos 

pesquisadores, ainda que atentos aos processos vivenciados pelos grupos no estado.  

 
3.7 PATRIMÔNIOS RECONHECIDOS, UM CAMINHO ENCERRADO? 

 

Algumas dificuldades foram reconhecidas pelos pesquisadores que trabalharam 

com o INRC e por outros, como a pesquisadora desta tese, que vêm estudando e 

avaliando esse instrumento. Ao mesmo tempo, por meio desse mecanismo de 

pesquisa e documentação patrimonial, potencialidades e possibilidades futuras 

podem ser desenhadas, especialmente no que refere ao tratamento da terra, uma 

demanda que perpassa pelas três comunidades pesquisadas, mas não somente por 

elas. 

 

3.7.1 Os desafios do INRC 
 

Entre os desafios encontrados, tem-se os registros das fotografias e dos 

depoimentos, as limitações dos formulários, que demonstraram a complexidade de 

descrever as práticas culturais investigadas nos limites das fichas do INRC, e ainda 

“certo reducionismo analítico forçado pela metodologia” (MORAIS, 2016, p. 8).  

Os pesquisadores mencionam uma preocupação com a metodologia do INRC 

quando aplicada a bens culturais imateriais, alegando o descolamento dos seus 

contextos culturais e o tratamento desses bens como “coisas”. Ana Cristina Rodrigues 

Guimarães e Camila Sissa Antunes (2008, p. 67) afirmam: “A prática de classificá-los 

e compará-los sem considerar o contexto em que foram produzidos pode existir, 

principalmente se pensarmos em um banco de dados disponível ao grande público no 

qual cada bem seja descrito individualmente”. Todavia, as autoras apontam para a 

necessidade de vincular, mesmo na elaboração desse banco de dados, as práticas 



 

 

221 

sociais aos grupos nos quais são criadas e para os quais ganham sentidos. 

Sobre as fotografias, foi apontado o congelamento dos elementos culturais. 

Ainda que a fotografia vise registrar uma referência cultural indicada pelos 

quilombolas, a imagem passa pelo olhar do pesquisador que a fotografou, e, com base 

nela, tem-se a leitura, a releitura, a criação e a ressignificação. De certa forma, aquele 

que documenta (fotograficamente ou não) é autor também. No momento da 

construção do INRC, esse “problema” foi observado.  

A pesquisa de etnografia, mas outras igualmente, ao registrar algo (uma 

paisagem, um artefato, um documento, um fato), passa esse bem estudado pelo 

enquadramento, pela segmentação, pela escolha e pela exclusão. “É ilusão imaginar 

que uma abordagem desse tipo [um levantamento de etnografia, por exemplo] possa 

ser – a rigor – exaustiva; que seja possível saber tudo sobre as referências culturais 

da população” (ARANTES, 2015, p. 238). Tem-se em mente que o ato de documentar 

um elemento em uma ficha (com palavras ou imagens) não dispensa a escolha, 

tampouco narrar determinada história. Nesse processo, os atores do INRC são tanto 

os pesquisadores como os pesquisados. Contudo, tratando-se de documentação 

oficial, os registros não devem ser trabalhos autorais, livres e independentes. Eles são 

 
de referência e, como tais, não devem ser realizados exclusivamente a partir 
de um olhar, enquadramento, preocupação, interesse, linguagem que sejam 
particulares ao artista que os realizou. Tal como ocorre em registros 
fotográficos do patrimônio arquitetônico, algumas informações básicas 
padronizadas devem ser contempladas (ARANTES, 2015, p. 244). 

 

Assim, mesmo que as informações elaboradas com base em trabalhos de 

bibliografia e de campo e sua interpretação sejam de criação e responsabilidade de 

quem usa a metodologia, a metodologia em si é de autoria e responsabilidade de 

quem a criou4824. Nesse sentido, segundo Antonio Arantes (2015), o pesquisador que 

aplica o INRC poderia ser interpretado como coautor. O INRC, diferentemente de um 

trabalho de etnografia, acadêmico ou não, serve para fins práticos: “Não visa 

exclusivamente ao conhecimento, mas ao conhecimento para aplicação do disposto 

 
 
48

24 Ainda sobre o tema, o autor destaca que esse trabalho, em coautoria, prevê o enquadramento dos 
objetos e parâmetros que orientam sua reconstituição textual e documental, estabelecidos e 
padronizados. Por isso, a necessidade dos limites estabelecidos pelas fichas, considerando que 
estas atendem a objetivos institucionais. Em contrapartida, esses documentos têm espaço para 
informações sobre outros trabalhos, relevantes à identificação do elemento cultural estudado.	 
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no Decreto 3.551”, que estabelece o registro do patrimônio (BRASIL, 2000a).  

Com relação ao tratamento das referências, ainda se percebeu a ênfase dos 

instrumentos de obtenção de informações com peso simbólico, histórico e político do 

patrimônio material, entendendo a materialidade e a imaterialidade como simétricas e 

homólogas (exemplo disso foi o uso da categoria “ruína” para a situação de uma 

prática simbólica, como um canto religioso, ou ainda as narrativas sobre a escravidão). 

Esses termos foram estabelecidos pelas fichas do INRC, reforçando os apontamentos 

sobre as limitações dos formulários, que, nesse aspecto, permitem somente 

correlação com as condições vigente ou íntegra, em memória ou em ruína. O uso de 

categorias preestabelecidas apontadas pelas pesquisadoras do Naui Ana Cristina 

Rodrigues Guimarães e Camila Sissa Antunes (2008), por exemplo, como “não-

nativas” foi ponderado pela necessidade de o pesquisador ter de, em determinadas 

situações, fazer o trabalho de “tradução” dos elementos encontrados em campo ou 

dos termos presentes nas fichas. Nesse processo, expressões culturais diversificadas 

podem se tornar similares, resultando no apagamento de algumas diferenças 

(GUIMARÃES; ANTUNES, 2008).  

Sobre as fichas, os pesquisadores do Nuer que estudaram Invernada dos 

Negros e São Roque reconheceram igualmente as dificuldades de classificação dos 

materiais reunidos em campo, mas salientaram que essa classificação permitiu 

diferentes definições:  

 
Temas como festas, celebrações e técnicas construtivas não oferecem 
questionamentos classificatórios. Contudo, para os fins deste estudo, optou-
se por classificar as narrativas sobre personagens do imaginário como 
“formas de expressão”, por tratar-se tanto de um tema-chave das narrativas 
locais, quanto de um modo específico de narrar. Igualmente importante é a 
limitação da pesquisa sobre “etnoconhecimento”, classificada como “ofícios 
e modos de fazer”. Neste momento da pesquisa, optou-se por limitar o estudo 
sobre o “etnoconhecimento” aos saberes relativos às plantas e ervas 
medicinais, tema que, como apresenta o estudo, é muito valorizado entre os 
moradores (IPHAN, 2006b, p. 3; 2006c, p. 3).   

 

Tem importância dizer que a elaboração do INRC entre os anos de 1990 e 2000 

considerou essas dificuldades e outras como parte das “negociações entre o desejo 

de conhecer o máximo possível sobre a realidade em relação à qual o Iphan deveria 

desenvolver ações de salvaguarda [...] e os limites próprios de um instrumento de 

observação que pudesse ser utilizado em todo o país” (ARANTES, 2015, p. 238). 
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Antonio Arantes (2015) pontua que o trabalho tem sido usado de forma incompleta e 

que Inventários Nacionais de Referências Culturais: manual de aplicação (IPHAN, 

2000) não pode ser separado do conjunto documental que apresenta os resultados 

do projeto piloto4925. Este, segundo o autor, nunca foi publicado.  

 
Muitas questões que se colocavam – e ainda se colocam – no cotidiano da 
atividade de pesquisa foram, digamos assim, equacionadas na prática, na 
preparação do relatório do projeto piloto. Questões do tipo: como se constrói 
discursivamente uma prática para fins desse tipo de levantamento? Como 
articular, no texto etnográfico, as diversas vozes e os vários atores envolvidos 
em determinada situação, sem homogeneizar seus pontos de vista não 
raramente discordantes? [...] Preferimos preparar os formulários com 
instruções de preenchimento que fossem tão claras quanto possível, e – eis 
o outro lado da moeda – oferecer exemplos concretos de casos selecionados 
entre os observados na pesquisa piloto e que dialogam com esse Manual e 
ilustram o seu “modo de usar”. Além disso, fizemos a recomendação de que 
levantamentos futuros fossem coordenados por pesquisadores experientes, 
que pudessem articular o roteiro abstrato oferecido pelas fichas e as 
dificuldades reais que se tem, obviamente, ao preenchê-las. Penso que o 
relatório do projeto piloto esclarece muito a esse respeito (ARANTES, 2015, 
p. 238-239). 

 

Comentou-se sobre o manual do Iphan nos processos de INRC das 

comunidades catarinenses, e as equipes à frente de sua aplicação passaram por um 

treinamento promovido pelo DPI do Iphan e pela Superintendência Regional, em 

Florianópolis, contudo o volume do trabalho feito em Porto Seguro, Bahia, citado por 

Antonio Arantes (2015) e encontrado no Arquivo Central do Iphan, em Brasília, Distrito 

Federal, não foi mencionado pelos pesquisadores do Naui nem pelos do Nuer. Tais 

pesquisadores apontaram para a uniformização das informações das fichas. Sobre 

isso, Antonio Arantes (2015) destaca que as fichas foram necessárias para subsidiar 

as decisões referentes aos programas e às ações de salvaguarda que futuramente 

poderiam ser efetivados pelo Iphan ou por outros parceiros. 

O INRC vinculado ao Projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, apesar 

de apresentado pela publicação do Iphan como um bloco, foi aplicado por duas 

equipes diferentes. Ainda que estas tenham, institucionalmente, ligação com o campo 

da antropologia, foram compostas de pesquisadores de áreas distintas, com 

 
 
49

25 O autor afirma que são quatro volumes no total – um de metodologia e os outros três do projeto piloto 
–, acompanhados de um CD com imagens e outro com os formulários preenchidos, anexos e um 
banco de dados (ARANTES, 2015, p. 239). 
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predominância de determinados saberes, o que resultou, por conseguinte, em olhares 

diversos acerca das manifestações culturais estudadas.  

O Nuer, diferentemente do Naui, possui relação mais estreita com as três 

comunidades (e não somente com as duas que estudou), quando comparado com o 

Naui. Isso, de certa forma, reflete nos contatos estabelecidos e trabalhos feitos. O 

Nuer, como mencionado em outros momentos, tem acompanhado a situação dos 

quilombos catarinenses e de outros estados há cerca de 30 anos, participando dos 

debates em torno do entendimento desses fenômenos e das situações por eles 

abarcadas. O Naui, não. Foi no INRC aplicado pelo Naui, em Sertão de Valongo, que 

se identificaram leituras um pouco distantes dos debates recentes sobre quilombos e, 

por isso, quem sabe, apresentaram “problemas”.  

Outra questão presente no INRC das três comunidades se relaciona com a 

apresentação das falas dos moradores. Na documentação foi mencionado que as 

entrevistas foram gravadas e transcritas, contudo quase todas tinham erros 

importantes de grafia, reforçando a ideia de pouca instrução por parte dos depoentes. 

A luta pela terra perpassa por outras demandas apresentadas pelas três 

comunidades, que, ainda em 2021, sofrem com a falta ou a precariedade do acesso 

à moradia, à saúde e à educação, mas, quando vistos nos filme-documentários ou 

ainda nos processos reunidos pela FCP e pelo Incra, esses “preconceitos linguísticos” 

não foram identificados, demonstrando que a escolha por apresentar as transcrições 

com essa grafia foi feita pelos pesquisadores e não pelos depoentes, e por motivos 

não declarados. 

Quanto aos efeitos do INRC catarinense, esse diagnóstico configura-se como 

ferramenta poderosa de mobilização dos grupos em torno da valoração e 

documentação patrimonial. Como salientou Sara Santos Morais (2016, p. 13): 

 
Tais processos acabam por produzir movimentos interessantes, como 
revalorização de aspectos da vida social e, por que não, processos de 
revitalização da própria cultura. É justamente por essas características que 
as pesquisas realizadas com o INRC podem ser pensadas como práticas: 
pela potencialidade que oferecem aos gestores de políticas públicas a 
formularem suas ações.  

 

Porém, no âmbito do patrimônio cultural, federal, outros programas e ações 

associados aos quilombos catarinenses não foram pela pesquisadora desta tese 

percebidos depois da conclusão do Projeto Comunidades Negras de Santa Catarina. 
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Em contrapartida, como dito inicialmente neste capítulo, os terreiros e as referências 

culturais ligadas às religiosidades de matriz africana foram contemplados, mas parece 

que esses trabalhos, nos quilombos e nos terreiros, pouco (ou nada) dialogaram entre 

si, resultando em ações pontuais, cumprindo protocolos ou ainda demandas sociais 

que, na prática, são mais amplas e deveriam estar conectadas. 

Em termos gerais, apesar das limitações e dos desafios do próprio INRC, 

reconhecidos igualmente por aqueles que ajudaram a construí-lo, os registros 

(escritos, orais e fotográficos) documentaram elementos como o comunitarismo, o 

sentimento de pertença e as identidades partilhadas entre as comunidades estudadas 

e por elas. As informações estabeleceram relações entre os quilombolas e seus 

espaços, reforçando aquilo que os atores sociais (sujeitos e instâncias) ligados ao 

tema e ao processo do reconhecimento dos remanescentes destacam: a terra como 

fundamental para a existência (e sua continuidade) humana. 

 

3.7.2 A demanda pela terra 
 

A demanda pela terra, presente e urgente não somente nos casos das três 

comunidades estudadas, mas nas demais espalhadas pelo território brasileiro, foi 

registrada nos depoimentos dos integrantes de Sertão de Valongo, Invernada dos 

Negros e São Roque. 

Em Sertão de Valongo, há referência à certidão da comunidade pela FCP em 

2004. Com isso, no INRC se tem a afirmação de que, pela condição de remanescente 

de quilombo, Sertão de Valongo pode ser denominada como “quilombo 

contemporâneo”. Este foi definido com base em Glória Moura (1996 apud IPHAN, 

2007c, p. 27) como “comunidades negras rurais habitadas por descendentes de 

escravos, cujos habitantes vivem, geralmente, do cultivo da terra”. Os pesquisadores 

à frente do INRC dessa comunidade afirmam ainda, usando as palavras da autora 

citada, que, dada a impossibilidade de definir as formas de ocupação da terra, “estas 

ilhas negras, que foram relegadas ao esquecimento pela história oficial, dão mostras, 

no entanto, de extremo rigor cultural ao recriarem suas tradições sem, no entanto, 

perderem de vista a herança cultural de seus antepassados” (MOURA, 1996, p. 58-

59 apud IPHAN, 2007c, p. 27). Apesar da importância desse debate, em seguida, o 

documento do INRC de Sertão de Valongo pontua: “Não visa afirmar ou contestar 
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teorias [acerca dos conceitos de quilombo e quilombola]” (IPHAN, 2007c, p. 27-28), e 

sim contribuir em dar visibilidade a essas “ilhas negras”.  

Sobre esses conceitos, tratados aqui no capítulo 1, cabe destacar certo 

distanciamento, por parte da equipe formada pelos pesquisadores do Naui, das 

leituras vigentes já no momento dos trabalhos do INRC. Os novos sentidos do termo 

quilombo e os diferentes modelos de organização das comunidades quilombolas 

brasileiras, como apresentado anteriormente, ultrapassam as ideias que atrelam o 

fenômeno somente ao ambiente rural, ao sistema da escravidão e ao cultivo da terra, 

ainda que esses elementos existam e tenham importância5026. O entendimento do 

quilombo como “ilha negra” também tem problema, porque reforça a ideia do 

isolamento, já discutido na tese. Apesar de pontuar a relevância do reconhecimento 

da comunidade pela instância federal e do INRC para esse processo, foi demarcado 

o distanciamento entre o debate em torno dos conceitos e os trabalhos com as 

referências culturais, como se aquilo que foi apontado como importante para a 

comunidade não dialogasse com o seu entendimento nem com a sua representação 

enquanto quilombola.  

Tem importância dizer que as leituras sobre a compreensão do conceito de 

quilombo não foram identificadas nos depoimentos orais reunidos pelos 

pesquisadores, mas foram apresentadas no INRC de Sertão de Valongo, entendendo-

se, portanto, que se trata de interpretações dos pesquisadores à frente dos trabalhos 

com essa comunidade. 

Acerca da garantia da terra, em um trecho do relatório final ainda dessa 

comunidade, Ester Bertolina Caetano foi apontada como a “voz política da 

comunidade, [que] sintetiza e defende as reivindicações dos valonguenses” (IPHAN, 

2007c, p. 31).  

As falas apresentadas no INRC afirmaram a condição de quilombola para fins 

de autorreconhecimento pelo processo de certificação pela FCP. Sobre o passo 

seguinte, a titulação das terras, foi mencionado que se trata de um tema que “paira” 

nas falas dos moradores mais antigos. Sem identificação, um morador pontua: “A terra 

sem documento sem escritura sem nada qualquer um pega pra si” (apud IPHAN, 

 
 
50

26 Essas questões foram destacadas pelo INRC aplicado pelo Nuer, que igualmente produziu os filme-
documentários, o que demonstra distanciamento teórico entre as duas equipes à frente da 
metodologia e os trabalhos com as comunidades quilombolas. 
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2007b, p. 39), demonstrando a importância dos documentos comprobatórios das 

terras ocupadas. Ademais dos documentos, a permanência na terra foi destacada. A 

tomada das terras por pessoas “estranhas” foi relacionada com a saída de moradores 

antigos de Valongo, a que, pela falta de documentação da terra, a comunidade não 

conseguiu resistir: “Então os outros chegavam de fora e arrequeriam. Por muitas 

vezes a gente não, as vez não tinha o documento” (Joel Faial, Comunidade Sertão de 

Valongo apud IPHAN, 2007b, p. 39).  

A venda das terras foi também apontada especialmente para pessoas de fora 

da comunidade, sem respeitar o direito adquirido pela “lei de herança reinante no 

sertão”, passada pelos antigos donos da terra: “Mais agora eles entram aí e vendem 

né não combinam nada com a gente, pudiam pelo menos chegar na porta e dizer né, 

olha eu to vendendo um pedaço de terra ai vocês concordam? Porque vocês são os 

herdeiro, são os mais velho” (sem identificação, Comunidade Sertão de Valongo apud 

IPHAN, 2007b, p. 40). A venda das terras foi indicada, no INRC, por um lado, como 

uma das formas recentes de sustento econômico dos moradores e, de outro, como 

um dos motivos dos conflitos entre os herdeiros.  

Um quadro mais direto foi apresentado no INRC das comunidades Invernada 

dos Negros e São Roque, aplicado pelo Nuer, não somente pela menção da certidão 

das comunidades pela FCP em 2004, ou ainda pela abertura dos processos de 

titulação no Incra, mas pelo reforço, constante, da luta pelo reconhecimento legal da 

terra. O acesso à terra e a regularização fundiária dessa terra foram apontados como 

dois dos maiores problemas sofridos pela Comunidade Invernada dos Negros, por 

exemplo.  

 
Com a terra são transmitidos também hábitos, costumes e tradições sobre o 
modo de usá-la, de trabalhá-la e de viver sobre ela. O território, entendido 
como dádiva e como herança, está repleto de lembrança dos ancestrais, dos 
lugares marcados pelo modo de vida, pelas histórias compartilhadas e por 
isso constitui-se como um valor considerado sagrado (IPHAN, 2006b, p. 18).  

 

A inserção e a expansão da produção de pinus e eucalipto têm impactado 

ambientalmente a área da comunidade e intensificado a redução das suas terras. 

Considerando que o território abraça tanto a dimensão material como a dimensão 

simbólica, compreende-se a ênfase à preocupação com a terra e a esse tema nos 

relatos sobre as diversas manifestações culturais escolhidas para narrar. Tudo 
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perpassa pelo território: os locais de sociabilidade, de trabalho, de moradia, de 

sabedoria e de reverência, as relações com o grupo, com o ambiente e com o 

passado. As referências culturais todas se relacionam com o território: o muro de 

pedra que demarca as terras, a presença das visagens (ou melhor, o seu 

desaparecimento, em virtude da ausência da mata), as profecias do monge, a criação 

do gado solto, não mais praticada como antes, pelas cercas instaladas na área, o 

plantio de determinadas ervas terapêuticas, ou ainda a criação de animais, ambos 

dependentes do solo forte e de água potável (impactados pelo uso de agrotóxicos e 

pela produção extensiva de outras espécies) etc. Ou seja, a perda da terra, herdada 

ou conquistada, tem comprometido a reprodução física e cultural dessas comunidades 

enquanto remanescentes dos quilombos, as quais dependem desse vínculo.  

Uma aproximação ou ainda uma apropriação da literatura sobre os quilombos 

foi pontuada pelos pesquisadores ligados ao INRC das comunidades Invernada dos 

Negros e São Roque. Ao tratar da relação da memória, da história e da territorialidade 

quilombola, autores aqui mencionados foram usados, como Maria de Lourdes 

Bandeira (1991), José Maurício Arruti (1997) e Ilka Boaventura Leite (1990), esta 

última vinculada ao Nuer. Acerca desse tema, Maria de Lourdes Bandeira (1991, p. 8, 

grifo do original) recorda: 

 
A territorialidade das comunidades negras é referida na identidade étnica de 
cada grupo que as constitui. A posse da terra, independentemente das suas 
origens patrimoniais, se efetiva pelas comunidades negras enquanto sujeito 
coletivo configurado como grupo étnico. A apropriação coletiva é feita por 
negros organizados etnicamente como sujeito social.  

 

Entendendo que as noções de territorialidade e de identidades, étnica e 

cultural, não se encontram desvinculadas (no território se inscrevem as 

representações e as noções de pertença), não é possível analisar ou compreender 

esses grupos (suas narrativas e manifestações) fora dessas questões. 

Sobre o posicionamento expresso dos pesquisadores do Nuer nos documentos 

do INRC e a valoração dos depoimentos que trataram sobre as demandas da terra, 

salienta-se o acompanhamento, pelo Nuer, das comunidades estudadas (e de outras 
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certificadas em Santa Catarina), como mencionado, desde os anos de 19905127. Nesse 

sentido, elaborar e executar os trabalhos vinculados ao INRC puderam significar a 

participação na construção de outros instrumentos que serviriam para pensar as 

políticas públicas em prol dessas comunidades. Especialmente sobre os temas da 

terra e das políticas públicas implementadas com o reconhecimento e a regularização 

fundiária, trata o capítulo 4.  

 

3.7.3 Entre potencialidades e possibilidades 
 

Tratando-se da primeira experiência de INRC em Santa Catarina e ainda da 

primeira em comunidades quilombolas no Brasil, reconhece-se, contudo, que esses 

trabalhos têm muita importância. O Projeto Comunidades Negras de Santa Catarina, 

que subsidiou a aplicação da metodologia, gerou um acervo significativo que pode 

proporcionar outros debates e reflexões acerca das formas de ser e estar quilombola 

em Santa Catarina. Essas informações podem servir para a proposição e a promoção 

de ações de salvaguarda (que é o intuito dessa política), como o registro (se assim as 

comunidades desejarem), ou ainda outras iniciativas de valoração das referências 

culturais documentadas.  

A respeito disso, tem importância dizer que os pesquisadores do Nuer ligados 

ao INRC das comunidades Invernada dos Negros e São Roque apontaram, ao fim, 

recomendações no estudo sobre a Invernada dos Negros (IPHAN, 2006b, p. 14): 

• o registro dos relatos das visagens e profecias ou ditos religiosos como 

elementos relacionados ao aspecto simbólico da territorialidade; 

• o registro dos usos e preparos de ervas e plantas com fins terapêuticos 

e das práticas associadas ao seu preparado e à sua prescrição; 

• o estudo das representações sobre o corpo, a saúde e a doença e os 

rituais sagrados associados, como simpatias, rezas e benzeduras; 

• o registro das narrativas sobre a escravidão; 

 
 
51

27 Os pesquisadores do Nuer participaram da elaboração dos laudos antropológicos envolvendo os 
remanescentes das comunidades dos quilombos em Santa Catarina e em outros estados, integrando 
reuniões e outras atividades que envolvem o Incra e a FCP. A pesquisadora Raquel Mombelli, 
vinculada ao núcleo, igualmente produziu publicações a respeito da legislação e dos andamentos 
dos processos que envolvem as comunidades (APÊNDICE C). 
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• o registro das práticas religiosas e dos rituais fúnebres; 

• a avaliação da possibilidade de ampliação da área física do Cemitério 

da Corredeira, considerando o pouco espaço para a continuidade dos 

sepultamentos; 

• a avaliação arqueológica da Caverno do “Tio Beno”, em Arroio Bonito5228. 

As publicações acessadas sobre essa comunidade, posteriores ao Projeto 

Comunidades Negras de Santa Catarina, não mencionaram a continuidade dos 

trabalhos ligados ao INRC nem o cumprimento das sugestões feitas pelo Nuer. Cabe 

apontar, reforçando as recomendações presentes nos INRC das três comunidades 

estudadas, a importância do Iphan em dar continuidade ao referido projeto, 

considerando e avaliando as experiências acumuladas, e incluir as demais 15 

comunidades catarinenses reconhecidas pela FCP e que também possuem 

elementos importantes e representativos do patrimônio cultural do estado. 

Ainda que as ações patrimoniais contempladas pelo Projeto Comunidades 

Negras de Santa Catarina e pelo INRC, ocorridas entre 2005 e 2008, tenham aberto 

certa brecha para a discussão da demanda pela terra, foram os processos ligados à 

certificação e à titulação territorial, reunidos pelo Incra e pela FCP, que propiciaram 

entendimento acerca das disputas e negociações em torno desse tema e dos 

diferentes atores que integram o percurso (ainda aberto) do reconhecimento dessas 

comunidades.  
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28 Considerando a importância desta figura para a comunidade e a ausência de mais informações sobre 
o período da sua existência, entende-se que a recomendação de uma pesquisa de arqueologia no 
local visaria preencher estas lacunas. 



 

 

4 PROCESSOS ABERTOS: A LUTA PELA TERRA DAS COMUNIDADES 
QUILOMBOLAS CATARINENSES  

 

O reconhecimento dos direitos quilombolas pelo Estado, em âmbito nacional, 

se deu, como mencionado anteriormente, pela Constituição Federal promulgada em 

1988, por meio de dois artigos, presentes em locais distintos do texto constitucional. 

Em termos gerais, a Constituição estrutura-se em três partes: o preâmbulo, que abre 

a Constituição; o texto, com a parte dogmática (Artigos de 1.º a 250); e o ADCT, criado 

para “amenizar” a mudança gerada pela promulgação do novo documento 

constitucional (Artigos de 1.º a 114). O tema dos quilombos foi apresentado em duas 

dessas partes (APÊNDICES E e F). No texto da “parte dogmática”, na Seção II, da 

Cultura, o Artigo 216 define o patrimônio cultural brasileiro como “os bens de natureza 

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da 

sociedade brasileira”. Ainda, inclui: 

 
I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, 
documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico 
(BRASIL, 1988b). 

 

No § 5.º desse mesmo artigo, tem-se a indicação do tombamento de “todos os 

documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 

quilombos” (BRASIL, 1988b). No ADTC, o Artigo 68 menciona: “Aos remanescentes 

das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos” (BRASIL, 

1988b).  

Estudos que se debruçaram sobre a construção dessa normativa com ênfase 

nos quilombos apontam que a proposição preliminar não considerou uma separação 

entre as questões cultural e fundiária, como ficou impressa no documento final. Assim, 

reforçam-se os questionamentos e as interpretações das pesquisas sobre esses 

temas para pensar acerca das demandas catarinenses. Como foram apresentados os 

pleitos dos grupos sociais negros e, especialmente, quilombolas? E por quem? Por 

que as demandas foram separadas? Qual é o efeito de a titulação das terras ocupadas 



 

 

232 

estar no ADCT e não no corpo principal da Constituição? O que se entendia como 

“reminiscências históricas dos antigos quilombos” e “remanescentes das 

comunidades dos quilombos”? Quais são as implicações dessa compreensão na 

aplicação das prerrogativas previstas? Por fim, onde se situa o processo de 

reconhecimento das comunidades de Santa Catarina nesse debate? De fato, o 

patrimônio cultural estudado e documentado dialoga ou contribui com o processo de 

reconhecimento da terra desses grupos? Essas são algumas das questões que 

orientaram as interpretações elencadas a seguir. 

 

4.1 OS QUILOMBOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Segundo os artigos mencionados, a Constituição Federal apresentou na sua 

versão final a dualidade entre o quilombo antigo e o quilombo contemporâneo, mas 

na ANC os debates e as propostas resultados das lutas sociais inseridas nos espaços 

legislativo e estatal envolvendo as questões territoriais e culturais não foram 

colocados dessa forma (APÊNDICES E e F).  

 

4.1.1 A Assembleia Nacional Constituinte 
 

Para a construção de um documento constitucional depois do passado regime 

ditatorial, vigente no Brasil por 21 anos, o presidente da República à época José 

Sarney enviou ao Congresso Nacional em 28 de junho de 1985 uma proposta de 

emenda à Constituição para a convocação da ANC1. Com isso, honrou o principal 

ponto do manifesto da Aliança Democrática, denominado “compromisso com a 

nação”, firmado durante a campanha presidencial de Tancredo Neves, o primeiro 

presidente civil eleito, pelo voto indireto, depois da ditadura civil-militar2.  

Em 27 de novembro daquele ano foi promulgada a Emenda Constitucional n.º 

26, que determinou a convocação da ANC para o dia 1.º de fevereiro de 1987, visando 

à elaboração da Constituição. As eleições dos parlamentares que integraram a 

 
 
1 José Sarney, por meio do Decreto n.º 91.450, de 18 de julho de 1985, criou a Comissão Provisória de 

Estudos Constitucionais, conhecida como Comissão Afonso Arinos. Esta concluiu a redação de um 
anteprojeto de Constituição dois meses depois, mas que, no entanto, não foi enviado oficialmente ao 
Congresso. 

2 Tancredo Neves foi eleito, mas problemas de saúde levaram-no à morte, fazendo com que seu vice, 
José Sarney, fosse empossado. 
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Assembleia ocorreram em 1986, e a posse deu-se em 1987, reunindo 559 

congressistas (72 senadores e 487 deputados federais). A maioria eram 

representantes de partidos como o Partido Movimento Democrático Brasileiro 

(PMDB), PFL, atual Democratas, PTB e Partido Democrático Social (PDS), que 

formavam o Centro Democrático, popularmente chamado de Centrão.  

Ademais dos políticos de carreira, a ANC contou com a participação da 

sociedade civil como organizações de classe, entidades sociais e religiosas e 

lideranças de grupos tradicionais como indígenas. Como presidente da ANC, atuou 

Ulysses Guimarães, do PMDB de São Paulo. A Constituinte durou quase dois anos e 

abarcou sete etapas: (1) a preliminar, (2) a das Subcomissões Temáticas e (3) 

Comissões Temáticas, (4) a da Comissão de Sistematização, (5) a do Plenário, (6) a 

da Comissão de Redação e (7) a final (APÊNDICE E). Essas etapas desdobraram-se 

em 25 fases diferentes. O tema dos quilombos foi apresentado e articulado pela 

Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias 

(Subcomissão VIIc), na Comissão Temática da Ordem Social (Comissão VII).  

A Subcomissão VIIc tinha a composição exibida no Quadro 16. 
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Quadro 16 – Composição da Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, 

Pessoas Deficientes e Minorias na Assembleia Nacional Constituinte (1987) 
Cargo Partido Nome 

Presidente PMDB (RS) Ivo Lech 
1.º Vice-presidente PMDB (SP) Doreto Campanari 
2.º Vice-presidente PMDB (SE) Bosco França 

Relator PFL (PR) Alceni Guerra 

Titulares 

PMDB 
Bosco França, Doreto Campanari, Ruy Nedel, Hélio Costa, Ivo 
Lech, José Carlos Sabóia, Mattos Leão, Mauro Sampaio e 
Renan Calheiros 

PFL Alceni Guerra, Jacy Scanagatta, Lourival Baptista e Salatiel 
Carvalho 

PSD Vago 
PDT Nelson Seixas 
PTB Vago 
PT Benedita da Silva 

Suplentes 

PMDB 
Cid Sabóia de Carvalho, Severo Gomes, Anna Maria Rattes, 
Bezerra de Melo, Cássio Cunha Lima, França Teixeira, 
Francisco Carneiro, Heráclito Fortes, Maurílio Ferreira Lima, 
Osmir Lima, Ronaldo Carvalho e Lúcia Vânia 

PFL Jalles Fontoura, Sarney Filho, Odacir Soares, Marcondes 
Gadelha e Francisco Dornelles 

PDS Vago 
PDT Edésio Frias 
PTB Vago 
PT Luiz Inácio Lula da Silva 

Secretário - Carlos Guilherme Fonseca 
PMDB: Partido Movimento Democrático Brasileiro; PFL: Partido da Frente Liberal; PSD: Partido 

Social Democrático; PDT: Partido Democrático Trabalhista; PT: Partido dos Trabalhadores; PTB: 

Partido Trabalhista Brasileiro; PDS: Partido Democrático Social. 

Fonte: Brasil (2021). 

 

A designação “remanescente das comunidades dos quilombos”, contida no 

Artigo 68, surgiu na ANC como resultado não somente das demandas pelos títulos 

das terras, mas de uma articulação maior entre os movimentos negros, parlamentares 

comprometidos na luta contra o racismo e outros setores da sociedade. Segundo Ilka 

Boaventura Leite (2000, p. 339), o quilombo foi  

 
trazido novamente ao debate para fazer frente a um tipo de reinvindicação 
que, à época, alude a uma “dívida” que a nação brasileira teria para com os 
afro-brasileiros em consequência da escravidão, não exclusivamente para 
falar em propriedade fundiária3.  

 

 
 
3 O debate acerca da noção de reparação e da dívida permeou a discussão da FNB ainda nos anos de 

1930 e 40, pois a entidade entendia que o fim da abolição da escravatura tinha sido um “processo 
inacabado” (TRECCANI, 2006). 
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O quilombo foi apropriado pelos militantes, especialmente por aqueles que 

integraram o MNU, como um símbolo de resistência, 

 
como um elemento aglutinador, capaz de expressar, de nortear aquelas 
pautas consideradas cruciais à mudança, de dar sustentação à afirmação da 
identidade negra ainda fragmentada pelo modelo de desenvolvimento do 
Brasil após a abolição da escravatura (LEITE, 2000, p. 340). 

 

A sociedade civil acompanhou a ANC por meio de quatro mecanismos: 

encaminhando sugestões, participando das reuniões da subcomissão destinadas às 

audiências públicas, enviando emendas populares e assistindo às sessões, da galeria 

(SANTOS, 2015, p. 5). O movimento negro usou todos esses instrumentos de 

participação, e o tema racial foi pauta de duas audiências públicas que contaram com 

21 ativistas, conforme o Quadro 17.   

 

Quadro 17 – Representações e entidades que apresentaram pauta sobre o tema 

racial na Assembleia Nacional Constituinte 
Nome Entidade e representação 

B. de Paiva Teatro Experimental do Negro 
Helena Teodoro Comissão Especial de Cultura Afro-Brasileira do Rio de Janeiro 
Hugo Ferreira Experiência Comunitária  

Januário Garcia Instituto de Pesquisa da Cultura Negra 
João Carlos de Oliveira Esportista e ex-deputado federal 

João Jorge Movimento Negro da Bahia 
Joel Rufino Memorial Zumbi e Movimento Negro Unificado (MNU) 

Lauro Lima dos Santos Filho Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal (AEUDF) e 
Memorial Zumbi 

Leila de Almeida Gonzalez MNU e Departamento de Sociologia da PUC 
Ligia Garcia Mello Centro de Estudos Afro-Brasileiros de Brasília 
Lino de Almeida Conselho das Entidades Negras da Bahia 

Marcélia Campos Domingos Centro de Estudos Afro-Brasileiros 
Maria das Graças dos Santos MNU 

Mauro Paré Fundação Sangô do Rio Grande do Sul 
Murilo Ferreira Fundação Afro-Brasileira do Recife 

Natalino Cavalcante de Melo Instituto Afro-Brasileiro (Inabra) 
Orlando Costa Inabra 

Paulo Roberto Moura Assessor parlamentar 
Raimundo Gonçalves Santos Núcleo Cultural de Girocan da Bahia 

Ricardo Dias Conselho da Comunidade Negra de São Paulo 
Waldemiro de Souza Centro de Estudos Afro-Brasileiros 

Fonte: adaptado de Santos (2015, p. 10). 
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As demandas centrais apresentadas na etapa das sugestões foram assinadas 

por cerca de 70 organizações do movimento negro4. Os assuntos e os temas 

assinalados nos documentos foram: direitos e garantias individuais, violência policial, 

condições de vida e saúde, mulher, menor, educação, cultura, terra, trabalho e 

relações internacionais. Em “Vozes negras no Congresso Nacional: o movimento 

negro e a Assembleia Nacional Constituinte”, Natália Neris da Silva Santos (2015) lista 

as demandas de cada um desses pontos. Aqui, destacam-se aqueles relativos aos 

quilombos, registrados em cultura e terra. 

Sobre cultura, duas demandas foram encaminhadas: 

• Em substituição ao § 5.º do Artigo 153 da Constituição Federal, que 

passe a constar: “Fica assegurada a liberdade de culto religioso e 

garantida a prática de todas e quaisquer manifestações culturais, 

independentemente de sua origem racial, desde que não sejam 

ofensivas à moral e aos bons costumes” (SANTOS, 2015, p. 13);  

• Que seja declarado feriado nacional o dia 20 de novembro, data da 

morte de Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, como o Dia 

Nacional da Consciência Negra. 

Quanto à terra, uma demanda foi encaminhada: 

• Será garantido o título de propriedade da terra às comunidades negras 

remanescentes de quilombos, quer no meio urbano, quer no rural.  

Acerca da cultura, o tema do patrimônio cultural foi abrigado em outra 

subcomissão, a da Educação, Cultura e Esportes (Subcomissão VIIIa) (Quadro 18), 

parte da Comissão Temática da Família, da Educação, Cultura e Esportes, da Ciência 

e da Tecnologia e da Comunicação (Comissão VIII). Segundo Yussef Daibert Salomão 

de Campos (2018, p. 62), em Palanque e patíbulo: o patrimônio cultural na Assembleia 

Nacional Constituinte (1987-1988), essa primeira fase da ANC recebeu 88 sugestões 

de entidades e sujeitos que trataram dos termos patrimônio cultural, patrimônio 

histórico, patrimônio artístico e/ou patrimônio histórico-cultural. 

 

  

 
 
4 A relação de entidades proponentes de sugestões foi apresentada na publicação de Natália Neris da 

Silva Santos (2015), como anexo. 
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Quadro 18 – Composição da Subcomissão da Educação, Cultura e Esportes na 

Assembleia Nacional Constituinte (1987) 
Cargo Partido Nome 

Presidente PMDB (PR) Hermes Zaneti 
1.º Vice-presidente PDS (CE) Aécio Borba 
2.º Vice-presidente PFL (GO) Pedro Canedo 

Relator PMDB (ES) João Calmon 

Titulares 

PMDB 

João Calmon, Louremberg Nunes Rocha, Antônio de Jesus, 
Bezerra de Melo, Hermes Zaneti, Márcia Kubitschek, Octávio 
Elísio, Osvaldo Sobrinho, Paulo Silva, Tadeu França, Ubiratan 
Aguiar, Flávio Palmier da Veiga e França Teixeira 

PFL Átila Lira, Cláudio Ávila, José Moura, José Queiroz, Pedro 
Canedo, Agripino Lima e Dionísio Hage 

PSD Aécio Borba 
PDT Chico Humberto 
PTB Sólon Borges dos Reis 
PT Florestan Fernandes 
PL Álvaro Valle 

Suplentes 

PMDB 

Irapuan Costa Júnior, Carlos Benevides, Eduardo Moreira, 
Felipe Cheidde, Ivo Lech, Jorge Hage, José Carlos Sabóia, 
José Dutra, Leopoldo Bessone, Mário de Oliveira, Maurício 
Nasser e Renato Bernardi 

PFL Evaldo Gonçalves, Geovani Borges, Pedro Ceolin, Francisco 
Coelho e Eraldo Trindade 

PDS Ruberval Pilotto 
PDT Vago 
PTB Fábio Raunheitti 
PT Gumercindo Milhomem 
PL José Carlos Coutinho 

Secretário - Sérgio Augusto Gouvêa Zaramella 
PMDB: Partido Movimento Democrático Brasileiro; PDS: Partido Democrático Social; PFL: Partido da 

Frente Liberal; PSD: Partido Social Democrático; PDT: Partido Democrático Trabalhista; PTB: Partido 

Trabalhista Brasileiro; PT: Partido dos Trabalhadores; PL: Partido Liberal. 

Fonte: Brasil (2021). 

 

Os pleitos demandados pelo movimento negro e acolhidos pelos constituintes 

que integraram a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas 

Deficientes e Minorias foram abarcados pela emenda popular proposta pelas 

entidades Centro de Estudos Afro-Brasileiros do Distrito Federal, Associação Cultural 

Zumbi, de Alagoas, e Associação José do Patrocínio, de Minas Gerais. A emenda, 

como tal, dependia de uma quantidade de assinaturas para a tramitação, o que não 

ocorreu. Para dar continuidade ao processo, o deputado Carlos Alberto Caó registrou 

o pedido em 20 de agosto de 1987 (APÊNDICE F), o qual tinha como redação:  
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Acrescente, onde couber, no Título X (Disposições Transitórias), o seguinte 
artigo: Art. Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes de quilombos, devendo o Estado emitir-
lhes os títulos respectivos. Ficarão tombadas essas terras bem como 
documentos referentes à história dos quilombos no Brasil (SILVA, 1997, p. 
14-15). 

 

Entre essa redação e as redações finais do Artigo 216 da Constituição Federal 

e do Artigo 68 do ADCT, foram, pelos menos, 27 apresentações sobre o tema, entre 

artigos, emendas e sugestões, entre 1987 e 1988 (APÊNDICES E e F). Sobre essas 

apresentações, algumas reflexões tornam-se importantes.  

O termo “negras” foi indicado na primeira menção ao tema e, na fase de 

emendas de plenário, ainda permanecia, sendo usado para qualificar os grupos que 

seriam beneficiários do direito presente na Constituição. O termo “remanescentes” 

igualmente foi colocado desde o início e seguiu ali em todas as apresentações, 

enquanto “reminiscências” somente foi inserido em 1988, na sua fase final. Na etapa 

de Comissão de Sistematização, o texto permaneceu inalterado (Artigo 490). Na 

formulação final, foram apresentadas três emendas modificativas que anteciparam as 

tensões entre os entendimentos das questões territoriais e os das questões culturais 

(APÊNDICE F).  

O deputado Aluízio Campos, do PMDB da Paraíba, apresentou a seguinte 

emenda: “Fica reconhecida a posse legítima das terras ocupadas, durante mais de 10 

anos ininterruptos...” (APÊNDICE F). O deputado José Richa, do PMDB do Paraná, 

apresentou a emenda: “Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas...” 

(APÊNDICE F). Essas emendas divergiram naquilo que deveria ser reconhecido, ou 

seja, a posse ou a propriedade, e foi a terceira emenda que propôs uma alteração 

mais importante. O deputado Eliel Rodrigues, do PMDB do Pará, solicitava: 

 
Suprima-se, do texto do referido artigo, a sua primeira parte, e dê nova 
redação ao restante do texto citado, dispositivo, de modo que o mesmo assim 
se expresse: Artigo 25 – Ficam tombadas as terras das comunidades negras 
remanescentes dos antigos quilombos, bem como todos os documentos 
referentes à sua história no Brasil (SILVA, 1997, p. 16).  

 

Com isso, retirava-se o reconhecimento do direito de propriedade, alegando-se 

que isso iria favorecer a criação de “guetos”. Ainda, com o tombamento das terras, 

tem-se duas contradições quanto ao texto original: o conceito das comunidades 

usando o termo antigo para qualificar o remanescente a um vínculo histórico e a 
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limitação do reconhecimento dos direitos culturais (terras apenas tombadas, sem a 

titulação pelo Estado).  

A aprovação do Artigo 68 ocorreu depois de muitas negociações, mas 

informações concretas, como a quantidade de comunidades quilombolas no Brasil, à 

época, e os impactos do artigo nas comunidades situadas no meio rural não tinham 

sido documentados. Segundo algumas publicações sobre esse processo, as 

entidades que integraram o movimento negro, presentes nos grandes centros urbanos 

e no debate constitucional, viram os quilombos, como mencionado anteriormente, tal 

qual um símbolo de resistência, articulando a acusação de racismo e a ideia de 

reparação histórica.  

A inclusão do Artigo 68 deu-se nos momentos finais da Constituinte, contando 

com negociações decisivas entre o movimento negro do Rio de Janeiro (ARRUTI, 

2003; 2006) e os constituintes como Benedita da Silva e Carlos Alberto Caó, além do 

militante negro e pesquisador Carlos Moura e da pesquisadora da UnB Glória Moura, 

informados sobre a situação da Comunidade dos Kalungas5, em Goiás, em luta contra 

a grilagem (DIAS, 2016).  

O quadro do desconhecimento da realidade das terras das comunidades por 

parte dos constituintes parece ter sido contrabalançado pelas comemorações do 

Centenário da Abolição da Escravatura, sendo o Artigo 68 uma espécie de reparação 

tardia (LEITÃO, 1999, p. 29). Contudo, como apresentado na Constituição Federal, a 

proposta inicial foi desmembrada, ficando no seu corpo o tombamento dos antigos 

quilombos e na parte transitória a titulação das terras dos quilombos contemporâneos. 

Sobre isso, vale reforçar: “Ainda que aqueles que participaram diretamente da 

formulação e aprovação do ‘artigo 68’ não tivessem qualquer certeza sobre o conceito 

que criavam, ele estava diretamente referido às conversões simbólicas do termo” 

(ARRUTI, 2003, p. 5-6). Ou seja, naquele momento o uso do termo “quilombo” 

compreendia uma noção reapropriada. Em meio aos eventos alusivos ao Centenário 

da Abolição da Escravatura, foi mais lembrado o 13 de maio do que o 20 de novembro, 

mais mobilizados Palmares e Zumbi como metáforas e menos como referências 

 
 
5 Essa comunidade abarca cerca de 600 famílias. Seu território, o maior do Brasil, foi reconhecido como 

Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga pela Lei estadual n.º 11.409, de 1991. Em 2000, a 
comunidade foi certificada pela FCP. 
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históricas. Acerca das comunidades negras rurais ou dos quilombos contemporâneos, 

pouco se tratou. Era um momento de transição6.  

As reapropriações dos quilombos no quadro da Constituinte, impressas no 

texto final da Constituição, acabaram posteriormente abrindo espaço para 

contradições. Uma delas se refere ao tombamento de quilombos contemporâneos, 

usando a prerrogativa do Artigo 216 da Constituição de 1988. Em “Os quilombos e o 

silêncio patrimonial: o que falam os processos de tombamento dos antigos 

quilombos?”, Paulo Fernando Soares Pereira (2020) analisa os processos 

administrativos abertos no Iphan depois de 1988. Em sua pesquisa, o autor analisou 

21 conjuntos documentais, sendo dois referentes aos quilombos dos Palmares e do 

Ambrósio, enquadrados na compreensão de antigos quilombos. Os demais, portanto, 

concernem aos quilombos contemporâneos. Como atores solicitantes, foram 

registradas, em maioria, instâncias estatais como a FCP, o Iphan, o Incra e o MPF. 

Os 14 processos anteriores ao Decreto n.º 4.887, de 2003 (que regulamenta o Artigo 

68), tratam de situações presentes em Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, 

Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Rio de Janeiro, São Paulo e Sergipe. Os sete 

seguintes dizem respeito aos casos presentes na Bahia, em Pernambuco e no Rio 

Grande do Sul.  

Sobre os documentos, constatou-se o binarismo entre a patrimonialidade que 

remete ao passado e a contemporaneidade quilombola, a pouca participação das 

comunidades nos processos de tombamento e a falta de consideração da 

dinamicidade e a complexidade desses fenômenos, comentados na tese 

anteriormente. 

Outras contradições da separação da questão quilombola entre os Artigos 216 

e 68 foram reforçadas no debate sobre a regulamentação do Artigo 68, interpretada a 

seguir. 

Em termos gerais, mesmo que questionamentos e ponderações sejam feitos 

nesse percurso da Constituinte, a entrada dos dispositivos sobre quilombos, o Artigo 

126 da Constituição e o Artigo 68 do ADCT representam uma conquista do movimento 

 
 
6 Esse uso dos quilombos, especialmente Palmares, como uma imagem de força e luta se fortaleceu, 

como apresentado no capítulo 2, ao menos 20 anos antes, com o movimento negro, na tese 
representada pelo Grupo Palmares e pelo MNU, mas ele surgiu também, como igualmente dito nos 
capítulos 1 e 2, no começo do século passado, por meio dos intelectuais à frente dos estudos afro-
brasileiros ou sobre relações raciais, que propuseram leituras a respeito dos quilombos que ora 
valoravam mais o elemento cultura, ora o fenômeno enquanto organização política. 
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negro, urbano e rural, que colocou os temas racial e do quilombo na agenda dos 

poderes públicos naquele momento. As demandas inseridas ofereceram o suporte 

para as lutas seguintes, resultando em legislação e outras políticas públicas de 

promoção da igualdade racial, como aquelas mencionadas no capítulo 2. 

 

4.1.2 A regulamentação do Artigo 68 
 

Com a aprovação do Artigo 216 da Constituição e do Artigo 68 do ADCT, o 

Estado precisou criar ou alterar estruturas que proporcionassem a aplicação dos 

direitos constitucionais previstos em 1988. Especificamente sobre o Artigo 68, o MPF, 

à época, defendeu que ele seria autoaplicável, mas o entendimento não foi consenso, 

e exigiu-se uma regulamentação. Esbarrou-se aí em questões como a definição das 

instituições do executivo responsáveis pela aplicação e pelo estabelecimento dos 

critérios de identificação que deveriam constar do processo de reconhecimento. Essas 

entidades atrelaram-se a dois movimentos: a política administrativa sobre os recursos 

para tal e os critérios que fundamentariam as escolhas dos grupos beneficiados com 

os recursos.  

Sobre isso, Ilka Boaventura Leite (2000) afirma que o caminho da definição do 

sujeito do direito deslocou antigos estigmas, “ao desencadear uma revisão dos 

critérios de classificação dos grupos, principalmente quando estes são considerados 

como sendo relativamente homogêneos” (LEITE, 2000, p. 343). Na norma 

constitucional, os sujeitos, “os remanescentes”, derivam da comunidade. Nesse 

quadro, o modo de vida coletivo e a participação de cada um em comunidade seriam 

os pontos a ser contemplados pelas ações. Além da cor da pele, que a lei parece 

contemplar, passariam a ser considerados mais a capacidade de auto-organização e 

o poder de autogestão dos grupos para identificar e decidir quem é e quem não é 

membro da sua comunidade. Como novidade da Constituição, temos um novo campo 

dos direitos étnicos. “O estado brasileiro, ao reconhecer uma formação social diversa 

e desigual, teria que colocar-se como árbitro e defensor destes direitos, reconhecendo 

com isto a existência de grupos culturalmente diferenciados” (LEITE, 2000, p. 345). 

A instância federal com responsabilidade de responder às demandas 

apresentadas pela aplicação do Artigo 68 foi a FCP, vinculada à época ao MinC e 

criada no mesmo contexto de mobilização pelo tombamento da Serra da Barriga, pelo 

Iphan. Para tanto, a FCP constituiu uma Subcomissão de Estudos e Pesquisas, 
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formada por seus representantes e por representantes do IBPC (uma denominação 

temporariamente atribuída ao Iphan), igualmente vinculado ao MinC, e por uma 

Comissão Interministerial. Segundo o ofício dessa subcomissão, endereçada ao 

subprocurador-geral da República, ela tinha como tarefas: 

 
Identificar, inventariar e propor o tombamento daqueles sítios e populações 
que descendem da cultura afro-brasileira, que deverão, após o laudo 
antropológico, ser reconhecidos como remanescentes de quilombos através 
da FCP, tão logo se regularize o Art. 68 (ARRUTI, 2003, p. 14). 

 

Nesse momento, uma leitura mais voltada para a noção patrimonial de 

quilombo sustentada na arqueologia tinha mais peso. Comunidades foram até mesmo 

visitadas por profissionais do IBPC especialmente ligados aos campos da arqueologia 

e da arquitetura, mas, segundo José Maurício Arruti (2003, p. 15; 2006, p. 84), 

“rapidamente ficou claro o confronto que se formava entre a noção tomada em seu 

aspecto de patrimônio histórico e as demandas apresentadas pelos grupos atuais”.  

Sobre a questão, em 1994, ocorreram pelo menos três eventos importantes. 

Ademais da reunião do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais da 

ABA, mencionada anteriormente, em abril, em meio às comemorações dos 300 anos 

de Zumbi dos Palmares, o Centro de Cultura Negra do Maranhão e a SMDDH 

promoveram um encontro. Em outubro, a FCP presidida por Joel Rufino dos Santos 

articulou o I Seminário Nacional de Comunidades Remanescentes de Quilombos. No 

evento da FCP, Glória Moura apresentou uma definição de quilombo distinta daquela 

mencionada pela subcomissão, a qual a FCP integrava.  

 
Comunidades negras rurais que agrupam descendentes de escravos [que] 
vivem da cultura de subsistência e onde as manifestações culturais têm forte 
vínculo com o passado ancestral. Esse vínculo com o passado foi reificado, 
foi escolhido pelos habitantes como forma de manter a identidade (MOURA, 
1994). 

 

Tal definição foi ratificada pelo então presidente da FCP Joel Rufino dos Santos 

no seminário (ARRUTI, 2003, p. 15; 2006, p. 84). Joel Rufino dos Santos participava 

do Conselho Geral do Memorial Zumbi, juntamente com o presidente anterior da FCP, 

Carlos Moura.  

As concepções veiculadas pelos integrantes da FCP, por pesquisadores como 

Glória Moura e por aqueles que representaram a ABA à época resultam de um 

trabalho de atribuição de sentidos anterior. Em âmbito acadêmico, cabe reforçar os 
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estudos ocorridos entre os anos de 1970 e 80 pelos campos da antropologia, 

sociologia e história, apresentados no capítulo 2, que se descolaram do modelo usual 

representado pelo fenômeno de Palmares. Tais debates permearam os eventos 

ocorridos em 1994 e aqueles que ocorreriam no ano seguinte, ligados ao centenário 

de Zumbi. Como base desse processo de “ressemantização” do termo, que buscou 

afirmar a sua contemporaneidade, três referências foram (e ainda são) importantes: o 

uso comum da terra, a etnicidade e a autoatribuição, especialmente porque integram 

não somente os debates acerca da regulamentação do Artigo 68, mas aqueles sobre 

a sua aplicação ainda hoje. 

Os trabalhos de Alfredo Wagner Berno de Almeida sobre as comunidades 

negras rurais do Maranhão e do Pará, entre 1988 e 1991, apresentaram, com as 

chamadas “terras de preto”, a categoria uso comum, na qual o 

 
controle dos recursos básicos não é exercido livre e individualmente por um 
determinado grupo doméstico de pequenos produtores diretos ou por um dos 
seus membros. Tal controle se dá através de normas específicas, 
combinando uso comum de recursos e apropriação privada de bens, que são 
acatadas, de maneira consensual, nos meandros das relações sociais 
estabelecidas entre vários grupos familiares, que compõem uma unidade 
social. [...] Laços solidários e de ajuda mútua informam um conjunto de regras 
firmadas sobre uma base considerada comum, essencial e inalienável 
(ALMEIDA, 2008, p. 28-29).  

 

Essa forma de territorialidade foi transformada em pauta de luta e articulação 

política, bem como de investigação acadêmica7. O tema foi tratado no seminário da 

FCP e nos encontros promovidos pelas comunidades negras rurais do Maranhão e do 

Pará, já citados.  

Sobre etnicidade, já pontuada, o conceito debatido pelo campo da antropologia 

recorreu à afirmação de uma identidade coletiva teoricamente baseada nos estudos 

acerca dos grupos étnicos, segundo a definição de Fredrik Barth (1976). O uso do 

conceito buscou quebrar o sentido apresentado pela legislação colonial e imperial e 

ainda com a idealização do modelo palmarino, uma etnicidade não calcada no 

reconhecimento visivelmente marcado nos corpos e costumes ou recortes “genéricos” 

como os da cor, ou ainda interpretada com base na cultura e no isolamento, mas 

 
 
7 Marcada pelo uso comum, tal territorialidade sofreu variações e ganhou outras denominações e 

modalidades: “terras de santo”, “terras de índios”, “terras de parentes”, “terras de irmandade”, “terras 
de herança” e “terras de preto” (ALMEIDA, 2008). 
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focada na criação, na manutenção e na interação; mais futuro, menos passado 

(ARRUTI, 2003, p. 23). Assim, o Artigo 68 deveria fundamentar-se na autoatribuição 

identitária e nas práticas dos sujeitos interessados ou daqueles que poderiam ser 

contemplados pela legislação em vigor. 

Ao lado de tentativas de aplicação do Artigo 68, foi indicada a necessidade de 

legislação complementar de regulamentação, processo que foi acompanhado pela 

Articulação Provisória das Comunidades Remanescentes de Quilombos, cujos 

encontros resultaram, em 1994, na criação da Articulação Nacional de Comunidades 

Remanescentes de Quilombos (ANCRQ). 

No Legislativo, os debates foram abertos por dois projetos de lei apresentados 

em 1995 pela senadora Benedita da Silva, do Partido dos Trabalhadores (PT) do Rio 

de Janeiro, representando especialmente o movimento negro urbano, e pelo deputado 

estadual Alcides Modesto, do PT da Bahia, militante da Comissão Pastoral da Terra 

(CPT). As propostas representaram as duas posições do movimento pela 

regulamentação do 68: uma mais ligada ao tema cultural; e a outra, em torno da 

regularização fundiária (urbano versus rural). Com base nas propostas, o formato da 

regulamentação representaria posições de distintos interlocutores (deputados, 

senadores, movimento negro rural e urbano, MPF e outras instâncias da sociedade 

civil), mas igualmente as formas variadas de fenômenos representados pelas 

comunidades negras que passariam pelo reconhecimento. 

Ainda naquele ano houve a primeira iniciativa de normatização dos 

procedimentos de regularização das terras quilombolas por meio da Portaria 

presidencial n.º 307, de 22 de novembro, do Incra, determinando a sua demarcação 

e titulação (APÊNDICE G), mas somente aquelas inseridas em áreas públicas federais 

ou desapropriadas poderiam ser tituladas. Em 1996, um grupo de trabalho 

interministerial formado pelo Ibama, pelo MinC e pelo Ministério da Justiça deveria 

definir qual órgão receberia as demandas. A Portaria n.º 307 foi substituída em outubro 

de 1999, quando a 11.ª reedição da Medida Provisória n.º 1.911 delegou para a FCP, 

vinculada ao MinC, a competência para titular as terras e a responsabilidade pelos 

assuntos quilombolas, prevista pela Portaria n.º 447 do MinC (APÊNDICE G). 

A medida provisória em tela ignorou todo o debate em andamento e apresentou 

três importantes limitações à aplicação do Artigo 68. Ao escolher a FCP como 

responsável pelo tema, impactou os processos iniciados por outras instâncias do 

governo, como o Incra. A medida ainda estabeleceu um tempo-limite para o 
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encaminhamento de demandas, outubro de 2001, precisando-se depois disso de uma 

legislação especial. Por fim, restringiu o reconhecimento das comunidades ao definir 

que estas deveriam estar ocupando suas terras entre o momento da abolição da 

escravatura e aquele da promulgação da Constituição Federal, ou seja, entre 13 de 

maio de 1888 e 5 de outubro de 1988. Tal tese estendeu-se por longos anos. 

Essa alteração refletia a decisão do governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso de não realizar desapropriações para assegurar a titulação das terras de 

quilombo. Como resultado, em 2000, a FCP titulou algumas comunidades sem a 

desapropriação ou anulação dos títulos de terceiros. Posteriormente, o Incra abriu um 

novo processo de regularização das áreas, para proceder a desapropriações e 

reassentamentos. Esse quadro representou ainda uma disputa entre o Incra e a FCP 

pela centralidade da gestão dos processos de titulação quilombola, tendo como fundo 

as lutas internas entre os integrantes do movimento negro e as instituições estatais à 

frente da titulação.  

A medida provisória foi, contudo, considerada inconstitucional pelo MPF, 

especialmente por limitar a aplicação do Artigo 68, que não apresentou limites de 

tempo tampouco relação direta entre a ocupação “original” e a ocupação atual das 

terras. Todavia, o Decreto n.º 3.912, editado em 10 de setembro de 2001, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, para regulamentar o procedimento para titulação das 

terras quilombolas, confirmou as restrições presentes na medida citada. Assim, 

restringiu o alcance do Artigo 68 (APÊNDICE G) e determinou que seriam 

contempladas somente as “terras que eram ocupadas por quilombos no ano de 1888” 

e as que estavam “ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos em 

5 de outubro de 1988” (BRASIL, 2001).  

Essa classificação, assentada num marco temporal, atingiu de maneira 

especial os grupos em conflito que, na promulgação da Constituição, não ocupavam 

seus territórios originais em decorrência de disputas territoriais. O Decreto n.º 3.912 

paralisou as titulações das terras dos quilombos pelo governo federal e ainda reiterou 

que a FCP era o órgão responsável pelo tema. Ao apoiar-se no critério temporal, a 

normativa estabeleceu a tese que atrelou o direito constitucional do reconhecimento 

territorial aos grupos ocupantes das suas terras na data da promulgação da 

Constituição de 1988.  

Em contraponto, em 2002, o projeto de lei apresentado sete anos antes chegou 

a uma versão final que avançou em temas importantes. O documento contemplou o 
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autorreconhecimento dos grupos abarcando situações distintas como as “terras de 

preto” e ainda as comunidades negras rurais, além do direito destas sobre os 

territórios de ocupação tradicional no lugar das terras ocupadas, estendendo os 

diferentes espaços que integram seus usos8. Também contribuiu na definição da 

relação do Estado com o tema, ampliando as ações pelas instâncias estaduais e 

outras da federal, como o MPF, ao permitir a abertura e a emissão de declaração de 

reconhecimento das comunidades. Para cumprir com essas obrigações, previu 

questões ligadas ao orçamento, como linhas de crédito e convênios, mas o governo 

federal, por meio de despacho presidencial, vetou o projeto de lei na íntegra e reforçou 

o Decreto n.º 3.912, de 2001. 

Ao fim de 2002, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu da Conaq 

um documento que avaliou criticamente o desempenho da FCP e solicitou a 

revogação do decreto vigente e a criação de uma “Secretaria Nacional de Quilombos” 

no Incra para tratar do tema (CARVALHO, 2016, p. 134). Em 2003, sob a coordenação 

da Casa Civil e da Seppir, instituiu-se um grupo de trabalho interministerial para rever 

o decreto vigente e pensar em outra regulamentação. O grupo, formado por 14 

ministérios e três representantes de comunidades quilombolas, minutaram três 

decretos: n.º 4.883, n.º 4.885 e n.º 4.887. Segundo Ana Paula Comin de Carvalho 

(2016, p. 135): 

 
O primeiro transferiu a competência para regularizar as terras quilombolas 
para o Ministério do Desenvolvimento Agrário. O segundo definiu a 
composição, estruturação, competências e funcionamento do Conselho 
Nacional de Promoção da Igualdade Racial, garantindo aos quilombolas a 
sua participação nesse órgão colegiado de caráter consultivo sobre as 
políticas de promoção da igualdade racial. 

 

O último, atualmente em vigor, adotou a autoidentificação das comunidades no 

seu reconhecimento, em consonância com a Convenção n.º 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) de 1989 (APÊNDICE G). O Decreto n.º 4.887 retomou 

a possibilidade de desapropriação das propriedades sobrepostas às terras dos 

 
 
8 Sobre isso, tem importância dizer que o Brasil ratificou, em 2002, a Convenção n.º 169 da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, de 1989, que reconhece como 
critério fundamental os elementos de autodefinição (OIT, 1989). Essa convenção ainda trata do direito 
de propriedade e posse sobre as terras tradicionalmente ocupadas e do direito de retorno a elas, na 
ausência das causas que motivaram seus traslados e reassentamentos. “Ao recolocar no tempo 
presente o sentido de ‘terras tradicionalmente ocupadas’, [...] [liberta-se] da ‘imemorialidade’, da 
preocupação com ‘origem’, do passado e de categorias correlatas” (ALMEIDA, 2008, p. 52). 
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quilombos e atribuiu ao Incra a competência nos processos de regularização das 

terras, passando de uma abordagem “culturalista”, vinculada à FCP, para uma voltada 

à terra. Ele estabeleceu que a titulação se daria em nome de uma entidade 

representativa das comunidades (por isso a formação e articulação destas, em forma, 

por exemplo, de associações), permitiu igualmente a criação da Política Nacional de 

Atendimento às Comunidades Quilombolas e definiu a competência das instituições 

estatais envolvidas na implementação das políticas públicas quilombolas9. 

Acerca do Incra, a retomada dessas ações exigiu uma normativa interna, 

especialmente considerando que o instituto foi criado com os intuitos de colonizar e 

promover uma reforma na distribuição de terras no Brasil. Com a demarcação de 

terras destinadas à propriedade privada de famílias nucleares, fundamentada em 

critérios econômicos e agronômicos, houve a demarcação de terras coletivas, com 

base em critérios históricos e antropológicos, levando-se em conta a forma 

tradicionalmente estabelecida pela apropriação dos recursos naturais pelas 

comunidades.  

Em 2004, o Incra regulamentou o procedimento do Decreto n.º 4.887 com a 

Instrução Normativa n.º 16, substituída pela n.º 20, em 20 de setembro de 2005, 

contendo as novas orientações para a regularização fundiária (APÊNDICE G). Entre 

elas, cabe salientar a adoção do relatório antropológico como uma das peças do 

documento a ser elaborado pela entidade. O relatório 

 
deveria conter informações sobre as terras e edificações destinadas a 
moradia; as terras para a reprodução física, social e cultural do grupo; as 
fontes terrestres, fluviais, lacustres ou marítimas de subsistência; as terras 
detentoras de recursos ambientais necessários a preservação de costumes, 
tradições e lazer; as terras e edificações destinadas a cultos religiosos e os 
sítios que contivessem reminiscências históricas dos antigos quilombos 
(CARVALHO, 2016, p. 135).  

 

No ano seguinte, 2006, o Incra passou a contratar profissionais da antropologia 

que estariam à frente da elaboração dos documentos de identificação territorial. A 

inserção do documento e dos profissionais não somente no quadro do Incra, mas no 

processo de reconhecimento do território quilombola, foi defendida pela ABA, 

 
 
9 Indicando a continuidade de disputas, também em nível político-partidário, em 2004, o STF recebeu 

o pedido de Adin n.º 3.239 pelo PFL, atual DEM, questionando o Decreto n.º 4.887, de 2003, assunto 
que será retomado ao fim deste capítulo. 
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reforçando o papel do discurso desse campo nas disputas políticas que envolviam o 

tema, bem como o seu uso na garantia de tais direitos. 

Entre a Instrução Normativa n.º 20, de 2005, e a sua substituta, a Instrução 

Normativa n.º 49, de 2008, a principal mudança foi, ademais de detalhar o conteúdo 

do relatório antropológico, vedar a participação de pesquisadores que antes tivessem 

prestado assessoria às comunidades foco do reconhecimento. No lugar, deu-se 

preferência aos servidores do Incra, contudo, em virtude da pressão sobre tal questão, 

especialmente da ABA, o governo recuou e publicou, em 2009, a Instrução Normativa 

n.º 56, aceitando modificar as normas internas do Incra para preservar as 

prerrogativas do decreto vigente. Essa instrução implantou procedimentos que 

resultaram num processo bastante moroso, alvo de contestações tanto do movimento 

social negro e quilombola como da comunidade acadêmica. Após breve consulta 

pública, foi gerada uma nova Instrução Normativa, a de n.º 57, de 2009, suspendendo 

os pontos elencados pela norma anterior.  

Convém destacar que em 2007, para organizar administrativamente a emissão 

da certidão de autorreconhecimento das comunidades enquanto remanescentes dos 

quilombos, a FCP passou a contar com o Cadastro Geral de Remanescentes de 

Comunidades de Quilombo (CGRCQ). Instituído pela Portaria n.º 98 e vinculado ao 

Departamento de Proteção ao Patrimônio Afro-Brasileiro (DPA), da FCP, o CGRCQ 

abarca as certidões de registro das comunidades, uma primeira etapa do processo de 

reconhecimento (APÊNDICE G). Com tais procedimentos, o início do processo de 

reconhecimento das terras quilombolas se condiciona com a certidão e a inclusão no 

CGRCQ da FCP, seguido dos estudos históricos e antropológicos feitos pelo Incra 

para elaborar o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). Essas 

alterações causaram embates entre os agentes do Executivo, o MPF e as 

comunidades, presentes nos processos estudados e relativos aos grupos 

catarinenses, conforme apresentado a seguir.  

 

4.1.3 Constituições estaduais e a carta catarinense 
 

A respeito da Constituição Federal, cabe dizer que tanto no que tange ao 

reconhecimento dos quilombos como patrimônio cultural (e seu tombamento) como 

ao direito à terra por parte dos quilombolas, o texto prevê atribuições ao Estado, e não 

à União. Portanto, tais prerrogativas não recaem somente sobre instâncias federais. 
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Ademais do Artigo 68 do ADCT, legislativos estaduais, pressionados pelo movimento 

negro, incorporaram tais questões nas normativas constitucionais, como ocorreu na 

Bahia, em Goiás, no Maranhão, no Mato Grosso e no Pará (Quadro 19). 

 

Quadro 19 – Constituições estaduais da Bahia, de Goiás, do Maranhão, do Mato 

Grosso e do Pará e o tema dos quilombolas 
Estado Artigo Descrição 

Bahia 51 
ADCT 

O Estado executará, no prazo de um ano após a promulgação desta 
Constituição, a identificação, discriminação e titulação das suas terras 
ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 

Goiás 16 
ADCT 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-
lhes os respectivos títulos. 

Maranhão 229 O Estado reconhecerá e legalizará, na forma da lei, as terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos. 

Mato 
Grosso 

33 
ADCT 

O Estado emitirá, no prazo de um ano, independentemente de estar 
amparado em legislação complementar, os títulos de terra aos 
remanescentes de quilombos que ocupem as terras há mais de 50 anos. 

Pará 322 

Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 
suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-
lhes títulos respectivos no prazo de um ano, após promulgada esta 
Constituição. 

ADCT: Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. 
Fonte: Seppir (s.d., p. 15). 

 

Todos esses casos indicaram que o Estado deve reconhecer a propriedade e 

emitir o título em favor dos remanescentes das comunidades dos quilombos. Sobre a 

autoaplicabilidade, enquanto o Maranhão exige uma lei complementar, o Mato Grosso 

dispensa-a – “as titulações iniciaram sem ter sido elaborada a lei complementar” 

(TRECCANI, 2006, p. 112). Acerca dos prazos, Bahia, Mato Grosso e Pará 

estabeleceram um ano para a emissão dos títulos de reconhecimento de domínio. 

Cabe salientar que esses estados historicamente abarcam uma quantidade 

expressiva de comunidades negras rurais que articularam ações em busca do 

reconhecimento como remanescentes dos quilombos. Ainda hoje, são eles que 

registram o maior volume de certificações. Outros estados aprovaram leis ordinárias 

sobre o tema, como Espírito Santo, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São 

Paulo. 

Em contrapartida, em Santa Catarina, a Constituição Estadual, promulgada em 

1989, não fala de quilombos nem de quilombolas. A história do estado, por muito 

tempo, foi narrada sem mencionar ou destacar o sujeito negro no processo de 
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ocupação do seu território10. A questão da terra aparece no Capítulo II do 

Desenvolvimento Rural, nos Artigos 146, 147 e 148. Segundo o 146, “o Estado 

colaborará com a União na execução de programas de reforma agrária em seu 

território” (SANTA CATARINA, 1989). O Artigo 147 afirma que o 

 

Estado, nos termos da lei, observadas as metas e prioridades do plano 
plurianual, elaborará e executará programas de financiamento de terras, com 
a participação dos trabalhadores, produtores, cooperativas e outras formas 
de associativismo rural. Parágrafo único. Os recursos para os programas de 
financiamento de terras serão definidos na lei de diretrizes orçamentárias e 
serão suplementados com os proporcionados por outras fontes, públicas ou 
privadas (SANTA CATARINA, 1989). 

 

O Artigo 148, que trata das terras públicas e devolutas que se destinam à 

“preservação ambiental ou a assentamentos de trabalhadores rurais sem terra”, tem 

complementação: 

 
Art. 148-A. O Estado poderá promover, na forma da lei e por meio de 
convênios com outros entes federativos, o reassentamento ou a indenização 
dos pequenos agricultores que, de boa fé, estejam ocupando terras 
destinadas por meio de processo demarcatório, aos povos indígenas (SANTA 
CATARINA, 1989).  

 

Sobre esses grupos, o Capítulo VIII, dos Índios, inclui apenas um artigo, o 192, 

que diz: “O Estado respeitará e fará respeitar, em seu território, os direitos, bens 

materiais, crenças e tradições e todas as garantias conferidas aos índios na 

Constituição Federal” (SANTA CATARINA, 1989). Como Parágrafo Único, estabelece: 

“O Estado assegurará às comunidades indígenas nativas, de seu território, proteção, 

 
 
10 Algumas publicações aqui mencionadas trataram do tema, inicialmente com base em uma leitura 

bastante limitada, como a de Fernando Henrique Cardoso (1962) e Octavio Ianni (1962), mas em 
consonância com o quadro do período, como salientaram Joseli Maria Nunes Mendonça, Luana 
Teixeira e Beatriz Gallotti Mamigonian (2020). Como comentado, de maneira especial a partir dos 
anos de 1970 e 80, outra abordagem foi adotada na historiografia, e trabalhos retomaram as 
pesquisas anteriores e promoveram revisões ou ainda novos estudos. Em Santa Catarina, por 
exemplo, tem-se as produções ligadas aos grupos de pesquisa e laboratórios da UFSC e Udesc, já 
citadas. Acerca da experiência dos africanos e seus descendentes no Brasil meridional, destacam-
se os trabalhos debatidos nos encontros Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, promovidos 
pelo grupo de pesquisa de mesmo nome, formado em 2002 e coordenado por pesquisadores 
associados à UFPR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), UFSC, Universidade 
Federal de Pelotas (UFPel), Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e Unesp. O primeiro 
encontro ocorreu em 2003, e desde então foram 10 edições. Para outras informações sobre o grupo 
de pesquisa, os encontros e as publicações apresentadas, ver: 
http://www.escravidaoeliberdade.com.br/site/. Acesso em: 23 mar. 2021. 
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assistência social, técnica e de saúde, sem interferir em seus hábitos, crenças e 

costumes” (SANTA CATARINA, 1989). 

Considerando a ausência do tema dos quilombos na normativa constitucional 

estadual, a soberania da Constituição Federal e ainda que os processos de 

regularização fundiária catarinenses em andamento acompanham a prerrogativa 

nacional e obedecem a ela, a tese fixou-se, assim, nas instâncias federais. 

 

4.2 ENTRE A CERTIFICAÇÃO E A TITULAÇÃO: LEGISLAÇÃO E TRAMITAÇÃO 

 

O processo ligado ao acesso ao direito previsto no Artigo 68 do ADCT da 

Constituição de 1988 foi normatizado pela divisão de atribuições das instâncias 

federais representadas pela FCP e pelo Incra. O processo administrativo do 

reconhecimento previsto no texto constitucional se inicia pela exigência da certidão de 

autodefinição como remanescente de quilombo. Sobre isso, cabe salientar que 

certificar a autoatribuição de uma comunidade implica transferir para o Estado o poder 

de atribuição que se pretendia depositar nesses próprios grupos. Um dos efeitos 

desse processo e da relação abstrata e documental que ele estabelece entre as 

comunidades e a rotulação como quilombola tem sido o surgimento de comunidades 

certificadas a pedido de terceiros, como prefeituras, instâncias da sociedade civil e 

movimentos sociais, sem que elas soubessem (ARRUTI, 2013). A certificação, a 

princípio de responsabilidade da FCP, depois tornada parte do processo interno do 

Incra, mais tarde voltou a ser atribuição da FCP, e, em cada umas dessas instâncias 

federais, abre-se, separadamente, um processo administrativo.  

Vinculada à época ao MinC, a FCP foi instituída por meio da Lei n.º 7.668, de 

1988, sancionada pelo presidente José Sarney (APÊNDICE G), antes mesmo da 

promulgação da Constituição, em outubro. Como finalidade, foi destacada a promoção 

da “preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência 

negra na formação da sociedade brasileira” (BRASIL, 1988a)11. O reconhecimento 

quilombola foi jurídica e administrativamente previsto, mais tarde, por meio da Medida 

 
 
11 O vínculo ministerial foi alterado pelo Decreto n.º 9.674, de 2 de janeiro de 2019, que instituiu o 

Ministério da Cidadania. Este abarcou o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do 
Esporte e o MinC e assumiu as suas políticas. 
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Provisória n.º 2.216-37, de 2001, que atribuiu à FCP as tarefas de reconhecer, 

delimitar e demarcar as terras ocupadas: 

 
III – realizar a identificação dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, proceder ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das 
terras por eles ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação. 
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares – FCP é também parte 
legítima para promover o registro dos títulos de propriedade nos respectivos 
cartórios imobiliários (BRASIL, 1988a). 

 

Entre 1988 e o ano do Decreto n.º 4.887, de 2003 (que passou tal atividade ao 

Incra), a FCP titulou 17 comunidades, todas em 18 de julho de 2000, nos estados do 

Amapá (1), Bahia (3), Goiás (1), Minas Gerais (1), Mato Grosso do Sul (2), Mato 

Grosso (1), Pará (2), Pernambuco (2), Rio de Janeiro (2), Sergipe (1) e São Paulo (1). 

Destas, 11 foram tituladas e certificadas e seis apenas tituladas.  

Em Santa Catarina, em termos oficiais, os documentos reunidos pela FCP e 

pelo Incra registraram demandas de comunidades ainda nos anos de 1990, conforme 

apresentado neste capítulo. Em âmbito acadêmico, essas demandas foram 

documentadas pelo Nuer da UFSC, que, entre 1986 e 1998, desenvolveu cinco 

projetos pioneiros no estado.  

Em 1986, o Projeto Populações Negras em Santa Catarina, sob coordenação 

de Ilka Boaventura Leite e com apoio do CNPq, iniciou os estudos “afro-brasileiros” 

no campo da antropologia naquela universidade. No mesmo ano, teve-se a 

elaboração do Projeto Comunidades Negras em Santa Catarina: Limites de 

Diferenciação Étnica, que, entre 1987 e 1988, formou as bases dos estudos do Nuer 

sobre territórios negros e quilombos12. O projeto foi igualmente coordenado por Ilka 

Boaventura Leite, mas financiado pela Fundação Ford, resultando em pesquisas em 

forma de dissertações e teses e laudos de antropologia.  

Acerca das comunidades negras, quatro casos foram estudados: o “Morro da 

África”, em Jaraguá do Sul; o Morro do Fortunato, em Garopaba; o Morro dos Cafuzos 

(área indígena), em José Boiteux; e o Sertão de Valongo, em Porto Belo (APÊNDICE 

C). Entre 1992 e 1993, sob a mesma coordenação, o Projeto Identidade Étnica e 

Espaço: Territórios Negros em Santa Catarina baseou-se nas ocupações negras no 

estado para estabelecer paralelos com as demais formas estudadas em outras 

 
 
12 Como pesquisadores, participaram: Míriam Hartung, Pedro Martins, Vera Iten Teixeira e José Bento 

Rosa da Silva. 
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regiões brasileiras13. Entre 1994 e 1996, Plurietnicidade e Intolerância: Relações 

Interétnicas no Sul do Brasil recebeu recursos da Fundação Ford, da FCP e do CNPq. 

O projeto destacou a etnicidade na construção dos territórios negros, estes como 

espaços de criação e projeção de diferenças. Por fim, entre 1997 e 2004, o Projeto O 

Acesso à Terra e à Cidadania Negra: Expropriação e Violência no Limite dos Direitos 

consolidou as experiências de estudos acadêmicos e de assessoria jurídica ligados 

aos direitos das comunidades quilombolas14. 

Na publicação Negros no sul do Brasil: invisibilidade e territorialidade (1996), 

estudos do Nuer sobre “territórios negros” em Santa Catarina apresentaram distintas 

formas coletivas de posse de terras por famílias negras. Tais investigações, ocorridas 

entre as décadas de 1980 e 90, 

 
desnudaram também o cenário de conflitos em torno desse acesso à terra e 
os modos específicos de ocupação que podem assumir as territorialidades 
negras dessas situações, em um contexto no qual prevaleciam argumentos 
sobre a inexpressividade numérica dos negros e o papel menor 
desempenhado na história de um Sul “embranquecido” pela colonização 
europeia (MOMBELLI, 2016, p. 207). 

 

Cabe salientar ainda que, mesmo com documentos que atestavam a posse das 

terras, herdadas, as ocupações não foram totalmente garantidas, passando por fortes 

disputas com outros grupos dos entornos. 

As pesquisas promovidas pelo Nuer entre os anos de 1980 e 90 foram 

reforçadas por meio da publicação do Decreto n.º 4.887, de 2003, e usadas pelas 

comunidades, na época “organizadas política e juridicamente para acionar o direito 

quilombola” (MOMBELLI, 2016, p. 208). Esses grupos, presentes no estado muito 

antes da Constituição de 1988 e do mencionado Decreto n.º 4.887, de 2003, puderam 

articular-se enquanto sujeitos de direitos, apoiados por diferentes setores da 

sociedade civil, como movimentos sociais e a academia. 

Em termos oficiais, o estado catarinense tem atualmente 18 certidões emitidas 

para comunidades pela FCP. Destas, somente uma possui a titulação (etapa final) 

 
 
13 Como pesquisadores, participaram: Pedro Martins (Udesc), Vera Iten Teixeira e Paulo Leiria Júnior 

(Universidade Regional de Blumenau [Furb]) e Lisabete Coradini (UFSC). Como consultora, 
colaborou a pesquisadora Maria de Lourdes Bandeira (Universidade Federal de Mato Grosso 
[UFMT]). 

14 O projeto abarcou, na condição de bolsistas, os pesquisadores Raquel Mombelli, Marli Salete Henika 
e Neôdo Dias Júnior. 
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pelo Incra, restando 18 processos abertos (uma comunidade não foi certificada pela 

FCP). Durante a pesquisa para a tese, foram acessados todos os processos de 

certificação e titulação abertos, mas focou-se a interpretação somente naqueles 

relativos às comunidades Invernada dos Negros, São Roque e Sertão de Valongo. 

Essa seleção considerou que as comunidades em tela foram as únicas no estado que 

passaram simultaneamente pelas instâncias federais ligadas aos temas da terra e do 

patrimônio cultural. 

A FCP possui três estruturas administrativas: o DPA, o Departamento de 

Fomento e Promoção da Cultura Afro-Brasileira (DEP) e o Centro Nacional de 

Informação e Referência da Cultura Negra (CNIRC)15. O DPA emite a certidão de 

autodefinição e alimenta um banco de informações sobre tais processos. A atuação 

do departamento 

 
compreende um conjunto de atividades relacionadas à proteção, preservação 
e promoção da identidade das comunidades dos remanescentes de 
quilombos e das comunidades religiosas de matriz africana. [...] Além disso, 
tem como atribuição apoiar e articular ações culturais, sociais e econômicas 
com vistas à sustentabilidade desses grupos tradicionais [destaque da 
página]. A proposta é assisti-los e acompanhar ações de regularização 
fundiária dos já certificados, propondo atividades que assegurem a sua 
assistência jurídica (FCP, 2021b, grifo do original). 

 

Em 2021, o sítio eletrônico da FCP apresentou como definição de quilombo o 

texto do Artigo 2.º do Decreto n.º 4.887, de 2003, e acrescentou, em relação aos 

remanescentes de quilombos: 

 
São, de modo geral, comunidades oriundas daquelas que resistiram à 
brutalidade do regime escravocrata e se rebelaram frente a quem acreditava 
serem eles sua propriedade. As comunidades remanescentes de quilombo 
se adaptaram a viver em regiões por vezes hostis. Porém, mantendo suas 
tradições culturais, aprenderam a tirar seu sustento dos recursos naturais 
disponíveis, ao mesmo tempo em que se tornaram diretamente responsáveis 
por sua preservação, interagindo com outros povos e comunidades 
tradicionais tanto quanto com a sociedade envolvente. Seus membros são 
agricultores, seringueiros, pescadores, extrativistas e, dentre outras, 
desenvolvem atividades de turismo de base comunitária em seus territórios, 
pelos quais continuam a lutar. Embora a maioria esmagadora encontrem-se 
na zona rural, também existem quilombos em áreas urbanas e peri-urbanas. 

 
 
15 Apesar da manutenção dessas estruturas, sob a atual gestão do governo de Jair Bolsonaro, o 

presidente da FCP Sérgio Camargo tem atacado o legado da instituição, que lidera desde 2020. 
Publicamente nas redes sociais, Sérgio Camargo ponderou acerca da escravidão no Brasil, retirou 
a homenagem a personalidades negras da página da FCP e informou a futura mudança do seu 
logotipo, criticando a referência ao candomblé. Cabe reforçar ainda que os processos de titulação 
das terras quilombolas, nesse governo, foram quase paralisados.  
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[...] De todo modo, temos que comunidade remanescente de quilombo é um 
conceito político-jurídico que tenta dar conta de uma realidade extremamente 
complexa e diversa, que implica na valorização de nossa memória e no 
reconhecimento da dívida histórica e presente que o Estado brasileiro tem 
com a população negra (FCP, 2021c). 

 

Entendendo e acolhendo uma visão de quilombo contemporânea e 

ressemantizada, a FCA emite a certidão de autodefinição, via DPA, depois do 

recebimento dos documentos pela comunidade interessada, exigidos pela Portaria n.º 

98, de 2007. Como registros, tem-se uma ata de reunião da deliberação acerca da 

autodefinição, quando a comunidade não possui uma associação que a represente, 

ou da assembleia, quando conta com tal representação, assinada pela maioria dos 

moradores ou membros. Em termos gerais, acompanham a ata os registros que 

atestam a sua história comum, suas manifestações culturais e a solicitação da 

emissão da certidão. Cabe salientar que a FCP não atua num trabalho de conferência 

de quem pode ou não ser considerado quilombola, mas respeita o direito de 

autodefinição como remanescente de quilombo, parte essencial do caminho da 

certificação, previsto pela Convenção n.º 169 da OIT. Essa orientação foi reforçada 

na publicação do Incra Regularização de território quilombola (INCRA, 2017a), que, 

ademais de mencionar a ratificação da Convenção n.º 169 da OIT em 2002, que trata 

desse resguardo normativo, indica seu amparo nos estudos de Fredrik Barth acerca 

dos territórios étnicos. 

No sítio eletrônico da FCP, tabelas com as certidões emitidas são alimentadas 

segundo as expedições das certidões publicadas no Diário Oficial da União (DOU). 

Em 15 de junho de 2021, constavam 2.817 registros de comunidades remanescentes 

dos quilombos situados em diferentes estados do Brasil16. Do sítio, constam ainda três 

bancos de informações extras sobre as comunidades com processos abertos: (1) em 

análise técnica, com 27 comunidades; (2) aguardando visita técnica, com 51 

comunidades; e (3) aguardando complementação de documentos, com 140 

comunidades. Dessas três listas, apenas uma comunidade catarinense foi registrada 

como aguardando complementação de documentos. O processo da Comunidade 

Rosalina, em Araranguá, n.º 01420.014241/2014-61, foi aberto em 7 de novembro de 

2014 e consta como “analisado”. Para a pesquisa da tese, contou-se com os 

 
 
16 Para as informações sobre a certificação quilombola, incluindo os bancos de certidões expedidas e 

os processos abertos, ver: http://www.palmares.gov.br/?page_id=37551. Acesso em: 15 jun. 2021. 
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processos administrativos das comunidades catarinenses com certidões (Quadro 20), 

fornecidos pela Representação Regional Sul, situada no Rio Grande do Sul17, depois 

de contatados o DPA e o CNIRC. 

Ao contrário do caminho percorrido no Incra, mencionado a seguir, o processo 

de certidão como remanescente de quilombo pela FCP não se estende muito, 

temporalmente. Em termos de datas-limite da certificação, entre a abertura e a 

publicação no DOU, das 18 comunidades, 12 apresentaram processos que duraram 

menos de um ano: Invernada dos Negros, São Roque, Valongo, Morro do Fortunato, 

Santa Cruz, Campo dos Poli, Morro do Boi, Tabuleiro, Família Thomaz, Caldas do 

Cubatão, Vidal Martins e Ribeirão do Cubatão. Os de Aldeia e Ilhotinha duraram quase 

dois anos. Beco do Caminho Curto, Tapera, Itapocu e Areias Pequenas foram as 

comunidades com os processos mais longos: quase seis anos. Ao acessar os 

documentos no Incra, verificou-se que essas quatro comunidades tinham processos 

abertos naquela instância desde 2007, contudo, à época, 2018, por não apresentarem 

a certificação, o andamento não foi dado. Obteve-se a informação então de que os 

processos foram instaurados a pedido do MPF, e não das comunidades interessadas. 

 

  

 
 
17 Sobre as representações regionais, acessadas em 2021, a página aponta quatro instituições filiadas 

à sede em Brasília, que atendem aos estados de Alagoas, Bahia, Maranhão e Rio de Janeiro, mas 
os contatos das representações são cinco: Alagoas, Bahia, Maranhão, Rio de Janeiro/Espírito Santo 
e São Paulo. Não se pôde constatar se os estados não mencionados, como Santa Catarina, foram 
deslocados para os citados ou se foram extintos. 
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Quadro 20 – Comunidades remanescentes dos quilombos certificadas em Santa 

Catarina pela Fundação Cultural Palmares (2004-2021) 

Abertura Publicação da portaria no 
Diário Oficial da União Portaria Comunidade Município(s) 

02/04/2004 04/06/2004 19/2004 Invernada dos 
Negros 

Abdon Batista e 
Campos Novos 

31/01/201118 10/12/2004 35/2004 São Roque Praia Grande e 
Mambituba 

31/01/2011 10/12/2004 35/2004 Valongo Porto Belo 

20/10/2006 13/12/2006 29/2006 Morro do 
Fortunato Garopaba 

25/01/2007 02/03/2007 23/2007 Santa Cruz Paulo Lopes 
06/02/2007 02/03/2007 23/2007 Campo dos Poli  Monte Carlo 
24/11/2008 05/05/2009 43/2009 Morro do Boi Balneário Camboriú 

09/12/2008 05/05/2009 43/2009 Tabuleiro Santo Amaro da 
Imperatriz 

10/11/2008 05/05/2009 43/2009 Família Thomaz Treze de Maio 

24/03/2010 06/07/2010 82/2010 Caldas do 
Cubatão 

Santo Amaro da 
Imperatriz 

09/02/2009 27/12/2010 162/2010 Aldeia Garopaba 
06/05/2013 25/10/2013 176/2013 Vidal Martins Florianópolis 
14/12/2012 18/03/2014 41/2014 Ilhotinha Capivari de Baixo 

11/09/2013 10/05/2019 70/2019 Beco do Caminho 
Curto Joinville 

11/09/2013 10/05/2019 71/2019 Tapera São Francisco do 
Sul 

11/09/2013 10/05/2019 72/2019 Itapocu Araquari 
14/06/2013 01/11/2019 169/2019 Areias Pequenas Araquari 

30/10/2019 31/12/2019 231/2019 Ribeirão do 
Cubatão Joinville 

Fonte: FCP (2021a). 
 

Acerca da situação das comunidades na cartografia catarinense, a maioria 

encontra-se na faixa litorânea ou ainda na fronteira de Santa Catarina com o Rio 

Grande do Sul (Figura 26). Campo dos Poli é a única comunidade localizada mais no 

interior, na cidade de Treze de Maio.  

Em geral, os processos de certificação são curtos, variando entre 30 e 50 

páginas, dependendo dos documentos apresentados. 

 
 
18 Os processos administrativos de São Roque e Valongo registraram que a abertura dos conjuntos se 

deu em 14 de junho e 19 de julho de 2004, respectivamente. 
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Figura 26 – Comunidades remanescentes dos quilombos em Santa Catarina com processos na Fundação Cultural Palmares e no 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (2004-2021) 

 
Fonte: elaborada especialmente para esta tese por Emilia Nicolodi (2021).  
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Apresentada a certidão emitida pela FCP, o Incra assume as análises 

necessárias para a titulação. Como dito, é responsabilidade do Incra titular os 

territórios situados em terras públicas federais ou que incidem em áreas particulares. 

Em terras de domínio estaduais e municipais, cabe aos estados e municípios 

expedirem tais títulos. Todavia, como igualmente se frisou, nem todos os estados, por 

exemplo, possuem legislação específica para tanto.  

Como uma autarquia vinculada ao antigo Ministério da Agricultura, o Incra foi 

instituído pelo Decreto-Lei n.º 1.110, de 9 de julho de 1970, na presidência de Emílio 

Médici, abarcando direitos, competências, atribuições e responsabilidades do Instituto 

Brasileiro de Reforma Agrária, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário e do 

Grupo Executivo da Reforma Agrária (Artigo 2.º). A titulação das terras quilombolas, 

contudo, foi atrelada ao instituto somente em 2003, como citado, objetivando “a 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da 

competência concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” (BRASIL, 

2003). Em 1.º de janeiro de 2019, o Incra foi transferido para o Mapa (Decreto n.º 

9.660). 

A fim de aplicar os procedimentos para a identificação, o reconhecimento, a 

delimitação e a titulação das terras, o Incra estabelece convênios, contratos, acordos 

e instrumentos similares com outras instâncias federais ou ainda estaduais, 

municipais, não governamentais e entidades privadas. As etapas contemplam 

trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento ocupacional e 

cartorial. Concluídas, o Incra publica um edital no DOU e no Diário Oficial do Estado 

referente à terra sob estudo, mencionando (Artigo 7.º): 

 

I – denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades 
dos quilombos;  
II – circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel;  
III – limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das 
terras a serem tituladas; e  
IV – títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras 
consideradas suscetíveis de reconhecimento e demarcação (BRASIL, 2003).  

 

O Incra remete a identificação e delimitação da terra para instâncias como o 

Iphan, o Ibama, a SPU, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, a 

Fundação Nacional do Índio (Funai), a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa 

Nacional e a FCP (Artigo 8.º). As informações apresentadas podem ser contestadas 
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(Artigos 8.º e 9.º). Não havendo impugnações ou rejeições, o Incra conclui a titulação 

(Artigo 9.º). O seu reconhecimento e registro vêm “mediante outorga de título coletivo 

e pró-indiviso para as comunidades [...] com obrigatória inserção de cláusula de 

inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade” (Artigo 17) (BRASIL, 

2003). Com a emissão do título, cabe ao Incra garantir a assistência jurídica aos 

remanescentes na defesa da posse contra “esbulhos e turbações”, proteger a 

integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, bem como 

instruir processos para fins de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e 

pela preservação do patrimônio cultural (Artigos 17 e 18). 

O processo administrativo aberto no Incra inclui, em maioria, os documentos 

gerados pela certificação emitida pela FCP e outros incorporados no caminho. Como 

etapa obrigatória, a identificação e delimitação do território quilombola passam por um 

conjunto de estudos feitos por um grupo técnico interdisciplinar nomeado pela 

Superintendência Regional do Incra. O grupo abrange profissionais dos campos da 

agronomia, antropologia e cartografia, por exemplo, que agrupam no RTID 

informações cartográficas, fundiárias, agronômicas, ecológicas, geográficas, 

socioeconômicas, históricas e antropológicas como pareceres. Como peças, o RTID 

inclui:  

 

Relatório antropológico; planta e memorial descritivo do perímetro do 
território, bem como mapeamento e indicação das áreas e ocupações 
lindeiras de todo o entorno da área; cadastramento das famílias quilombolas; 
levantamento fundiário com levantamento de documentos e de dados dos 
imóveis inseridos no perímetro do território quilombola reivindicado, assim 
como de seus proprietários ou posseiros; relatório agroambiental do território 
proposto, com o levantamento de suas características e possibilidades; 
detalhamento da situação fundiária e de sobreposição de outros interesses 
estatais no território pleiteado; pareceres conclusivos das áreas técnica e 
jurídica (INCRA, 2017a, p. 12). 

 

Sob a responsabilidade de um servidor com habilitação em antropologia ou por 

profissional desse campo vinculado a instituições de ensino e pesquisa (contratado 

por meio de um termo de compromisso ou licitação), o relatório visa caracterizar a 

comunidade e o espaço em que esta se encontra. Segundo a publicação do Incra, 

esse estudo abrange os seguintes eixos: “O processo histórico da comunidade, sua 

organização social e os usos produtivos e culturais que a mesma faz de seu ambiente” 

(INCRA, 2017a, p. 12). O estudo no âmbito da antropologia abarca tanto a pesquisa 

bibliográfica, incluindo publicações e documentos presentes em arquivos, jornais, 
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centros de pesquisa etc., como a pesquisa etnográfica, por meio do trabalho de 

campo. É especialmente tal peça técnica que tem sido questionada por parlamentares 

e outros sujeitos contrários ao Decreto n.º 4.887, de 2003, e à titulação das terras 

quilombolas19, conforme se apresenta mais ao fim deste capítulo.  

Como normativa orientadora de todas as etapas do andamento processual no 

Incra, tem-se a citada Instrução Normativa n.º 57, de 2009, incluindo o julgamento das 

contestações e os recursos apresentados depois da publicação do RTID, a fase de 

conciliação de interesses com outras instâncias federais, estaduais ou municipais, o 

reconhecimento e a declaração dos limites dos territórios quilombolas e a 

desapropriação e emissão dos títulos. 

Em 2018, a página oficial do Incra continha dois arquivos de autoria da 

Coordenação-Geral de Regularização de Territórios Quilombolas (DFQ): uma relação 

dos 1.715 processos de regularização abertos, atualizada em 20 de março de 2018; 

e uma de acompanhamento daqueles de regularização, atualizada em 5 de setembro 

de 2016. Em 2020, outra plataforma foi criada, porém a publicação Relação de 

processos de regularização de territórios quilombolas abertos é datada de 2018. 

Acerca de Santa Catarina, o documento apresentou 17 processos abertos, entre 2004 

e 2015.  

O acesso da pesquisadora desta tese aos processos foi acompanhado pelo 

analista do Setor de Serviço de Regularização de Territórios Quilombolas, o 

antropólogo Marcelo Barbosa Spaolense. Igualmente se contou com um banco de 

informações diferente daquele da página oficial do Incra (Quadro 21), mas fornecido 

pelo mesmo setor da superintendência, que acompanha o andamento processual dos 

territórios quilombolas conforme a Instrução Normativa n.º 57, de 2009, do Incra, com 

dados das etapas do processo. 

 
 
19 Antes de 2011, os estudos eram feitos por profissionais da antropologia do Incra ou por instituições 

de ensino e pesquisa. Depois, foi adotado o “pregão”, com laudos de empresas licitadas. O Incra 
justifica a dificuldade de remunerar pesquisadores, especialmente vinculados a instituições como 
universidade federais, para os estudos solicitados. O “pregão” tem impactado a qualidade dos 
trabalhos, feitos com custo inferior num curto tempo, e a produção acadêmica, antes vinculada aos 
estudos de antropologia. Os laudos envolviam grupos de pesquisa, núcleos e laboratórios dedicados 
ao tema da investigação e foram transferidos para empresas privadas, sem garantia de produção 
acadêmica. 
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Quadro 21 – Andamento processual da regularização dos territórios quilombolas de Santa Catarina no Incra (2004-2021) 

Certidão Abertura 
no Incra 

Comunidade 
e municípios 

Reuniões 
preliminares 

Relatório 
antropológico RTID Contraditório Portaria201 Decreto21 Desintrusão Demarcação Titulação 

2004 2004 

Invernada dos 
Negros 

(Campos 
Novos e 
Abdon 
Batista) 

OK OK, 2005 OK, 
2007 OK, 2008 OK, 2008 OK, 2010 

Em andamento: 
avaliações, 

indenizações e 
desapropriações 
(parada por falta 
de recursos para 
desapropriações) 

A ser concluída 
depois da 

desintrusão total 

Em andamento: 
emissão de 

títulos parciais 
definitivos 

(parada por falta 
de recursos para 
desapropriações) 

2004 2005 
São Roque 

(Praia Grande 
e Mampituba) 

OK OK, 2005 OK, 
2007 OK, 2008 OK, 2018 

Encaminhado 
conjunto de 
decreto e 

parecer de 
mérito ao 
Incra-sede 
em 2018 

      

2004 2006 
Sertão de 
Valongo 

(Porto Belo) 

Contatos 
preliminares: em 

processo de 
organização 
comunitária 

               

2007 2006 
Campo dos 
Poli (Monte 

Carlo) 
OK OK, 2012 OK, 

2017 

Prazos em 
andamento 

(notificações 
e envio de 
RTID em 

2020) 

          

2009 2007 
Família 
Thomaz 

(Treze de 
Maio) 

OK OK, 2012 OK, 2012 OK, 2012 OK, 
2014 

OK, 
2015 

A iniciar: 
publicada ordem 

de serviço em 
2015 (parada por 
falta de recursos 

  
  

 
 
20

1 Portaria de Reconhecimento, emitida pela Presidência do Incra. 
21

2 Decreto Declaratório de Interesse Social, emitido pela Presidência da República. 
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para 
desapropriações) 

2007 2007 Santa Cruz 
(Paulo Lopes) OK OK, 2017 

Em andamento: 
elaboração das 
demais peças 

          
  

2006 2007 
Morro do 
Fortunato 

(Garopaba) 
OK OK, 2017 

Em andamento: 
elaboração das 
demais peças 

         
  

2019 2007 Itapocu 
(Araquari) 

Contatos 
preliminares: em 

processo de 
organização 
comunitária 

              
  

2019 2007 
Tapera (São 
Francisco do 

Sul) 

Contatos 
preliminares: em 

processo de 
organização 
comunitária 

              
  

2019 2007 
Areias 

Pequenas 
(Araquari) 

Contatos 
preliminares: em 

processo de 
organização 
comunitária 

              
  

Não 
possui 2007 

Mutirão e 
Costeira 
(Seara) 

                
  

2009 2008 
Morro do Boi 

(Balneário 
Camboriú) 

OK OK, 2012 OK, 2018 

Prazos em andamento: 
notificações em 2019 e 
envio de RTID de 2020; 
sobreposição parcial da 

APA da Costa Brava 

    

2010 2008 
Aldeia 

(Imbituba e 
Garopaba) 

OK OK, 2018 
Em andamento: 
elaboração das 
demais peças 
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2010 2009 
Caldas do 
Cubatão 

(Santo Amaro 
da Imperatriz) 

OK 
A iniciar: 

contrato ou 
parceria 

            
  

2009 2010 
Tabuleiro 

(Santo Amaro 
da Imperatriz) 

OK 
A iniciar: 

contrato ou 
parceria 

            
  

2013 2013 Vidal Martins 
(Florianópolis) OK OK, 2019 OK, 2020 

Prazos em andamento: 
notificações e envio de 

RTID em 2020; 
sobreposição total do 

Parque Estadual do Rio 
Vermelho 

    

2014 2015 
Ilhotinha 

(Capivari de 
Baixo) 

Contatos 
preliminares: em 

processo de 
organização 
comunitária 

             
  

2019 2019 
Beco do 
Caminho 

Curto 
(Joinville) 

A iniciar-se               
  

2019 2020 
Ribeirão do 

Cubatão 
(Joinville) 

A iniciar-se               
  

Incra: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária; RTID: Relatório Técnico de Identificação e Delimitação; APA: área de preservação ambiental. 
Fonte: informações cedidas pelo Incra-SR-SC em 2021 por correio eletrônico. 
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Santa Catarina tem, como mencionado, 19 processos de comunidades no 

Incra, abertos entre 2004 e 2019. Destes, apenas um não conta com a certidão da 

FCP e, por isso, não seguiu os trâmites do processo de regularização no Incra, tendo 

em vista que o documento da FCP faz parte desse andamento. Trata-se da 

Comunidade Mutirão e Costeira, em Seara. Dos 18 processos com certidão, oito foram 

abertos primeiramente no Incra, com emissão e publicação da certidão pela FCP em 

momento posterior. São eles: Campo dos Poli, em Monte Carlo; Família Thomaz, em 

Treze de Maio; Itapocu e Areias Pequenas, em Araquari; Tapera, em São Francisco 

do Sul; Morro do Boi, em Balneário Camboriú; Aldeia, entre Imbituba e Garopaba; e 

Caldas do Cubatão, em Santo Amaro da Imperatriz. Para processos abertos depois 

da certidão (10), o intervalo temporal entre a certidão e o pedido de titulação abarcou 

meses, um ou dois anos. Contudo, diferentemente do tempo do processo da FCP para 

abertura, emissão e publicação da certidão, o caminho para a titulação pelo Incra se 

estende por longos anos. 

Das 19 comunidades, apenas uma chegou à etapa final de titulação, ainda não 

encerrada. Trata-se da Comunidade Invernada dos Negros, entre Campos Novos e 

Abdon Batista, que está na fase de emissão de títulos (parciais), definitivos. Porém, 

segundo a base de informações do Setor de Serviço de Regularização de Territórios 

Quilombolas, a etapa foi pausada por falta de recursos para as desapropriações. 

Paralelamente, na mesma comunidade, ocorrem as etapas de desintrusão e 

demarcação, com as avaliações, indenizações e desapropriações em andamento. 

Como a etapa final, a desintrusão encontra-se paralisada por falta de recursos para 

promover as desapropriações. Conforme Raquel Mombelli (2016, p. 202), em 

“Quilombos em Santa Catarina e dez anos do Decreto n. 4.887/2003”22
1, o Incra titulou 

em setembro de 2014 apenas três áreas de terras da comunidade, 66,5 hectares dos 

7,9 mil totais.  

A Comunidade São Roque, entre Praia Grande e Mampituba, se encontra na 

fase do Decreto Declaratório de Interesse Social, a ser emitido pela Presidência da 

República, mas nesse caso, como se apresentará adiante, o processo esbarra na 

questão da sobreposição de terras quilombolas à área de UC integral dos parques 

nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral.  

 
 
22

1 O artigo foi preliminarmente apresentado na 29.ª Reunião da ABA, em Natal, Rio Grande do Norte, 
ocorrida entre 3 e 6 de agosto de 2014. 
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Sertão de Valongo, fechando o grupo das comunidades que recebeu 

primeiramente a certidão da FCP, em 2004, e que integra o estudo desta tese, está 

na fase que abarca as reuniões preliminares, a inicial do processo.  

Estão na mesma etapa as comunidades que receberam recentemente a 

certidão pela FCP ou que ainda a articulação na comunidade não demandou as 

etapas seguintes, apesar de alguns processos no Incra serem antigos, como Itapocu, 

Tapera, Areias Pequenas, Ribeirão do Cubatão, Beco do Caminho Curto e Ilhotinha.  

Aguardam estudos de antropologia que resultam na elaboração do relatório, 

etapa seguinte, as comunidades Caldas do Cubatão e Tabuleiro. A fase referente ao 

RTID, que inclui o documento mencionado, e também outros estudos, se encontra em 

andamento para as comunidades Santa Cruz, Morro do Fortunato, Aldeia e Vidal 

Martins. Os RTIDs de Aldeia e Vidal Martins foram enviados em 2020, mas consta 

que as terras da primeira se encontram sobrepostas, parcialmente, à área de 

preservação ambiental (APA) da Costa Brava, em Balneário Camboriú, e as da 

segunda, totalmente, ao Parque Estadual do Rio Vermelho.  

Em termos gerais, passados 18 anos da publicação do Decreto n.º 4.887, de 

2003, o quadro encontrado ainda foi o mesmo daquele analisado pela pesquisadora 

Raquel Mombelli (2016). A situação da aplicação do decreto, em Santa Catarina, 

presente igualmente em outros estados brasileiros, tem sido marcada por 

procedimentos administrativos bastante morosos (tem-se processos abertos há mais 

de 16 anos). O fato de os direitos quilombolas estarem na Constituição de 1988 e 

regulamentados pelo Decreto n.º 4.887, de 2003, no caso do Artigo 68, não garante 

aos sujeitos os seus reais, efetivos e imediatos acesso e gozo. Acrescentam-se ainda 

os constantes questionamentos dessas prerrogativas no âmbito do Legislativo, 

comentados ao fim do capítulo, que tem colaborado para a não aplicação das 

normativas ou ainda para a sua lentidão.  

Os conflitos que permeiam esse percurso foram estudados mais a fundo pela 

pesquisadora desta tese, com base nos processos administrativos da FCP e do Incra 

ligados às comunidades Invernada dos Negros, São Roque e Sertão de Valongo. Os 

conjuntos documentais das duas instituições federais pertinentes à pesquisa não 

exibiram cronologia ordenada, repetiram registros e incorporaram documentos 

conforme os fluxos e as exigências das instituições. Apesar da distinção, os corpos 

documentais foram analisados e na tese apresentados de forma imbricada, tendo em 

vista que o caminho percorrido pelas comunidades mencionadas contou com 
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semelhantes redes de colaboração e apoio, situações de embate e conflito apoiadas 

na ideia de um quilombo pensado nos tempos passado e presente. Tais 

entendimentos, diversos, geraram impasses. Por fim, considerando o volume dos 

processos, não coube relatar adiante cada uma das suas partes, presentes nos 

APÊNDICES H e I, mas destacar e interpretar os documentos relativos ao debate do 

reconhecimento quilombola em Santa Catarina.  

 

4.2.1 Sertão de Valongo 
 

A Comunidade Sertão de Valongo recebeu a certificação como remanescente 

de quilombo em 24 de setembro de 2004 pela FCP. Em 2006, deu-se a abertura do 

processo de titulação das suas terras no Incra. Segundo o andamento processual de 

regularização fundiária do instituto, em 2021, a comunidade encontra-se na etapa de 

“reuniões preliminares”, ou seja, no começo do processo (Quadro 21).  

Do conjunto documental gerado pela certificação, que não possui muitos 

registros, dois documentos são de autoria da comunidade. Em 16 de junho de 2004, 

os membros de Sertão de Valongo encaminharam um pedido para a presidência da 

FCP, à época ocupada por Ubiratan Castro de Araújo, requerendo o registro no 

cadastro geral e a expedição de certidão. Nesse requerimento, que não foi assinado, 

a comunidade autodefiniu-se como grupo remanescente de comunidades de 

quilombos tendo como base o Decreto n.º 4.887, de 2003.  

A demanda da comunidade foi acompanhada por um “breve histórico”, redigido 

em forma de perguntas e respostas e assinado pelos moradores Ivanir Hilda Francisco 

Caetano, Ester Bertolina Caetano, Moacir Caetano, Moisés Caetano e Onélia 

Caetano. Com exceção de Onélia Caetano, a participação dos demais foi registrada 

no INRC vinculado ao Iphan, objeto do capítulo anterior. A formação da Comunidade 

Sertão de Valongo foi descrita pelos quilombolas que assinaram o documento com 

base em famílias de origem africana:  

 
Esta área se tornou um reduto, para onde confluíram alguns libertos após a 
abolição. O processo de ocupação pode ser situada entre a fase 
imediatamente anterior e posterior a abolição. [...] Os moradores do Sertão 
afirmam que algumas unidades domiciliares já tinham sido estabelecidas na 
região do Valongo ainda em fins do século XVIII, embora não fique clara a 
origem destes habitantes, provavelmente remanescentes dos 1639 escravos 
registrados na freguesia de Porto Belo em 1851 (FCP, 2016c, p. 4; 
APÊNDICE H).  
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Para documentar o relato da sua origem, os integrantes recorreram à pesquisa 

de Vera Iten Teixeira (1990), que registrou a presença dos antepassados na região 

há mais de cem anos. Sobre a área original da comunidade, Ivanir Hilda Francisco 

Caetano, Ester Bertolina Caetano, Moacir Caetano, Moisés Caetano e Onélia Caetano 

salientaram a geografia da região, marcada, como apresentado no capítulo anterior, 

pelas terras úmidas e insalubres, de difícil acesso e penetração para exploração e 

ocupação. Como forma de “aquisição” das terras, entre as opções de doação, de 

compra e de ocupação, os moradores indicaram a ocupação das terras. Acerca da 

possibilidade de sobreposições a fazendas, ocupações, grileiros, indígenas ou áreas 

gerenciadas pelo Ibama, os quilombolas responderam não haver. Igualmente foi 

negativa a resposta sobre a existência de conflitos, invasões e esbulhos por parte de 

“fazendeiros, grileiros ou ocupantes sem terra ou com o Ibama” (FCP, 2016c, p. 5; 

APÊNDICE H).  

Ivanir Hilda Francisco Caetano, Ester Bertolina Caetano, Moacir Caetano, 

Moisés Caetano e Onélia Caetano foram os integrantes registrados como declarantes 

na certidão de autorreconhecimento da FCP, assinada pelo DPA e pela presidência 

da fundação (registrada no Livro de Cadastro Geral n. 001, Registro n.º 091, f. 95). 

A abertura do processo na FCP, em 19 de julho de 2004, respondeu a um ofício 

recebido em 1.º de julho da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Porto Belo, 

que encaminhou a documentação preenchida pela Comunidade de Valongo. No 

ofício, a secretaria salientou que a comunidade foi foco de estudos de pesquisadores 

ligados à UFSC por três décadas (APÊNDICE C), reunindo documentos que 

“comprovam a origem dos Valonguenses”. O documento municipal, ao se referir aos 

representantes da comunidade, usou a palavra “isolada”, reforçando a ideia 

tradicionalmente ligada aos quilombos enquanto grupos afastados do contato com os 

demais grupos sociais. 

Ainda que a certidão da Comunidade Sertão de Valongo tenha sido emitida em 

2004, o processo indicou que demandas anteriores foram articuladas, por meio de 

documentos elaborados em 1999.  

Em junho de 1999, uma correspondência virtual assinada por Alexsander (pelo 

servidor, ele vincula-se ao Departamento de Ciências Exatas e Educação da UFSC) 

foi encaminhada para a FCP pedindo informações sobre a comunidade, para sua 

pesquisa na área de letras e história da língua. No contato, Alexsander afirmou fazer 
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um trabalho numa comunidade negra de Santa Catarina que, pelos dados 
obtidos até agora, me parece ter sido um Quilombo, ou segundo a nossa 
constituição, se caracteriza como tal. A comunidade está localizada no 
município de Portobelo e tem o nome de Sertão do Valongo, já estive lá por 
duas vezes e constatei alguns problemas que são característicos em todas 
as comunidades pobres... [...] Gostaria de saber se vocês possuem algum 
registro desta comunidade, ou algum material referente a eles para que eu 
possa utilizá-lo (FCP, 2016c, p. 20; APÊNDICE H). 

 

Não consta do conjunto processual um retorno ao pesquisador, mas no mesmo 

mês a assessoria jurídica da FCP solicitou a abertura do processo. Entre 1999 e 2004 

não foram incorporados outros documentos. O que houve nesse meio-tempo? Antes 

de 2004, a comunidade não encaminhou nenhuma demanda? Ao acessar os 

documentos do Incra, algumas questões foram respondidas. 

Como dito anteriormente, a abertura do processo documental no Incra se deu 

em 24 de outubro de 2006, dois anos depois da certificação pela FCP. Um pouco 

antes, o prefeito de Porto Belo Albert Stadler solicitou ao Incra o reconhecimento da 

comunidade como “remanescente de quilombo”, conforme tinha feito a FCP, 

demonstrando que a instância municipal não compreendia bem as tratativas 

relacionadas ao Incra e à FCP ou confundiu as suas responsabilidades, dado que 

cabia ao Incra a regularização fundiária, e não o reconhecimento do grupo enquanto 

quilombola. De qualquer maneira, esse documento foi o mencionado pelo Incra como 

o responsável pela abertura do processo. 

O processo administrativo do Incra abrange um conjunto de registros reunidos 

pelo MPF, representado pela Procuradoria da República de Santa Catarina, e pela 

FCP ausentes no processo enviado por esta e que preencheram, em parte, a lacuna 

temporal destacada anteriormente. Cabe lembrar que, antes de 2003, a FCP tinha 

como responsabilidade a aplicação dos procedimentos, que, depois do Decreto n.º 

4.887, de 2003, passaram a ser mediados pelo Incra. Como hipótese, interpreta-se 

que esse pode ser o motivo de os documentos da FCP anteriores ao processo aberto 

em 2004 não terem sido incorporados, contudo frisa-se que, ao solicitar os registros 

referentes à Comunidade Sertão de Valongo nessa instância, não se recebeu outro 

processo se não esse analisado aqui.  

Especificamente acerca da participação do MPF no processo, depois de 

solicitada, em 2006, o procurador Marcelo da Motta recebeu do Incra a publicação De 

negros a adventistas, em busca da salvação: estudo de um grupo rural de Santa 

Catarina (TEIXEIRA, 1990), a primeira pesquisa sobre a comunidade, referendada 
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tanto no INRC como no processo da FCP (APÊNDICE C). Em 2007, o procurador 

requereu informações a respeito do andamento do processo da comunidade, 

apresentando uma pesquisa, complementar, do analista de antropologia do MPF 

Marcos Farias de Almeida, de 2005 (INCRA, 2017d; APÊNDICE I)23
2.  

Contatos anteriores entre o MPF e a FCP sobre a comunidade, em função das 

atribuições legais da fundação, à época, foram registrados nos documentos do Incra. 

A FCP, em 2002, em resposta ao MPF, informou que a comunidade “seria incluída na 

programação de 2002, para elaboração de Relatório Técnico de Identificação” 

(INCRA, 2017d, p. 49 e p. 76; APÊNDICE I). O relatório mencionado refere-se ao 

procedimento administrativo descrito pela Portaria n.º 40, de 2000, que abrangia: 

 
I – a identificação dos aspectos étnicos, históricos, culturais e sócio-
econômicos do grupo; II – a delimitação e medição e a demarcação 
topográfica do território ocupado; III – o levantamento dos títulos e registros 
incidentes sobre as terras ocupadas e a respectiva cadeia dominial, perante 
o registro de imóveis competente; IV – parecer jurídico (FCP, 2000). 

 

A execução dessas ações ocorreria por meio de convênio firmado entre a FCP, 

o Incra e outras entidades da administração pública, mas em 2005 o MPF foi 

informado sobre a ausência desse trabalho no processo existente na FCP24
3. 

A pesquisa feita pelo analista do MPF Marcos Farias de Almeida apontou que, 

anos antes, representantes do NEN, da Universidade do Sul de Santa Catarina 

(Unisul), do Movimento de Conscientização Negra Tubaronense (Mocnetu) e da 

Pastoral da Consciência Negra de Tubarão articularam o tombamento da área de 

Sertão de Valongo no Iphan (INCRA, 2017d, p. 50; APÊNDICE I).  

Em 21 de março de 2000, conforme a imprensa, foi assinado um convênio para 

o tombamento, que teria como primeira etapa a inspeção arqueológica, para atestar 

a ocupação da área pela comunidade. Segundo o integrante do NEN à época Marcos 

Rodrigues da Silva, seria “comprovada a legitimidade histórica do povo e preservado 

o local como está” (INCRA, 2017d, p. 52). O Iphan ainda faria um levantamento das 

 
 
23

2 Os resultados da pesquisa foram encaminhados, em 6 de maio de 2005, pela procuradora Analúcia 
Hartmann ao procurador Roger Fabre. A procuradora informou que “o procedimento no INCRA, 
relacionado à área da ‘Invernada dos Negros’, sob a responsabilidade do colega Maurício Pessuto, 
já está bastante adiantado, havendo, ainda, procedimento na PR/Criciúma versando sobre a 
comunidade ‘São Roque’” (INCRA, Processo 54210.001046/2006-01, p. 48; APÊNDICE I).  

24
3 Conforme o andamento processual da regularização dos territórios quilombolas de Santa Catarina 
no Incra (Quadro 21), nem o relatório antropológico nem o RTID foram feitos ainda. 
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comunidades quilombolas no estado, garantindo “a propriedade dos territórios pelos 

grupos negros” (INCRA, 2017d, p. 52; APÊNDICE I)25
4. Contudo, para a pesquisa da 

tese, não se encontraram referências acerca do convênio, e esse tombamento não 

consta da relação de processos abertos depois de 1988 relacionados às comunidades 

remanescentes que, no mesmo momento, buscavam o tombamento como forma de 

reconhecimento de seus territórios.  

Em contrapartida, como reforçado na tese, Sertão de Valongo, como as outras 

comunidades analisadas, tem sido acompanhada pelos pesquisadores do Nuer, que 

colaboraram com a conceituação do quilombo na perspectiva do campo da 

antropologia, calcada na teoria da etnicidade. Por abarcar a diversidade e a 

dinamicidade, o território de Sertão de Valongo dificilmente poderia ser “preservado 

como está”, ao menos aos moldes do tombamento, como disse o representante do 

NEN à época26
5. 

O analista do MPF, por não ter dados recentes sobre a situação de Sertão de 

Valongo, visitou a comunidade em 2005, informando à procuradora Analúcia 

Hartmann contatos feitos que valem ser mencionados. O analista foi informado de que 

o NEN tinha, “no quadro dos seus projetos, alguns a serem realizados na referida 

Comunidade” (INCRA, 2017d, p. 109; APÊNDICE I), mas não foram encontradas 

 
 
25

4 Naquele momento, o debate sobre quilombos passou tanto por uma releitura sustentada pelo campo 
da antropologia, especialmente, como pelos conflitos das instâncias governamentais que deveriam 
responder às demandas em função da Constituição de 1988. Em termos estatais, duas eram 
vinculadas ao MinC: a FCP, que em 2000 ainda tinha como responsabilidade a titulação que trata o 
Artigo 68, e o Iphan, que tinha (e ainda tem) como responsabilidade tratar do que foi previsto no Artigo 
216, ou seja, do tombamento dos antigos quilombos. Os antigos quilombos, como apresentado no 
capítulo 1, foram entendidos pelo Iphan de forma mais restrita, ligados aos conceitos colonial e 
imperial e ao campo da arqueologia, dado que para o tombamento dos antigos quilombos havia a 
necessidade da comprovação dos vestígios materiais dessas ocupações (IPHAN, 1998). Por isso, 
entendem-se a menção da “inspeção arqueológica” no processo de Sertão de Valongo e a indicação 
desse campo, que atestaria a sua ocupação e comprovaria a legitimidade da sua história. Sobre a 
Unisul, destaca-se que a universidade contempla ações de pesquisa, ensino e extensão no campo 
da arqueologia há mais de 20 anos. 

26
5 A articulação do NEN com as comunidades catarinenses foi pontuada pela pesquisadora Joana Célia 
Passos na sessão da Alesc de 26 de novembro de 2007, que homenageou o núcleo por seus 21 anos 
de atuação. O NEN, entre outras ações, “formulou e apresentou para o ministério do Desenvolvimento 
Agrário o projeto Terra Negra, [...] transformado no programa Terra Negra Brasil, compreendendo 
que os trabalhadores negros no campo encontram enormes dificuldades para se estabelecer como 
produtores rurais na lógica da agricultura familiar e da economia solidária” (SANTA CATARINA, 2007, 
p. 6). Joana Célia Passos mencionou a participação do NEN na implementação da Agenda Social 
Quilombola em Santa Catarina e no Brasil, bem como na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial, 
feito em 2010 (SANTA CATARINA, 2007). A Agenda Social Quilombola compreende o Programa 
Brasil Quilombola, instituído em 2007 e estruturado nos eixos: acesso à terra, infraestrutura e 
qualidade de vida, inclusão produtiva e desenvolvimento local, e direitos e cidadania. Com relação 
aos processos administrativos analisados, poucas foram as menções ao NEN. 
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informações nos processos estudados. Ele contatou o vereador de Florianópolis 

Márcio de Souza, que se comprometeu a fornecer dados sobre Sertão de Valongo, 

igualmente não identificados. Por fim, com base na pesquisadora Raquel Mombelli, 

Marcos Farias de Almeida registrou a pesquisa de Vera Iten Teixeira e os estudos, na 

época em andamento, vinculados ao INRC. Ao conversar com Alicia Norma González 

de Castells, pesquisadora do Naui, documentou:  

 
Na comunidade existem algumas denuncias de venda de terras e que os 
moradores de lá estão escaldados com o fato de terem recebido várias 
visitas, promessas de Projetos que não tem continuidade, situação que 
contribui para que a mesma comunidade fique muito desconfiada das 
propostas que são oferecidas (INCRA, 2017d, p. 110; APÊNDICE I). 

 

Em 2006, meses antes da abertura do processo no Incra, Marcos Farias de 

Almeida foi à comunidade novamente, contatando os moradores Ezequiel Elias da 

Costa, Antônio Caetano, Moisés Caetano, Ester Bertolina Caetano e Eli Elias da 

Costa. Na visita, os representantes da comunidade informaram que pesquisadores e 

outras autoridades passaram pelo local, “mas que nada havia sido oferecido de 

retorno à comunidade” (INCRA, 2017d, p. 5; APÊNDICE I). Também mencionaram as 

dificuldades na continuidade da produção de alimentos, afetada, em parte, pela ação 

do Ibama e pelos procedimentos reguladores da produção agrícola.  

No mesmo ano, o procurador do MPF Marcelo da Motta requereria os registros 

imobiliários da comunidade e das propriedades do entorno (feito em maio e julho 

daquele ano). Ele também solicitou à Prefeitura de Porto Belo, à FCP e à 

Superintendência Regional do Iphan de Santa Catarina os processos existentes sobre 

a comunidade.  

Albert Stadler, prefeito de Porto Belo, informou que em Sertão de Valongo 

residiam cerca de 70 moradores e que, em virtude da falta de interesse das empresas 

de transporte em oferecer o percurso entre a comunidade e o centro da cidade, a 

prefeitura dispunha desse serviço.  

O superintendente regional do Iphan Ulisses Munarim apresentou os estudos 

do INRC frutos do Projeto Comunidades Negras em Santa Catarina, discutidos no 

capítulo 3. Tal retorno foi acompanhado pelo DPI, do Iphan, que destacou os registros 

dos cultos religiosos e sugeriu o aprofundamento, em etapa seguinte, dos elementos 

ligados à agrobiodiversidade e das formas de construção civil usadas pela 

comunidade. Por fim, o DPI salientou a sua interlocução com a representação regional 
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do Iphan sobre o INRC em andamento. Essas correspondências não foram 

incorporadas ou mencionados nos processos do INRC acessados. 

O DPA comunicou a certificação da comunidade no ano anterior e que cabia 

ao Incra o processo de titulação. Acerca disso, o superintendente regional do Incra 

João Paulo Lajus Strapazzon informou ao procurador, em 2007, que tramitava o 

processo administrativo da regularização do território remanescente da comunidade 

e que 

 
o referido processo foi aberto mediante requerimento da Secretaria Municipal 
de Saúde e Saneamento do município de Porto Belo [...] e que até o momento 
não dispomos de informações adicionais diferentes daquelas apensadas ao 
processo administrativo n. 1.33.008.000148/2005-91 [do MPF]. No momento, 
a equipe técnica do INCRA realiza um levantamento preliminar de 
informações, visando o agendamento de uma reunião com a comunidade e 
uma audiência pública no município Porto Belo/SC, com o objetivo de dar 
conhecimento às autoridades municipais e interessados (INCRA, 2017d, p. 
333; APÊNDICE I). 

 

Como forma de instruir a tramitação na Superintendência, o Incra solicitou ao 

Iphan o INRC feito pelo Naui, bem como a presença do analista do MPF que reuniu 

dados sobre a comunidade, Marcos Farias de Almeida, para acompanhar os trabalhos 

de reconhecimento. 

Os procedimentos adotados pelo Incra foram articulados pelo Grupo de 

Trabalho para Regularização de Territórios Quilombolas, que indicou que as 

 
lideranças quilombolas [no documento, informa-se a tramitação de 11 
processos] foram informadas em relação à possibilidade de regularização de 
seus territórios pelo Incra. A partir disso, foram avaliados o grau de interesse, 
organização e mobilização das comunidades em relação ao início dos 
procedimentos de regularização territorial, bem como a caracterização da 
situação atual de ocupação de cada território (INCRA, 2017d, p. 338; 
APÊNDICE I). 

 

Acerca de Sertão de Valongo, o analista em antropologia do Incra Marcelo 

Barbosa Spaolense citou informações reunidas com pesquisadores, técnicos e 

representantes dos setores da sociedade civil que contataram a comunidade. Nesse 

sentido, destacou Alicia Norma González de Castells, profissionais da 

Superintendência do Iphan em Santa Catarina, o analista pericial em antropologia do 

MPF (supõe-se que Marcos Farias de Almeida) e participantes do MNU de Santa 

Catarina (MNU-SC), não nomeados.  
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Em visitas à comunidade, Marcelo Barbosa Spaolense registrou a preocupação 

dos representantes de Valongo com os procedimentos ligados à titulação, “pois, 

segundo seu entendimento, [...] poderiam desencadear uma tensão no convívio com 

moradores da vizinhança, estes não-quilombolas” (INCRA, 2017d, p. 339; APÊNDICE 

I). O Incra orientou a comunidade sobre o processo sob sua responsabilidade, não 

recebendo, em 2008, retorno de discussões nem de deliberações. Igualmente frisou 

que o processo administrativo foi aberto por requerimento da Prefeitura de Porto Belo, 

já apresentado. 

As informações acerca das visitas foram encaminhadas pelo grupo de trabalho 

à chefia da Superintendência Regional do Incra, quase anos depois, em 2010, 

atualizando-a acerca do processo de “identificação de territórios quilombolas”, que 

reencaminhou ao MPF.  

Em 2013, Marcelo Barbosa Spaolense e a perita federal em engenharia 

agrônoma Lea Maria D’Antonino Alves Candé reforçaram as ações articuladas desde 

a abertura do processo no Incra, em 2006, sugerindo o agendamento de uma nova 

reunião para verificar o posicionamento da comunidade. 

Em 2014, a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), à frente da implementação 

de ações de saneamento básico em áreas rurais, iniciou visitas a comunidades 

situadas na Grande Florianópolis, incluindo Sertão de Valongo. Na ação, pontuou que 

as famílias da comunidade, cerca de 40, integravam o Programa Estratégia Saúde da 

Família, contavam com o serviço de coleta de resíduos da prefeitura, mas de forma 

irregular, e que algumas habitações não possuíam sistema de esgoto. Como 

recomendações, solicitaram informações acerca de saneamento básico, mapeamento 

dos sistemas de água e esgoto, para planejar melhorias, reunião intersetorial a 

respeito do Programa Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, regularização do 

serviço de coleta de resíduos e dados sobre a situação das “Terras dos Quilombos de 

Santa Catarina” (INCRA, 2017d, p. 389; APÊNDICE I). No processo do Incra, não 

foram encontradas respostas aos encaminhamentos. 

Um último documento foi incorporado ao conjunto reunido pelo Incra em 2015. 

O ofício, assinado pelo superintendente regional, destacou que meses antes, em 

2014, o Incra articulou a Mesa Estadual de Análises dos Processos de Regularização 

dos Territórios Quilombolas. No encontro participaram representantes do MNU, da 

Conaq, do MPF e do Ministério Público estadual, da Fundação do Meio Ambiente de 
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Santa Catarina (Fatma)27
6 e lideranças das comunidades. Sertão de Valongo foi 

representada por dois quilombolas, não nomeados. Na oportunidade, o Incra levantou 

o interesse da comunidade pelos procedimentos coordenados pelo instituto acerca da 

titulação. O superintendente frisou no documento que não foram estabelecidos 

avanços nesse sentido, contudo cabe reforçar que deve haver, no caminho percorrido 

tanto por Sertão de Valongo como pelas demais comunidades estudadas, ações e 

processos sociais que não foram necessariamente registrados pelas instâncias do 

governo federal, mas que foram essenciais e ao mesmo tempo tornaram o processo 

algo indeterminado, aberto aos possíveis históricos. 

 

4.2.2 Invernada dos Negros 
 

A Comunidade Invernada dos Negros recebeu a certificação como 

remanescente de quilombo em 2 de abril de 2004 pela FCP. No mesmo ano, deu-se 

a abertura do processo de titulação das suas terras no Incra. Segundo o andamento 

processual de regularização fundiária desse instituto, em 2021, a comunidade 

encontra-se nas etapas de “desintrusão” e “titulação”, atualmente paralisadas por falta 

de recursos para efetivar as desapropriações (Quadro 21). 

Tanto os conjuntos documentais dessa comunidade como os de São Roque 

são significativamente volumosos (APÊNDICES H e I). O processo gerado pela 

certificação e titulação da Comunidade Invernada dos Negros é integrado por registros 

da comunidade, representada por membros individuais ou pela Associação 

Remanescente de Quilombo Invernada dos Negros, do MNU-SC, do MPF, da 

Advocacia-Geral da União (AGU), da Câmara dos Deputados, do Nuer, das 

prefeituras de Abdon Batista e de Campos Novos, da FCP e do Incra, dos proprietários 

não quilombolas e das empresas Iguaçu Celulose, Papel e Agro Florestal Ibicuí. Nos 

registros, outras figuras foram mencionadas ou acionadas. 

Em 2004, os membros de Invernada dos Negros, reunidos em uma audiência 

pública, recolheram cerca de 330 assinaturas, incluindo seus membros e 

representantes do Nuer, do MNU-SC, do Incra, da Fatma e de outras instâncias 

 
 
27

6 A Fatma, extinta em 2017, foi substituída pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) 
em 2018. 
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governamentais e da sociedade civil28
7. As assinaturas e um pedido foram 

encaminhados para a FCP e ao Incra, visando à abertura do processo de 

reconhecimento como comunidade remanescente de quilombo e de titulação das suas 

terras, contudo constam do processo da FCP somente as assinaturas. O 

requerimento, presente apenas no processo do Incra, foi assinado por Angelina 

Garipuna, Arvelino Garipuna, Vilson da Silva, Antônio Augustinho da Silva, Janete da 

Silva e José Maria Gonçalves de Lima, registrando a autodefinição da comunidade 

como remanescente de quilombo (INCRA, 2017b, p. 2; APÊNDICE I). Como visto no 

capítulo 3, a falta de acesso e a ausência de regularização fundiária foram indicadas 

pelos moradores que participaram do INRC como dois dos maiores problemas 

enfrentados pela comunidade, que tem sofrido com a inserção e expansão da 

produção de pinus e eucalipto por terceiros. 

Em decorrência da audiência pública, o procurador Maurício Pessutto, da 

Procuradoria da República em Santa Catarina, solicitou ao Incra, no mesmo ano, a 

instauração do procedimento administrativo para a titulação das terras, indicando o 

pedido da comunidade e do Nuer pelo Inquérito Civil Público para assegurar os 

direitos constitucionais e, ainda, o relatório histórico-antropológico feito por Raquel 

Mombelli, em 2001.  

O Nuer foi procurado pela comunidade em 2003 para orientação acerca dos 

“procedimentos necessários à retomada das terras por eles herdadas” (INCRA, 

2017b, p. 4; APÊNDICE I). Seus pesquisadores registraram, há mais de oito anos, 

pleitos desses moradores. O Projeto O Acesso à Terra e a Cidadania Negra: 

Expropriação e Violência no Limite dos Direitos (1997 a 2004), que reuniu pesquisas 

acadêmicas e de assessoria jurídica, abarcou o referido relatório histórico-

antropológico Invernada dos Negros: herança e expropriação da terra no meio oeste 

catarinense, de Raquel Mombelli (2001). Esse estudo registrou a perda das terras e o 

interesse dos herdeiros pela sua retomada, apontando como procedente e legítima a 

reivindicação. No relatório, Raquel Mombelli (2001, p. 12) salientou: 

 
  

 
 
28

7 A audiência pública foi promovida pelo MPF, por meio da Procuradoria da República do município 
de Joaçaba, como resposta à articulação entre o Nuer e a comunidade, que pediu ao núcleo apoio 
com relação aos procedimentos ligados ao seu reconhecimento. 
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O pleito inicial solicitado pela comunidade, em 1996, visava a realização do 
tombamento do cemitério da localidade Invernada dos Negros. A falta de 
informações precisas além dos possíveis desdobramentos do processo, 
foram apontados como as principais razões para adiar a solicitação. 

 

Com base na pesquisa apresentada e em outras anteriores, a comunidade foi 

enquadrada nas definições constitucionais acerca do reconhecimento quilombola, 

cumprindo as orientações presentes nas normativas que garantem tal direito. Para 

tanto, o Nuer tem acompanhado os procedimentos da retomada das terras, a 

formulação e a readequação das políticas voltadas aos quilombolas. Mas, nos 

processos estudados pela pesquisadora desta tese, outros atores surgiram, 

incorporando questões que interferiram no percurso do reconhecimento em 

andamento. 

Ainda em 2004, um boletim de ocorrência registrado pelo membro da 

comunidade José Maria Gonçalves de Lima, encaminhado por Vanda de Oliveira 

Gomes Pinedo, do MNU-SC, documentou ameaças feitas por atores do entorno da 

comunidade que ocupariam “parte das terras ilegalmente como forma de intimidação” 

(FCP, 2016a, p. 26; APÊNDICE I)29
8. Com isso, a coordenadora do MNU-SC solicitou 

agilidade no processo de certidão pela FCP para que o Incra pudesse dar 

continuidade aos procedimentos orientados pelo Decreto n.º 4.887, de 2003. 

No mesmo ano, o representante do Incra instituiu o grupo de trabalho para 

tratar dos procedimentos previstos no Decreto n.º 4.887, de 2003. Esse grupo tem 

ainda, apesar das modificações na sua composição30
9, acompanhado o processo em 

andamento. 

As tensões passadas pelos moradores locais, quilombolas e não quilombolas, 

foram registradas pela imprensa e por outros documentos integrantes dos processos 

 
 
29

8 Em documento enviado ao Incra em 2004, assinado por Raquel Mombelli e Ilka Boaventura Leite, o 
Nuer relatou que a comunidade sofreu retaliações e intimidações por agentes externos. Em 2005, 
Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, do MNU-SC, apresentou ao MPF relatos da comunidade de 
ameaças sofridas por funcionários das empresas Agro Florestal Ibicuí e Iguaçu Celulose, Papel, 
ocupando parte das terras reivindicadas pela comunidade. O registro foi recebido pelo Incra, que o 
encaminhou para a Polícia Federal de Santa Catarina. 

30
9 Como integrantes, foram designados: o superintendente regional do Incra José dos Santos; a 

engenheira agrônoma do Incra Lea Maria D’Antonino Alves Condé; o procurador da República 
Maurício Pessutto; as pesquisadoras do Nuer Raquel Mombelli e Ilka Boaventura Leite; e a 
coordenadora do MNU-SC, Vanda de Oliveira Gomes Pinedo. Sua composição foi parcialmente 
alterada, ficando: o superintendente regional do Incra José dos Santos; a engenheira agrônoma do 
Incra Lea Maria D’Antonino Alves Condé; a auxiliar de administração Maria das Graças Gomes 
Alberti; o procurador regional do Incra Roberto Porto; as pesquisadoras do Nuer Raquel Mombelli e 
Ilka Boaventura Leite; e a coordenadora do MNU-SC, Vanda de Oliveira Gomes Pinedo. 
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analisados. Em 2006, o jornal O Celeiro publicou dois artigos, um sobre a Associação 

dos Legítimos Proprietários de Terras da Antiga Fazenda São João e outro sobre a 

Associação dos Remanescentes de Quilombo Invernada dos Negros. 

No artigo “Proprietários criam associação para defender terras pleiteadas por 

descendentes de escravos na Invernada dos Negros” (2006, p. 8), como manchete, 

destacou-se: “Mais de 100 famílias poderão perder suas terras pleiteadas por 

descendentes de escravos que querem posses de terno da denominada Invernada 

dos Negros. Proprietários criaram Associação para defender interesses” 

(PROPRIETÁRIOS CRIAM ASSOCIAÇÃO..., 2006, p. 8). O artigo tratou da fundação 

da Associação dos Legítimos Proprietários de Terras da Antiga Fazenda São João, 

em 2006, representando as famílias com propriedades nos arredores do quilombo. O 

presidente da associação, Luiz Carlos Manica, salientou que as famílias 

representadas se veiculam com a terra e não têm interesse em sair das áreas. Acerca 

da ocupação da comunidade quilombola, a comprovação da Invernada como um 

quilombo foi questionada. A entidade citou estudos do pesquisador da história da 

região do Contestado Nilson Thomé, que “teria percorrido a região por mais de duas 

décadas, sem encontrar qualquer registro da existência de uma comunidade de 

escravos refugiados” (PROPRIETÁRIOS CRIAM ASSOCIAÇÃO..., 2006, p. 8).  

O conhecimento do campo da história foi usado para deslegitimar o processo 

em uma audiência pública ocorrida em Campos Novos em 2007, que discutiu os 

impactos e reflexos gerados na economia do estado em virtude do impasse causado 

pelos quilombos. Entre as falas registradas, ressaltam-se as de João Paulo 

Strapazzon, da Superintendência Regional do Incra; Maurício Pessutto, procurador da 

República; Adriano Zanotto, procurador-geral do Estado; Hilário Rosa, historiador e 

antropólogo da Unicamp; Luiz Carlos Manica, da Associação dos Legítimos 

Proprietários de Terras da Antiga Fazenda São João; José Maria Gonçalves de Lima, 

da Associação dos Remanescentes de Quilombo Invernada dos Negros; José Carlos 

Pisani, presidente do Grupo Imaribo31
10; Luiz Antônio Zanchett, prefeito de Abdon 

Batista; Ana Lúcia Hartmann, procuradora da República; Vanda de Oliveira Gomes 

Pinedo, integrante do MNU-SC; e Romildo Titon, deputado e presidente da Comissão 

de Constituição e Justiça32
11.  

 
 
31

10 A empresa Iguaçu Celulose, Papel integra o grupo. 
32

11 Ausentes, as pesquisadoras Ilka Boaventura Leite e Raquel Mombelli foram mencionadas. 
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O pesquisador Hilário Rosa, apresentado como cientista social, representou a 

Associação dos Legítimos Proprietários de Terras da Antiga Fazenda São João33
12. 

Acerca do quilombo e dos grupos a serem abarcados pela Constituição, o pesquisador 

definiu:  

 
Nossos irmãos negros, na pessoa daqueles que eventualmente se 
enquadrassem na condição de quilombolas, isto é, como diz o próprio texto 
constitucional, que fossem remanescentes de antigos quilombos (não de 
atuais), que vivessem ainda em suas terras naquela data de 5 de outubro de 
1988 (INCRA, 2017b, p. 1394; APÊNDICE I).  

 

O Artigo 68 da Constituição, como reforçado na tese, não trata de “antigos 

quilombos” ou de ocupações no momento da promulgação do documento 

constitucional. O pesquisador, nesse caso, adotou a tese do marco temporal. Ao ser 

questionado sobre a presença dos quilombos nas cidades de Campos Novos e Abdon 

Batista, respondeu: “Falar em quilombo a essa altura da nossa existência histórica é 

uma coisa que parece surrealismo” (INCRA, 2017b, p. 1394; APÊNDICE I). Salientou 

que, com “o peso de historiador, de mestre em história, de sociólogo”, conhecia 

profundamente a história regional e reconhecia o historiador mencionado pelo jornal 

O Celeiro, Nilson Thomé, “homem que vasculhou com zelo, com carinho, com 

profundidade de cientista todos os documentos possíveis e imagináveis”. Sobre 

quilombos, frisou: “Não há mais por que falar em quilombo depois de 13 de maio de 

1888!” (INCRA, 2017b, p. 1394; APÊNDICE I). O autor ainda comparou a escravidão 

catarinense com a dos demais estados, como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e 

Minas Gerais: “Aqui o negro foi minoria” (INCRA, 2017b, p. 1394; APÊNDICE I). 

Continuou: “Não é correto do ponto de vista científico-sociológico falar em quilombos 

nessa área” (INCRA, 2017b, p. 1394; APÊNDICE I). Ao analisar os processos, 

pontuou não ter encontrado documentos que atestassem a presença do quilombo, 

desqualificando o autorreconhecimento dos quilombolas, dado que seus 

antepassados foram alforriados antes da abolição da escravatura.  

 
 
33

12 Em Ñande ru marangatu nos dizeres de um contralaudo antropológico (2011), Kárine Michele Guirau 
(2011) discute a atuação do pesquisador Hilário Rosa na elaboração de contralaudos acerca do 
reconhecimento de terras indígenas e quilombolas. Em sua análise, a autora pontua que o 
pesquisador, como parte da sua metodologia, costuma acusar os profissionais de antropologia de 
serem movidos por “paixões políticas” e “dependência ideológica, conceitual e financeira para com 
instituições estrangeiras”, impedindo-os de oferecer um trabalho “isento, eticamente sustentável e 
objetivamente fundamentado na verdade” (GUIRAU, 2011, p. 58). 
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Os termos “escravos” e “refugiados” foram usados pelo representante da 

Associação dos Legítimos Proprietários, reforçando a ideia de quilombo no seu 

sentido mais antigo. Segundo a imprensa local, os descendentes de “escravos” 

basearam o pleito na Constituição Federal, “que estabelece que os remanescentes 

dos antigos agrupamentos de escravos refugiados – os quilombos – que ainda 

permanecerem em suas terras têm o direito à posse definitiva, devendo o Estado 

reconhecê-lo” (PROPRIETÁRIOS CRIAM ASSOCIAÇÃO..., 2006, p. 8). Novamente, 

esse pleito não consiste no texto constitucional, mas em uma interpretação. Conforme 

os representantes da Associação dos Legítimos Proprietários e da empresa Iguaçu 

Celulose, Papel, a perda das terras prejudicaria milhares de pessoas de Campos 

Novos. Com o fechamento da unidade de Iguaçu Celulose, Papel na cidade, 

manifestado pela empresa, mais de 2.000 postos de trabalho seriam extintos e o 

município perderia recursos de arrecadação de impostos.  

No outro artigo, “Presidente de associação quilombola elogia organização dos 

atuais proprietários da área da Invernada dos Negros”, de O Celeiro de 20 outubro de 

2006, o presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombo Invernada dos 

Negros, José Maria Gonçalves de Lima, quando questionado sobre a comunidade ser 

“efetivamente uma comunidade quilombola”, respondeu: 

 
A nossa comunidade tem ancestralidade. Campos Novos tem 125 anos e a 
nossa comunidade tem 132 anos. Nós temos opressão sofrida conforme diz 
o Decreto, viemos todo esse tempo sendo oprimidos e mesmo esmagados, 
diminuindo nossas áreas nós aguentamos lá. Enfim, todos os itens que o 
Decreto pede a nossa comunidade tem, então não há como contestar dizendo 
que não somos uma comunidade quilombola. Se a nossa comunidade não é 
e não vejo nenhuma outra comunidade no Brasil que seja quilombola (apud 
PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA..., 2006, p. 4). 

 

Ao tratar da origem da comunidade, recorreu ao passado, narrado pelos mais 

antigos e por documentos que registraram a doação das terras aos herdeiros. 

Segundo José Maria Gonçalves de Lima, as terras vendidas foram facilitadas pelas 

fragilidades dos membros da comunidade, como o analfabetismo. Por isso, o Decreto 

n.º 4.887, de 2003, reaveria essa condição. Ao ser questionado sobre a cidade sentir 

orgulho de “ter uma comunidade quilombola”, ele respondeu: “Eu digo que sim. Até 

numa oportunidade que estive com o prefeito disse que ele deve ter orgulho de ser 

prefeito de Campos Novos que está aí com uma comunidade quilombola e está se 
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desenvolvendo” (apud PRESIDENTE DE ASSOCIAÇÃO QUILOMBOLA..., 2006, p. 

4). 

Contudo, antes das publicações do jornal O Celeiro, em 2006, os prefeitos de 

Campos Novos e Abdon Batista Nelson Cruz e Luiz Antônio Zanchett enviaram 

documentos ao Incra com posições um pouco diferentes acerca da situação34
13. O Incra 

respondeu às duas prefeituras, destacando que os procedimentos de certificação se 

fundamentam no Artigo 68 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pelo 

Decreto n.º 4.887, de 2003, depois de um amplo processo de discussão que integrou 

o Estado e diversos setores da sociedade civil.  

O prefeito de Abdon Batista Luiz Antônio Zanchett, sobre a desapropriação das 

famílias em atendimento ao pleito dos “afrodescendentes”, colocou-se contra, 

baseado na proteção e no amparo dos munícipes, que têm o direito de manter suas 

propriedades (INCRA, 2017b, p. 411; APÊNDICE I). O prefeito ainda pontuou que 

rejeita  

 
com veemência a pretensão do grupo afrodescendente, tendo em vista a 
alegação dos mesmos pertencerem a um grupo remanescente de quilombo, 
já que não existem registros históricos que comprovem a existência de um 
refúgio de escravos no município (INCRA, 2017b, p. 411; APÊNDICE I). 

 

Salientou que o Incra procedeu unilateralmente e de forma precipitada, 

omitindo o direito à propriedade de pequenos agricultores no município. 

O prefeito de Campos Novos Nelson Cruz reconheceu os trabalhos das 

instâncias ligadas aos estudos de identificação da comunidade, mas pontuou: 

“Escutaram apenas uma das partes envolvidas, sem oportunizar o contraditório, sendo 

certo também que nenhuma das autoridades municipais foram procuradas para se 

manifestar a respeito” (INCRA, 2017b, p. 412; APÊNDICE I). Ao falar sobre o passado 

da cidade, salientou que Campos Novos não era uma região escravagista, dado que 

as terras serviam apenas para a criação de gado. Apesar de ser, à época, o “grande 

Celeiro de Grãos de Santa Catarina”, o prefeito frisou que no passado a vegetação 

fora vista como “estorvo” pelos habitantes, a pecuária era de pequena escala e, por 

isso, “a mão-de-obra escravagista não se justificava” (INCRA, 2017b, p. 412; 

APÊNDICE I). 

 
 
34

13 O ofício da Prefeitura de Campos Novos foi encaminhado ao presidente da República Luiz Inácio 
Lula da Silva, ao ministro da Cultura Gilberto Gil e ao presidente da FCP Ubiratan Castro de Araújo. 
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A respeito disso, ressalta-se que os estudos fundamentados nos campos da 

antropologia e da história (APÊNDICE C) integraram o processo de reconhecimento 

territorial da comunidade, incluindo não “apenas a situação atual de ocupação das 

terras, mas abarcando todo o percurso histórico dos remanescentes, o qual justifica a 

reinvindicação de terras que hoje não ocupam mais” (INCRA, 2017b, p. 424; 

APÊNDICE I). Os estudos iniciais do Nuer buscaram 

 
identificar os territórios negros a partir da análise relacional das fronteiras 
étnicas que envolvem as populações afro-descendentes. No entanto, evitava-
se qualquer relação simplificadora ou essencializadora no sentido de 
classificar estas coletividades enquanto quilombos, entendidos antes como 
uma categoria jurídica e política para fins de reconhecimento territorial. Estas 
pesquisas apontaram a Invernada dos Negros como um território negro: 
“como uma entidade geográfica historicamente associada por negros e 
brancos à identidade de grupos negros no Brasil” (MOMBELLI, 2005, p. 3-4). 

 

Assim, as primeiras pesquisas sobre a comunidade se centraram na história 

local do acesso à terra garantido pelo testamento de 1837 aos antigos herdeiros. Os 

dados indicaram relação estreita entre a organização social da comunidade vinculada 

ao seu passado e o uso e a ocupação da terra (MOMBELLI, 2005). Contudo, naquele 

momento, os representantes da comunidade optaram pelo adiamento das ações 

referentes ao processo de regularização das terras, dada a incompreensão do grupo 

a respeito da aplicação do referido artigo. Em 2003, deu-se a retomada dessas 

articulações. 

Relatório Antropológico A Comunidade de Invernada dos Negros, sob 

responsabilidade de Raquel Mombelli (2005), contou com a colaboração de outros 

pesquisadores e respaldou a pertinência e a legitimidade do pleito da comunidade 

pelo reconhecimento à regularização das suas terras35
14. O estudo foi incorporado ao 

RTID em 2007 (Quadro 21). As demais peças, como a planta e o memorial descritivo, 

o cadastro das famílias e de demais ocupantes e o parecer conclusivo, foram feitas 

pelo grupo de trabalho instituído pelo Incra, já citado. Seguindo as orientações das 

normativas do Incra, o RTID foi publicado pelo Incra no DOU e no Diário Oficial de 

Santa Catarina em 200736
15, sendo notificados os ocupantes e detentores de título de 

 
 
35

14 O estudo integrou o Projeto Quilombos no Sul do Brasil: Subsídios para a Implementação do Decreto 
n.º 4.887/2003 (2004), que ampliou as pesquisas sobre os quilombos iniciadas nos projetos 
anteriores. 

36
15 Sílvia Correia de Freitas (2020), em sua tese, debruça-se sobre os atores envolvidos na construção 
deste documento. 
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domínio (quilombolas e não quilombolas) e confrontantes, abrindo-se o período de 90 

dias para contestações.  

Os questionamentos do prefeito de Campos Novos igualmente se referiram aos 

estudos mencionados que “acataram” as declarações de autorreconhecimento dos 

quilombolas. Como dito na tese, a legislação federal acerca do reconhecimento dos 

quilombos, nesse ponto, segue as orientações indicadas pela Convenção n.º 169, de 

1989. Ou seja, tem-se como critério fundamental a autodeterminação dos povos como 

quilombolas.  

A Prefeitura de Campos Novos afirmou ainda que o Incra reconheceu, “ao 

arrepio da verdade”, as terras como um quilombo e que, não somente na cidade, mas 

na região, não existia outra comunidade negra, sendo a de Invernada dos Negros 

“hoje bastante mesclada, dela participam também os brancos, ocorrendo inclusive 

o cruzamento de raças” (INCRA, 2017b, p. 412; APÊNDICE I). A municipalidade 

entendeu, como quilombo, a definição de um dicionário: 

 
QUILOMBO: [Do quimbundo, quicongo e umbundo lundu, “muro”, “paliçada”, 
donde kilumbu, “recinto murado”, “campo de guerra”, “povoação”, ou do 
umbundo kilombo, “associação guerreira”]. S.m. 1. Bras. Angol. Esconderijo, 
aldeia, cidade ou conjunto de povoações em que se abrigavam escravos 
fugidos: & [Cf. mocambo (1).] 2. Bras. Estado de tipo africano formado, nos 
sertões brasileiros, por escravos fugidos. 3. Bras. Folcl. Folguedo, usado no 
interior de Al. durante o Natal, [...]. u Quilombo dos Palmares. 1. Quilombo (1) 
constituído de negros fugidos, os quais, no séc. XVII, se estabeleceram no 
interior de Al., formando um estado [Tb. se diz apenas Palmares...] (INCRA, 
2017b, p. 413; APÊNDICE I). 

 

Ao frisar que o termo se refere aos conceitos colonial e imperial, discutidos 

anteriormente, ressaltou a falta de similitude entre a Invernada dos Negros e o 

quilombo e que, na história da cidade, “jamais qualquer comunidade negra abrigou 

‘negro fugido’ como define a língua portuguesa”. Sobre as terras da comunidade, 

salientou que abrigam mais de 400 pessoas com transmissões legítimas, que muitas 

foram adquiridas pelos “afrodescendentes” e que a maioria delas é improdutiva, “em 

face da falta de vocação agrícola de muitos deles”. Raquel Mombelli (2001, p. 10-11) 

recorda: 

 
O discurso mais recorrente da sociedade local para explicar qualquer ação 
do grupo, ou até mesmo a drástica redução da área herdada e o difícil quadro 
social em que se encontra a comunidade, está baseado no paradigma das 
raças. A condição de negros justifica a situação em que se encontram: “uma 
natural falta de tino para os negócios, são pouco trabalhadores”. 
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O prefeito de Campos Novos, como o de Abdon Batista, destacou o lugar da 

Iguaçu Celulose, Papel, sua legitimidade com relação à terra ocupada e o problema 

causado pelo futuro fechamento da empresa e encerramento das atividades.  

A respeito de Iguaçu Celulose, Papel e Agro Florestal Ibicuí, constam do 

processo do Incra uma contestação ao RTID e a impugnação de todos os trabalhos 

adotados no processo e da conclusão do grupo de trabalho instituído, encaminhadas 

em 2007. Elas foram indeferidas por unanimidade no mesmo ano. Do requerimento 

inicial, as empresas afirmaram a ausência de quilombo na região “na verdadeira 

acepção legal de seu significado” e que a interpretação do termo adotada decorreu da 

“manifestação de alguns antropólogos, mas, que sabidamente tem valor para a 

antropologia e, não para o direito” (INCRA, 2017b, p. 1425-1433; APÊNDICE I). 

Segundo as empresas, “faltou-lhe, [...] a prudência de ter consultado sobre o tema, os 

técnicos capacitados juridicamente para tanto, e não só ter ouvido os antropólogos 

que estão a formar uma nova doutrina, sob o enfoque da proteção das minorias” 

(INCRA, 2017b, p. 1425-1433; APÊNDICE I). Para as empresas, o atestado das 

declarações dos “pretensos” quilombolas foi baseado “somente” em pareceres da 

antropologia, que abarcaram publicações sobre o passado da região que não 

referendam quilombos ou seus remanescentes. Conforme a contestação, a 

pesquisadora Raquel Mombelli buscou, com seu estudo, dar suporte ao trabalho 

patrocinado: 

 
Obviamente, que o “território de resistência” a que se referem, não é aquele 
em que os Quilombos verdadeiros, fugindo de seus senhores, se isolavam na 
mata, em terras de difícil acesso, para dele se esconder, sendo aqui esta 
resistência identificada com racismo, raça e cor versus sobrevivência. Por 
outro lado, se realmente na Invernada dos Negros houvesse Remanescente 
de Quilombos, não haveriam eles de serem descobertos, somente a partir de 
2004, pois sua condição legal de Quilombola, como soe acontecer nos casos 
verdadeiros, é desde os tempos remotos sempre reconhecida nas 
sociedades em que os mesmos vivam, em que pese não terem assistência, 
quanto à titularidade de suas terras. Aqui o caso é exatamente inverso! Neste 
caso, os escravos eram libertos, outros foram alforriados, herdaram extensa 
área de terra e, no decorrer desde mais de 100 anos, foram ampliando suas 
famílias e, consequentemente, por várias razões, reduzindo a área, 
atualmente por eles ocupadas (INCRA, 2017b, p. 1476, grifos do original; 
APÊNDICE I). 

 

Cabe dizer ainda que as empresas mencionaram publicações sobre o termo 

para justificar o entendimento defendido, contudo destacaram apenas trechos de 

interesse. Como exemplo, tem-se a definição do Grupo de Trabalho Interministerial 
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para Valorização da População Negra, instituído pelo presidente Fernando Henrique 

Cardoso (BRASIL, 1988c). Sobre a terra – os remanescentes de quilombos, replicou-

se nas contestações: “Conceitualmente, remanescente de quilombos seriam aqueles 

povoados resultantes da evasão de escravos ocorrida antes da abolição, da qual o 

quilombo dos Palmares é o exemplo mais conhecido” (INCRA, 2017b, p. 1496; 

APÊNDICE I). O trecho original, porém, continua: 

 
Modernamente, em busca de um processo mais amplo de integração, 
estudiosos e militantes têm expandido esse conceito, de modo a abranger os 
povoados que apresentem, no mínimo, características étnicas, históricas e 
culturais, bem como necessidades sociais que justifiquem o tratamento 
especial a ser dedicado a eles (BRASIL, 1998c, p. 28). 

 

Com relação ao patrimônio, os documentos de contestação pontuaram: 

 
Nem mesmo restaram comprovados no local pesquisado, obras ou bens de 
natureza material ou imaterial, da cultura afro-brasileira, ou documentos e 
sítios “detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos”, como 
se tentou fazer crer pela legislação invocada no Edital publicado, sendo mais 
esta uma das nulidades aqui atacadas (INCRA, 2017b, p. 1506, grifo do 
original; APÊNDICE I). 

 

Outras figuras e instâncias foram questionadas, como pesquisadores do Nuer, 

procuradores do MPF e integrantes do MNU-SC, bem como o Decreto n.º 4.887, de 

2003, que estava sob o crivo da Adin n.º 3.239, no STF. 

A relação de conflito com as empresas foi documentada pelos estudos feitos 

na comunidade quando da aplicação do INRC. Em diversos momentos, os moradores 

relataram, ao tratar das referências culturais, sobre as implicações da implantação e 

expansão do pinus e do eucalipto das terras.  

Quanto à apreensão das prefeituras no que tange aos futuros prejuízos, o Incra 

ressalvou: 

 
Como mais de mil comunidades remanescentes de quilombos existentes no 
Brasil, as quais ainda esperam por justiça social para obter o reconhecimento 
como cidadãos(ãs) brasileiros(as), considerando as condições de extrema 
pobreza vivenciadas pela grande maioria, sem acesso a saúde, alimentação, 
educação, trabalho e moradia adequados, a Comunidade Invernada dos 
Negros enfrenta um conjunto de problemas relacionados principalmente à 
propriedade da terra e às dificuldades na manutenção de trabalhos 
temporários para a permanência nas suas terras. Nesse sentido, entendemos 
que os procedimentos de regularização dessas terras contribuem para 
assegurar a paz no meio rural e são mecanismos de inclusão e justiça social 
que contemplam grupos historicamente excluídos e espoliados da sociedade 
brasileira (INCRA, 2017b, p. 423; APÊNDICE I). 
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Com relação às contestações recebidas, a Superintendência do Incra registrou 

66, todas indeferidas, e recebeu 63 recursos, todos indeferidos. Com isso, a 

publicação da portaria de reconhecimento do território da Comunidade Invernada dos 

Negros foi publicada, conforme proposto no RTID, em 22 de dezembro de 2008 no 

DOU (Portaria n.º 419, de 2008). Em 2010, a comunidade recebeu o decreto 

presidencial que declarou “de interesse social, para fins de desapropriação, os imóveis 

abrangidos pelo ‘Território Quilombola de Invernada dos Negros’”, publicado no DOU 

em 17 de junho pelo presidente à época Luiz Inácio Lula da Silva (INCRA, 2017b; 

APÊNDICE I) (Quadro 21). 

Em termos gerais, as disputas e os interesses apresentados nos processos 

ultrapassam a questão fundiária, ainda que se mantenham ligados a ela. Em jogo, as 

tensões giraram em torno da afirmação de determinadas identidades (quilombolas 

versus não quilombolas, quilombolas versus proprietários rurais, quilombolas versus 

comunidade negra, negros versus brancos), da construção de um passado, das 

memórias e de uma história (em que a figura negra e quilombola ora participa, ora 

não), ou ainda de uma “verdade” (atestada e aceita ou não por campos do 

conhecimento distintos, aqui da antropologia, da sociologia, da história e do direito).  

Ainda que os debates acerca dos quilombos apresentem hoje dimensão 

bastante distinta daquela veiculada pela legislação colonial e imperial ou ainda pelos 

estudos iniciais sobre o tema no passado, os processos de reconhecimento 

quilombola demonstraram permanências e continuidades no que tange ao que foi 

vivido por esses grupos no passado37
16. Ou seja, segregação, preconceito, 

expropriação, espoliação e negação não somente dos seus direitos, mas da sua 

existência enquanto sujeitos sociais. 

 

4.2.3 São Roque 
 

A Comunidade São Roque recebeu a certificação como remanescente de 

quilombo em 17 de junho de 2004 pela FCP, em nome da Associação de 

Remanescentes de Quilombos de São Roque. No ano seguinte, deu-se a abertura do 

 
 
37

16 Como exemplo, no dia 1.º de abril de 2021, a Escola de Educação Básica José Faria Neto, que 
abrigava a educação quilombola e atendia cerca de 100 estudantes da comunidade, foi demolida, 
segundo moradores, pelas empresas Imaribo S.A. Indústria e Comércio e Iguaçu Celulose, Papel 
(NSC TV; G1 SC, 2021). 
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processo de titulação das suas terras no Incra, com a solicitação assinada pelos 

membros Ivolnei dos Santos, Afonso Pereira dos Santos Filho, Valdomiro Oliveira e 

Roque Senoir de Oliveira. Segundo o andamento processual de regularização 

fundiária desse instituto, em 2021, a comunidade encontra-se na etapa do “decreto” a 

ser emitido pela presidência da República declarando interesse social (Quadro 21). 

Como mencionado anteriormente, os conjuntos documentais dessa 

comunidade são mais volumosos (APÊNDICES H e I), tendo documentos replicados, 

considerando que ela foi, por vezes, contemplada por iniciativas comuns. O conjunto 

gerado pela certificação e titulação da Comunidade São Roque é integrado por 

registros da comunidade, representada por membros individuais ou pela Associação 

de Remanescentes de Quilombos de São Roque, do MNU-SC, do MPF, do Ibama ou 

do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), da Fatma, do 

Nuer, do Iphan, da Prefeitura de Praia Grande, da FCP e do Incra. Como no caso 

anterior, outras figuras foram citadas ou acionadas nos documentos. 

Antes mesmo da abertura dos processos na FCP e no Incra, um procedimento 

administrativo foi instaurado no MPF para acompanhar a regularização fundiária dos 

parques nacionais de Aparados da Serra e de Serra Geral, sob gestão do Ibama, à 

época. Em ofício enviado para a Superintendência do Incra do Rio Grande do Sul em 

2004, o MPF solicitou informações sobre a comunidade, dado que documentos 

indicaram “a existência de remanescentes de comunidades de quilombos vivendo no 

município de Pedra Branca – SC”38
17. Entre o recebimento desse documento na 

Superintendência Regional de Santa Catarina e a resposta ao MPF, o processo foi 

aberto pela FCP, e houve sua tramitação. 

Do conjunto documental gerado pela certificação, dois foram de autoria da 

comunidade. Em 2004, os membros de São Roque documentaram a sua associação 

e o apoio recebido por Vanda, muito provavelmente Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, 

do MNU-SC. O documento, assinado por 22 membros, registrou que, reunidos, 

“definiram por receberem a certificação da Fundação Palmares no dia 20 de junho de 

2004, quando da entrega do mesmo título da Comunidade Remanescente de 

Quilombo Invernada dos Negros, Campos Novos – SC” (FCP, 2016b, p. 4; APÊNDICE 

H). A autoidentificação como quilombolas considerou que os antepassados da 

 
 
38

17 A Superintendência do Rio Grande do Sul reencaminhou o documento para a representação 
catarinense no mesmo ano. 
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comunidade “vieram desde 1824 construindo aqui suas famílias e histórias sociais e 

culturais” (FCP, 2016b, p. 4; APÊNDICE H). Igualmente, frisaram os conflitos 

vivenciados pela comunidade com o Ibama. 

Ainda em 2004, Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, do MNU-SC, destacou a 

situação da Comunidade São Roque na “reserva ecológica” Aparados da Serra, em 

que vivenciaram tensões com o Ibama, depois o ICMBio. Em depoimento recolhido 

pelos pesquisadores do Nuer, Afonso (Pereira dos Santos Filho) relatou que recebeu 

uma intimação, em 1990, com a ordem de 

 
prestar esclarecimentos, sob pena de revelia sobre a seguinte transgressão 
cometida: por permanecer morando na área do Parque Nacional dos 
Aparados da Serra, mesmo sendo intimado a se retirar por diversas vezes, 
não obedecendo tal determinação dos funcionários do Parque. Além disso, 
está fazendo encerra para porcos de uma área de 200 m por 100 m 
aproximadamente, tendo retirado as partes da vegetação nativa do Parque 
(apud FERNANDES; BUSTOLIN; TEIXEIRA, 2005, p. 100). 

 

Os parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral ficam na divisa 

dos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, abrangendo cerca de 30 mil 

hectares. Somente o Parque Nacional de Aparados da Serra tem 13.141 hectares. Os 

dois, atualmente, encontram-se sob a administração do ICMBio, vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente. O Parque Nacional de Aparados da Serra constitui-se 

em uma UC federal de proteção integral, criada pelo Decreto n.º 47.446, de 1959, 

contemplando terras do Rio Grande do Sul. Em 1972, sua abrangência foi estendida 

para Santa Catarina com o Decreto n.º 70.296. Segundo os processos reunidos pelo 

Incra, a sobreposição corresponde a 9% dos parques e a 37% do território da 

comunidade (Quadro 22 e Figura 27)39
18. 

 

  

 
 
39

18 O texto A cidadania e os direitos quilombolas estão sendo ignorados, assinado pelo Nuer e 
apresentado no I Seminário Comunidades Quilombolas e Unidades de Conservação: Aspectos 
Socioculturais e Ambientais, ocorrido em Florianópolis entre 7 e 16 de dezembro de 2010, afirma: 
“Das 65 famílias registradas na Associação dos Remanescentes do Quilombo de São Roque, 32 
vivem na área e apenas 7 residem hoje em faixa de sobreposição aos Parques Nacionais Aparados 
da Serra e Serra Geral” (INCRA, 2017c, p. 1208; APÊNDICE I).  
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Quadro 22 – Área de sobreposição entre o território da Comunidade São Roque e os 

parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral 
Parque Nacional Área total (ha) Área sobreposta (ha) Sobreposição (%) 

Aparados da Serra 10.250 1.489,38 14,53 
Serra Geral 17.300 1.179,44 6,82 
Aparados da Serra e Serra Geral 27.550 2.668,82 9,69 

Fonte: Dias (2010, p. 56). 
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Figura 27 – Localização dos parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra 

Geral e da Comunidade São Roque 

 

 
Fonte: Dias (2010, p. 48 e 55). 
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Os parques nacionais, de acordo com o Artigo 11 da Lei n.º 9.985, de 2000, 

que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), 

visam 

 
a preservação dos ecossistemas da Mata Atlântica, de grande beleza cênica, 
possibilitando desta maneira a realização de pesquisas científicas e o 
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de 
recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico (BRASIL, 
2000b). 

 

A gestão de parques nacionais e a implementação de uma política ambiental 

no Brasil eram de responsabilidade do Ibama, criado em 1989. Entre suas ações, 

estavam: fiscalização, controle, licenciamento, monitoramento, educação ambiental, 

emissão de autorizações e gestão de UCs. Com a criação do ICMBio, em 2007, as 

atribuições do Ibama relacionadas à gestão das UCs e à educação ambiental foram 

transferidas para a nova instância. Atualmente, as duas são autarquias federais 

ligadas ao Ministério do Meio Ambiente e integram o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama). 

Sobre a relação dos parques inseridos nesse sistema e as “populações 

tradicionais”, o Artigo 28 da Lei n.º 9.985, de 2000, indica: 

 
São proibidas, nas unidades de conservação, quaisquer alterações, 
atividades ou modalidades de utilização em desacordo com os seus 
objetivos, o seu Plano de Manejo e seus regulamentos. 
Parágrafo único. Até que seja elaborado o Plano de Manejo, todas as 
atividades e obras desenvolvidas nas unidades de conservação de proteção 
integral devem se limitar àquelas destinadas a garantir a integridade dos 
recursos que a unidade objetiva proteger, assegurando-se às populações 
tradicionais porventura residentes na área as condições e os meios 
necessários para a satisfação de suas necessidades materiais, sociais e 
culturais (BRASIL, 2000b, grifo meu). 

 

O Decreto n.º 4.887, de 2003, no Artigo 11, reforça a garantia da 

sustentabilidade dessas populações: 

 
Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, 
às áreas de segurança nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o 
INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional, a 
FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando 
garantir a sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do 
Estado (BRASIL, 2003). 
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O plano de manejo abarca as ações de planejamento e de gestão das UCs e 

objetiva orientar a gestão e o manejo dos recursos no interior desses espaços, 

conciliando os diferentes usos com a conservação da biodiversidade, sem 

desconsiderar os povos nem as comunidades tradicionais que dependem dos 

ambientes e dos territórios em questão. O plano de manejo dos parques nacionais de 

Aparados da Serra e da Serra Geral foi aprovado pela Portaria do Ibama n.º 46, de 

2004, sendo posteriormente alterado pela Portaria ICMBio n.º 405, de 2019. Os 

pesquisadores Ricardo Cid Fernandes, Cindia Bustolin e Luana Teixeira (2005) 

indicaram que o documento de 2004 apenas mencionou a possibilidade da existência 

de “uma comunidade remanescente de quilombos” no parque, mas apenas como 

curiosidade, sem apresentar ações de proteção da sua sustentabilidade, conforme 

prevê a legislação. 

 
Fato curioso sobre a diversidade étnica desta região da planície está 
relacionada à história da localidade de Pedras Brancas ou Comunidade São 
Roque, no município de Praia Grande. Em comunicação pessoal, Gilberto 
Ronsani salientou a dificuldade de obter registros histórico-culturais desta 
localidade, que constituiu outrora um local de refúgio para escravos 
rebelados, uma “quilombada”. Mais do que isto, Ronsani coloca que esta 
localidade serviu também de abrigo para fugitivos e criminosos procurados, 
que encontravam ali condições suficientes de proteção e subsistência. Deste 
modo, há historicamente um receio por parte das gerações descendentes 
destes primeiros moradores em guardar registros pessoais e dados familiares 
que poderiam servir para o resgate deste rico patrimônio histórico-cultural. 
Encontram-se ainda, no entanto, alguns moradores com traços típicos de 
origem negra, que se dizem descendentes de antigos escravos refugiados 
(IBAMA, 2004, p. 15). 

 

Levando-se em conta que parte do Parque Nacional de Aparados da Serra foi 

sobreposta às terras da Comunidade São Roque, o MPF, o Nuer e o MNU-SC atuaram 

como interlocutores ao acompanhar o processo de regularização fundiária e participar 

dele, mediando as tratativas entre a FCP, o Incra e o Ibama (depois ICMBio). Entre 

2004 e 2005, a presidência da FCP à época, Ubiratan Castro de Araújo, recebeu do 

MPF solicitações de documentos das comunidades São Roque e Sertão de Valongo, 

mas não foram encontradas no processo da FCP as devolutivas. 

Consta do processo do Incra um pedido da Comunidade São Roque, assinado 

por Ivolnei dos Santos, Afonso Pereira dos Santos Filho, Valdomiro Oliveira e Roque 

Senoir de Oliveira, solicitando: 
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a) oficialize aos Cartórios de Registro de Imóveis dos municípios de São João 
do Sul e Praia Grande acerca dos impedimentos às regularizações das 
transações imobiliárias na área da comunidade [...]; b) oficialize junto ao 
IBAMA requerimento de sustação de atividades relacionadas à regularização 
e definição de limites do Parque Aparados da Serra na região da Comunidade 
de Remanescentes de Quilombos São Roque (INCRA, 2017c, p. 3; 
APÊNDICE I). 

 

No fim de 2004, uma audiência pública com a comunidade e com 

representantes do MNU-SC, do Incra, da UFSC, do MPF, do Ibama e da UC Aparados 

da Serra tratou das denúncias sobre agressões e multas recebidas pelos moradores 

e feitas por representantes do Ibama. Sobre a audiência, tem importância destacar a 

fala do procurador do Ibama que salientou a dificuldade em “conciliar o interesse dos 

quilombos com a UC, uma vez que qualquer medida necessária para a sobrevivência 

dos quilombolas agride o meio ambiente” (INCRA, 2017c, p. 74-75; APÊNDICE I). 

Quando ele mencionou a possiblidade de indenização das famílias que tiveram suas 

terras transformadas em UCs, Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, do MNU-SC, frisou 

a impossibilidade de indenizar a cultura da comunidade, cuja “história ficará para trás”.  

Os principais conflitos da questão derivam da restrição das áreas de plantio, 

que, segundo os moradores, têm diminuído. Considerando que se trata de uma UC, 

há limitação de uso da terra, como proibição das queimadas, da abertura de novas 

roças e do uso da madeira. 

Cabe salientar também que tensões foram registradas entre as instâncias do 

governo federal que teriam a responsabilidade ou competência de atuar no âmbito 

dos estudos fundiários. Em 2005, o Ibama relatou, para o Incra, os encaminhamentos 

dos levantamentos das terras do parque com o intuito de identificar as propriedades 

e ocupações incidentes nos limites da UC, salientando que, por ser um parque 

nacional, a conduta deveria ser feita pelo Ibama. Em resposta, a superintendência 

reforçou a sua competência no processo de titulação de terras ocupadas por 

quilombolas, conforme o Decreto n.º 4.887, de 2003, e a necessidade de se estudar 

“soluções” e “resolver a questão, [...] evitando assim apreensões e retaliações por 

parte da mesma” (INCRA, 2017c, p. 83; APÊNDICE I). 

Paralelamente, tanto a Comunidade São Roque como o MPF encaminharam 

documentos ao Ibama e a outras instâncias do governo, relatando as situações 

vivenciadas pela comunidade e os conflitos com relação ao parque. Em 2006, os 

moradores notificaram o Ministério do Meio Ambiente à época, salientando a 

importância da manutenção dos seus territórios para a permanência da comunidade 
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e, por isso, a necessidade da liberação das terras para a produção coletiva, fonte de 

sobrevivência e geração de emprego e renda. No mesmo ano, o MPF recomendou ao 

Ibama a identificação e o cadastro das atividades econômicas e tradicionais mantidas 

pela comunidade nos espaços internos do parque e das medidas que visariam 

minimizar os impactos ambientais, de forma a conciliar os interesses desses dois 

lados. Em 2007, a Associação de Remanescentes de Quilombos de São Roque 

reforçou as dificuldades vividas pela comunidade em um documento enviado para a 

Seppir. 

Acerca dos estudos no âmbito da antropologia, a pesquisa que resultou no 

relatório antropológico sobre a Comunidade São Roque se baseou no mencionado 

Projeto Quilombos no Sul do Brasil: Subsídios para a Implementação do Decreto n.º 

4.887/2003 (2004). Relatório Antropológico: A Comunidade de São Roque (2005), sob 

responsabilidade de Ricardo Cid Fernandes, Cindia Bustolin e Luana Teixeira, afirma: 

 
A pauta de reivindicações da comunidade São Roque foi, originalmente, 
direcionada para o relaxamento das restrições habitacionais e produtivas 
impostas pelo órgão ambiental federal [...]. Porém, uma vez que os 
representantes da comunidade tomaram conhecimento acerca da legislação 
que protege as comunidades [...], as reivindicações comunitárias foram 
direcionadas para a titulação de seu território tradicional (FERNANDES; 
BUSTOLIN; TEIXEIRA, 2005, p. 3). 

 

Segundo o estudo, com a “entrada do parque”, modificações resultaram em 

riscos para a reprodução física e cultural da comunidade, destacados pelos 

moradores: proibição de novas roças, uso da madeira para a reconstrução das 

habitações e garantia de permanência na área. Tais dificuldades foram igualmente 

indicadas no INRC, do Iphan. Entre as práticas culturais documentadas na pesquisa 

do Nuer para o Incra, encontram-se aquelas do INRC, como as divisões territoriais 

pelo sistema de grotas, a indicação do lugar como Pedra Branca e os saberes 

tradicionais ligados ao etnoconhecimento.  

Com a entrada do parque no “lado catarinense”, nos anos de 1970, iniciou-se 

a regularização fundiária por representantes do IBDF, que passaram a negociar 

diretamente com donos de terras, e não por meio da desapropriação judicial. Segundo 

os depoimentos dos moradores de São Roque recolhidos pelos estudos do Nuer, a 

maioria das transações ocorreu entre o IBDF e fazendeiros que detinham porções de 

terras e roças no local ou com sujeitos sem vínculos com a área, mas com poder de 
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negociar e lidar com a documentação. Alguns dos moradores, pressionados, 

abandonaram suas habitações e roças. Salustiano (Navarro) contou: 

 
Eu morava aqui em cima. Ali tinha um pedaço que era nosso, era do meu pai. 
E depois eu fui morar na terra do [...] [nome omitido pela pesquisadora da 
tese]. Depois o [...] [nome omitido pela pesquisadora da tese] entregou o que 
era nosso e não deu nada para nós. Os do Ibama vieram ali com polícia e 
coisa que eu tinha que desocupar. [...] Eu não incomodo ninguém, agarrei e 
deixei tudo, não peguei nada. Saí dali... vim pra cá, e aquilo que era nosso, 
nós perdemos. Não pagaram, nem nada. No mais é aquilo, eles apertam 
muito, não querem que a gente trabalhe. Quando a gente vai fazer uma 
rocinha eles vêm a perseguir a gente (FERNANDES; BUSTOLIN; TEIXEIRA, 
2005, p. 101). 

 

Apesar da expropriação, quando puderam, os moradores deram continuidade 

ao seu modo de reprodução em locais “legais”, às margens dos terrenos. Segundo os 

estudos, a Comunidade São Roque tem buscado alternativas para manter seus 

sistemas de reprodução nos arrendamentos, contando com parcerias e prestando 

serviços aos proprietários de terras do entorno. 

O relatório histórico-antropológico foi incorporado ao RTID, finalizado em 2007 

e publicado no DOU, no Diário Oficial do Rio Grande do Sul e no de Santa Catarina 

entre novembro e 3 de dezembro do mesmo ano. A delimitação do território da 

comunidade, em 7.327,6949 hectares, contemplou não somente os locais de 

habitação e cultivo, mas os espaços usados para a garantia da sua reprodução física, 

social, econômica e cultural, em conformidade com os termos estabelecidos no 

Decreto n.º 4.887, de 2003. Com relação ao documento, 23 contestações foram 

oferecidas, todas tempestivas.  

O ICMBio encaminhou ao Incra um pedido de impugnação, em 2008, fora do 

limite temporal estabelecido pelas normativas do Incra, alegando: 

 
O relatório antropológico teria sido tendencioso; a constituição de um 
quilombo estaria condicionada à existência de reduto formado por escravos 
fugidos; não haveria provas documentais da existência de quilombos na 
região; o único quilombo de que se teria referência nas proximidades seria o 
Campo do Pretos, localidade fora do perímetro delimitado; a área de 
ocupação das famílias da Comunidade São Roque restringir-se-ia àquelas 
vistoriadas pelo IBAMA em 2007 (INCRA, 2017c, p. 1003; APÊNDICE I). 

 

Com relação aos questionamentos apresentados, a Superintendência Regional 

do Incra em Santa Catarina reafirmou a pertinência dos estudos feitos pelo Nuer e da 

área delimitada pela documentação do Incra. Em 2009, a superintendência pontuou 
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que o parecer do ICMBio desconsiderou, entre outras questões, as recomendações 

do MPF feitas em 2006 e 2009, acerca das ações de conciliação entre os interesses 

sociais e ambientais, de modo a preservar o direito de ocupação instituído em favor 

da comunidade, bem como a abstenção da imposição de penalidades aos seus 

integrantes. A contestação da instância ambiental tampouco contemplou os estudos 

que indicaram a tradicionalidade, a historicidade e a territorialidade da questão, 

incluindo aqueles ligados ao INRC, do Iphan, que trataram do patrimônio cultural da 

comunidade.  

Em 2012, registros de reuniões feitas entre a Comunidade São Roque, o MNU-

SC, com Vanda de Oliveira Gomes Pinedo, e o Incra, com Marcelo Barbosa 

Spaolense, foram incorporados ao processo, demonstrando o prolongamento dos 

conflitos vivenciados com o ICMBio. Conforme as atas acessadas, o ICMBio buscou 

o reassentamento das famílias situadas nas áreas sobrepostas em locais fora dos 

parques. Os registros indicaram igualmente o andamento do processo de conciliação 

instaurado em 2008 e mediado pela AGU, cujas propostas não foram acordadas pelos 

envolvidos: de um lado, o ICMBio; e, de outro, o Incra e a FCP. Esses conflitos 

paralisam o andamento processual da titulação das terras, dado que os Artigos 16 e 

17 da Instrução Normativa n.º 57, de 2009, do Incra, tratam da publicação da portaria 

dos limites dos territórios quilombolas. O parecer apresentado pelo Incra, assinado 

por Marcelo Barbosa Spaolense e Lea Maria D’Antonino Alves Condé, em 2012, 

apontou que a proposta do ICMBio 

 
não contempla uma efetiva possibilidade de conciliação entre os direitos 
constitucionais e competências institucionais conflitadas, pois exclui por 
completo a proteção à territorialidade da comunidade quilombola afetada, ou 
seja, as relações culturais (materiais e simbólicas), ecológicas e históricas 
construídas desde tempos remotos naquele ambiente e espaço (e não em 
qualquer outro) e a resistência do grupo para a sua preservação, inclusive 
face aos constrangimentos sofridos ao longo do processo de implantação (e 
em seguida, nas ações de fiscalização) dos Parques Nacionais (INCRA, 
2017c, p. 1241; APÊNDICE I). 

 

Outras tentativas de conciliação foram feitas em anos seguintes, discutindo os 

locais a serem indicados para o cultivo da comunidade, para a construção das 

habitações e para as vias de acesso das famílias situadas dentro do parque40
19. Mas, 

 
 
40

19 Entre os praticantes, destacaram-se representantes do Epagri, do ICMBio, do MPF, do Incra, do 
MNU-SC e, a pedido da comunidade, do Nuer. 
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como a proposta do ICMBio mantinha o reassentamento das famílias em locais fora 

da UC, a Comunidade São Roque rejeitou-as.  

A mencionada Mesa Estadual de Acompanhamento dos Processos de 

Regularização de Territórios Quilombolas, instalada em 2014, incluiu a representação 

da Comunidade São Roque, do MPF, do Incra e de outras instâncias que atuaram 

com políticas públicas quilombolas, como a Conaq. Ainda em 2014, a ABA 

encaminhou para os representantes da Unesco no Brasil, do Serviço Geológico do 

Brasil, do Ministério de Minas e Energia e da Superintendência da Unidade Regional 

do Projeto Geoparque o documento Projeto Geoparque: Caminhos dos Cânions do 

Sul.  

O projeto, que visa à proteção dos sítios de valor geológico e contempla ações 

de educação e desenvolvimento sustentável, não considerou a presença da 

Comunidade São Roque, contrariando as orientações da Unesco. Objetivando 

reforçar o cumprimento do compromisso ratificado pelo ICMBio, um dos apoiadores 

do projeto, a ABA, por meio do Comitê Quilombos41
20, defendeu a imediata titulação 

das terras da Comunidade São Roque e requereu a manifestação do “suposto apoio 

da Unesco ao Projeto Geoparque” e a “intervenção junto ao ICMBio, no sentido de 

reconhecer os direitos da Comunidade São Roque” (INCRA, 2017c, p. 1682; 

APÊNDICE I). 

Em 2015, o MPF recomendou ao Incra a aquisição de terras na porção do 

território da comunidade fora da sobreposição dos limites dos parques, “em benefício 

da regularização fundiária da Comunidade Quilombola São Roque”. O Incra, na figura 

de Marcelo Barbosa Spaolense, mesmo reconhecendo que tal ação possibilitaria 

melhoria das condições de vida da comunidade, “prejudicaria o objeto e o andamento 

da [Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal] CCAF, bem como 

o procedimento do Processo Administrativo” depois da sua resolução (INCRA, 2017c, 

p. 1694-1695; APÊNDICE I).  

Em nota de 21 de dezembro de 2015, a AGU destacou que, entre as propostas 

aceitas pelo Incra para a conciliação da sobreposição, a Comunidade São Roque foi 

apresentada composta de 81 famílias, das quais cinco se situam dentro dos parques. 

Para essas famílias, o reassentamento foi oferecido. O Incra, dada a ausência de 

 
 
41

20 Assinaram pelo comitê, em 24 de setembro de 2014: Osvaldo Martins de Oliveira, Aderval Costa 
Filho, Raquel Mombelli e Alfredo Wagner Berno de Almeida. 
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outra proposta, “aceita proceder à desintrusão da área do território que está fora dos 

Parques, e, posteriormente, reassentar as cinco famílias que vivem dentro dos 

Parques”. Enquanto isso, contudo, o Incra salientou o cumprimento da garantia da 

permanência da comunidade na UC (INCRA, 2017c, p. 1732; APÊNDICE I). 

Ainda no fim do mesmo ano, a Superintendência do Iphan em Santa Catarina 

encaminhou ao ICMBio, ao Incra, ao MPF e à Unesco parecer favorável à 

permanência da Comunidade São Roque em seu “território tradicional”. O documento, 

um dos poucos do Iphan nos processos, com exceção da reprodução do INRC, foi 

assinado por profissionais da arqueologia e da arquitetura. Ele foi motivado pela 

menção da situação da comunidade no Seminário Litoral de Outras Brisas, ocorrido 

na UFSC em 5 de novembro de 2005, paralelamente ao VII Seminário Brasileiro sobre 

Águas Protegidas e Inclusão Social (Sapis) e ao II Encontro Latino-Americano sobre 

Águas Protegidas e Inclusão Social (Elapis). A recomendação considerou os estudos 

fomentados pelo Iphan para a aplicação do INRC, a legislação federal sobre 

quilombos, a definição do termo quilombo apresentada pela ABA, a certificação da 

comunidade pela FCP, endossada pelo instituto, e a definição de paisagem42
21. O 

parecer destacou o sistema de grotas como um modelo tradicional de uso e de 

ocupação do solo, associado à geografia local, atuando como uma forma de 

organização da comunidade que vincula o passado e o presente e ordena as relações 

entre o ambiente e as famílias. 

Em 2016, participantes dos referidos eventos enviaram ao ICMBio uma moção 

em defesa da Comunidade São Roque, convidando a instância ambiental para 

participar da edição seguinte do Sapis e do Elapis, na mesma universidade. O 

documento recomendou a criação de um grupo de trabalho, formado pela 

comunidade, pelo Incra, pelo MPF, pelo MNU e pela Reserva da Biosfera da Mata 

Atlântica visando à construção de uma proposta de resolução do conflito de 

sobreposição territorial, garantindo conservação ambiental e os direitos territoriais 

quilombolas. Ainda em 2016, a CCAF foi arquivada, dado o esgotamento das 

 
 
42

21 Conforme o documento, a “paisagem – especialmente em sua dimensão étnica – é uma marca 
importante na construção identitária de uma população, já que nela se revela o entendimento de seu 
território em termos de limites, sua obtenção de recursos, as relações com o ambiente e outros 
grupos e, principalmente, sua trajetória e contingência históricas” (INCRA, 2017c, p. 1705; 
APÊNDICE I). 
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discussões no seu âmbito, contudo o Incra e o ICMBio constituíram outro Grupo de 

Trabalho Interinstitucional para conciliar os interesses das duas autarquias. 

Em 26 de setembro de 2018 foi publicada no DOU a Portaria n.º 1.483, de 3 de 

setembro de 2018, assinada pelo presidente do Incra, que reconheceu e declarou 

como terras do “Território Quilombola São Roque” a área de 7.327,6941 hectares, a 

mesma delimitada e mencionada no RTID. A portaria determinou o  

 
prosseguimento dos autos administrativos para fins de regularização 
fundiária da área de 4.658,8723 [...] hectares, que corresponde à área 
identificada e delimitada do Território Quilombola São Roque, excluindo-se 
aquela sobreposta pelos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra 
Geral (INCRA, 2018).  

 

A publicação da portaria não encerrou, no entanto, as tratativas da 

sobreposição “de interesses do Estado” envolvendo o território quilombola nos 

parques. O Incra e o ICMBio seguem tratando de propostas de conciliação. A 

Comunidade São Roque, conforme reunião em 16 de maio daquele ano, consentiu 

com a publicação da portaria para efeitos do andamento do processo apenas da 

porção que não se encontra sobreposta, sem que isso resultasse na desistência ao 

pleito da sua área total. 

Assim, as lutas dos moradores giram em torno ainda hoje, em 2021, da 

retomada de suas terras integrais e da sua autonomia contra a forma apresentada 

pelos parques, que os coloca ora na condição de “peões”, pelos fazendeiros locais, 

ora de “criminosos”, pelos representantes da instância federal ambiental 

(FERNANDES; BUSTOLIN; TEIXEIRA, 2005, p. 105). As reinvindicações visam à 

garantia da permanência em seus territórios, à sua reprodução física e cultural, ao 

direito de plantar, criar animais e dar continuidade às suas práticas culturais, que estão 

em consonância com a preservação do ambiente e da biodiversidade daquele lugar, 

ocupado desde o passado por seus familiares. 

 

4.3 O PASSADO QUESTIONADO NO PRESENTE: O DEBATE DA 

INCONSTITUCIONALIDADE 

 

Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 ou ainda dos decretos 

que visam regulamentar o Artigo 68, propostas de lei e de emendas e ações de 

inconstitucionalidade ou também de comissões parlamentares de inquérito (CPIs) 
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foram articuladas com o intuito de contrariar ou de derrubar as prerrogativas ali 

previstas. 

 

4.3.1 A Adin n.º 3.239, de 2004 
 

Em 25 de junho de 2004, a Adin n.º 3.239 foi apresentada pelo PFL, atual DEM, 

no STF, questionando o Decreto n.º 4.887, de 2003, a respeito de temas relacionados 

ao conceito de quilombo, ao critério da autoatribuição e aos limites territoriais e 

temporais assentados na ocupação das terras pelas comunidades.  

Entre a sua apresentação, em 2004, e o seu julgamento final, em 2018 – 

portanto, quase 14 anos de tramitação –, a Adin n.º 3.239 gerou um conjunto 

documental importante, incluindo pareces e despachos com posicionamentos 

favoráveis e contrários. 

No que se refere ao decreto em si, a Adin estabeleceu que, ao regulamentar 

diretamente um dispositivo constitucional, ou seja, o Artigo 68 do ADCT, o Decreto n.º 

4.887, de 2003, invadia uma esfera reservada à lei, o que o tornaria inconstitucional43
22.  

Sobre isso, ainda em 2004, o MPF, representado pelo procurador Cláudio 

Fonteles, argumentou que o Artigo 68 era uma norma constitucional de eficácia plena 

e, por isso, não dependia de edição de lei para ter aplicabilidade e que o decreto 

apresenta o procedimento administrativo da titulação das terras dos quilombos. A Adin 

ainda defendeu que, ao atrelar a identificação dos remanescentes aos critérios de 

“autodeterminação”, o decreto “frustrava” o real intuito da norma e abria 

“possibilidades para atribuir titularidade de terras a pessoas que não têm relação com 

os habitantes das comunidades formadas por escravos fugidos, ao tempo da 

escravidão do país” (ARRUTI, 2013)44
23. De acordo com o MPF, esse argumento não 

atendeu à constitucionalidade da norma, mas colocou-se contra a autoatribuição 

 
 
43

22 Em 17 de maio de 2007, o Projeto de Decreto Legislativo n.º 44 foi apresentado pelo deputado Valdir 
Colatto, do PMDB de Santa Catarina, visando sustar a aplicação do Decreto n.º 4.887. Utilizando 
argumentos presentes na Adin, o projeto, arquivado em 2015, argumentou “ter havido exorbitância 
no uso do poder regulamentador conferido à espécie normativa dos decretos” (COLATTO, 2007, p. 
1). No mesmo ano, em 17 de setembro, o procurador regional da República Walter Claudius 
Rothenburg (2007, p. 155) apresentou parecer contrário ao projeto, argumentando que o decreto 
oferecia um “procedimento adequado”, assegurava um direito constitucional e respondia ao 
compromisso ratificado na Convenção n.º 169 da OIT. 

44
23 Em uma atividade ligada ao Iphan do Pará em 20 de agosto de 2013, José Maurício Arruti (2013) 
listou notas acerca das Políticas públicas para quilombos. Esse documento refere-se a uma 
apresentação e, portanto, não contém paginação. 
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usada para a identificação das comunidades quilombolas e afirmou que a questão 

seria “resolvida no campo da ciência antropológica, e não do direito” (ARRUTI, 2003). 

Por fim, a Adin questionou a caracterização das terras que seriam tituladas: 

 
As áreas a serem identificadas são aquelas onde, durante a fase imperial da 
história do Brasil, comprovadamente se formaram quilombos. Assim, a 
propriedade deve ser reconhecida apenas aos territórios nos quais se 
documentou a localização de um quilombo em 1888 (ARRUTI, 2003). 

 

Sobre isso, o MPF recordou que o Decreto n.º 3.912, de 2001, que se remetia 

ao marco temporal, foi revogado e que o atual, n.º 4.887, tem compatibilidade com os 

parâmetros eleitos pelos estudos antropológicos para definir as comunidades 

quilombolas, que não são resquícios históricos, e os seus espaços. 

A interpretação do MPF foi reforçada pela AGU, que, ainda em 2004, 

apresentou pareceres e despachos dos advogados Álvaro Augusto Ribeiro da Costa 

e Rafaelo Abritta e do consultor Manoel Lauro Volkmer de Castilho. Segundo Manoel 

Lauro Volkmer de Castilho (2004, p. 63), o Artigo 68 da Constituição seria 

autoaplicado, e o decreto, ao assentar os procedimentos ligados ao reconhecimento 

das terras quilombolas, estabelecia tanto disposições em concreto como de 

regulamentação de aplicação.  

Rafaelo Abritta situou que a Constituição atendeu a reivindicações do 

movimento negro e que os estudos do campo da antropologia, sobretudo, ofereceram 

uma compreensão ampla acerca do fenômeno contemplado pelo decreto. Assim, 

destacou Ilka Boaventura Leite, Alfredo Wagner Berno de Almeida, Maria de Lourdes 

Bandeira e Eliane Cantarino O’Dwyer. O advogado ainda salientou a efetivação de 

políticas públicas de reparação e reforçou o conceito contemporâneo de quilombo: 

 
A direção interpretativa do artigo 68, impõe a translação semântica da 
expressão “remanescentes das comunidades dos quilombos” para 
“comunidades remanescentes dos quilombos”, inversão simbólica que os 
liberta dos marcos conceituais filipino e manuelinos, contemplando-os, com 
uma norma reparadora pelos danos acumulados. O quilombo e a 
territorialidade negra retrata a apropriação coletivo de grupos étnicos 
organizados, e não a mera posse individual (ABRITTA, 2004, p. 86-87). 

 

A AGU compartilhou ainda dos sentidos de etnicidade, pertencimento e 

identidades, nos termos da Convenção n.º 169 da OIT. Acerca do território 

tradicionalmente ocupado, pontuou a sua não relação com um tempo imemorial, mas 

com o tradicional uso da terra segundo os costumes e as tradições das comunidades. 
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O posicionamento da AGU afastou-se do conceito jurídico-formal de quilombo, 

apresentado na tese, baseado no ato da fuga, na quantidade de fugidos, no espaço 

do isolamento e na moradia elaborada.  

Acerca do remanescente de quilombo, Rafaelo Abritta (2004) ponderou que o 

campo da antropologia questionou o entendimento do grupo por meio do que ele não 

representa mais, remetendo-se à noção de resíduo, vestígio. Como visto na tese, a 

antropologia, entre os anos de 1970 e 80, estudou populações negras situadas no 

ambiente rural, classificando-as como comunidades negras rurais, ou ainda grupos 

sociais foram analisados mediante as classificações de suas formas de ocupação 

territorial comum, como as chamadas “terras de preto”, “terras de santo” etc. Assim, 

foi a realidade impressa pelo Artigo 68 que exigiu outra reflexão sobre o conceito, 

representativo de uma sociedade dominante que o usou como maneira de discriminar 

um grupo social e legitimar a ordem vigente. Como modo de repensar o termo, o 

despacho menciona o trabalho feito pelo grupo de trabalho da ABA em 1994, 

igualmente apontado na tese. 

Em 2006, Manoel Lauro Volkmer de Castilho apresentou uma noção 

contemporânea de quilombo, assentada na antropologia, e negou o marco temporal, 

presente no Decreto n.º 3.912, de 2001, revogado pelo Decreto n.º 4.887, de 2003, e 

defendido não somente pela Adin quilombola, mas pelas propostas do Legislativo que 

questionam a demarcação de terras dos povos indígenas45
24. Sobre as terras ocupadas 

por quilombolas, o parecer de Volkmer de Castilho (2006, p. 114, grifos do original) 

reafirmou: 

 
São as que eles efetivamente possuem e mais as que sejam suficientes e 
necessárias para a manifestação de suas peculiaridades culturais aí incluídas 
as que sejam necessárias para o natural desenvolvimento e reprodução de 
sua cultura e valores. A expressão “as terras que estejam ocupando” significa 
logicamente mais do que a simples dimensão geográfica, atual ou histórica, 
das comunidades de remanescentes de quilombos, posto que [...] constituem 
tais terras territórios de habitação permanente, utilizadas para as suas 
atividades produtivas e imprescindíveis para a preservação dos recursos 
ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução 
(presente e futura) física e cultural segundo seus usos, costumes e tradições. 
A circunstância temporal/espacial indicada pela expressão “que estejam 

 
 
45

24 A tese do marco temporal foi endossada pela bancada ruralista no Projeto de Lei n.º 490, em 2007, 
e foi usada primeiramente para questionar a demarcação da Terra Indígena Raposa do Sol, em 
Roraima. Em 2009 o STF determinou a demarcação dessa terra indígena. Em junho de 2021, o 
plenário do STF deve retomar o julgamento do processo que trata do território do povo xoclengue, 
de Santa Catarina, e da ação de reintegração de posse movida em 2009 pelo governo do estado 
referente à Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, declarada em 2003. 
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ocupando” refere-se à atualidade da posse (mesmo a posse em outubro de 
1988 numa perspectiva dinâmica), mas parece fora de dúvida que se o 
preceito constitucional de fato levou em conta a atualidade (então, ou depois 
de 1988) por certo não esqueceu a dimensão da ocupação como fato 
sociológico e histórico [...], para por isto mesmo constituir-se em conceito 
complexo. 

 

Com isso, a interpretação final da AGU assinalou que o Artigo 68 abarca uma 

territorialidade especial, não restringindo-se a delimitar um espaço material de 

ocupação ou ainda a um limite temporal marcado pelos anos de 1888 e 1988. Ao 

contrário, o dispositivo visa garantir condições de preservação e proteção das 

especificidades das comunidades a serem consideradas no tratamento dos espaços 

reconhecidos no âmbito das propriedades definitivas.  

O julgamento da Adin foi um processo bastante moroso. Em suma, a sua 

votação contemplou três ministros a favor da inconstitucionalidade do Decreto n.º 

4.887, de 2003, Cezar Peluso, Dias Toffoli e Gilmar Mendes; e oito ministros a favor 

da constitucionalidade do referido decreto, Edson Fachin, Luís Roberto Barroso, 

Ricardo Lewandowski, Luiz Fux, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello, Cármen Lúcia 

e Rosa Weber.  

O primeiro voto do julgamento foi publicado em 18 de abril de 2012, pelo 

ministro Cezar Peluso, que se posicionou pela inconstitucionalidade do Decreto n.º 

4.887, de 2003. Em sua interpretação, a concessão das terras aos quilombolas 

deveria restringir-se aos locais ocupados no momento da promulgação da 

Constituição de 1988, tendo uma leitura restrita do Artigo 68, mesmo que o documento 

constitucional não faça menção temporal para a finalidade de comprovação da posse.  

O segundo voto foi publicado em 25 de março de 2015 pela ministra Rosa 

Weber, que se colocou pela constitucionalidade do decreto. Ela reforçou que a 

Constituição não menciona o marco temporal, tratando-se, portanto, de um 

mecanismo jurídico em uso na interpretação do STF46
25. Segundo a ministra, 

 
 
46

25 Em 2015 foi instalada a CPI – Funai e Incra, requerida por deputados dos estados do Mato Grosso, 
de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e que investigou a atuação das 
instâncias governamentais na demarcação de terras indígenas e de remanescentes de quilombos. 
Como ponto central do requerimento, afirmou-se o estabelecimento de processos de titulação 
“subjetivos e até fraudulentos, onde a simples opinião de um antropólogo se sobrepõe a tudo e a 
todos e a registros públicos seculares” (MOREIRA et al., 2015, p. 3). O documento questionou a 
atuação de pesquisadores ligados ao Museu de Arqueologia e Etnologia (MArquE) e ao Nuer, da 
UFSC, aos movimentos como o MNU, o Centro de Trabalho Indigenista (CTI) e o Conselho 
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a efetiva posse das terras em 05 de outubro de 1988 é requisito essencial à 
proteção do art. 68 do ADCT, porquanto consta expressamente do texto 
constitucional quando identifica seus destinatários. Tal emerge tanto da 
topologia da norma, situada no ADCT, vale dizer, voltada a situação 
temporalmente definida e que se pretende logo superada – quando da flexão 
verbal – “estejam ocupando”, a assinalar o momento da promulgação da 
Constituição como o marco definidor de sua incidência (STF, 2015b, p. 44). 

 

Rosa Weber salientou que a data da Constituição tem efeito de identificação 

dos sujeitos para quem a norma se destina (remanescentes das comunidades de 

quilombos) e de requisito de contemporaneidade da sua territorialidade (que estejam 

ocupando suas terras), e não é efeito de verificação da posse. Ainda, pontuou que o 

13 de maio de 1888, que se refere à Lei Áurea, trata da abolição formal do sistema da 

escravidão, e não da existência ou da definição dos quilombos. Sobre o Artigo 68, a 

ministra frisou que, ao definir os titulares (remanescentes das comunidades dos 

quilombos), o objeto (terras ocupadas), o conteúdo (direito de propriedade), a 

condição (ocupação tradicional), o sujeito passivo (Estado) e a obrigação (emissão de 

títulos), o artigo tem aptidão para aplicar todos os seus efeitos, independentemente 

de integração legislativa. 

Em 9 de novembro de 2017, o ministro Dias Toffoli votou pela procedência 

parcial da ação, para se dar interpretação conforme a Constituição ao § 2.º do Artigo 

2.º do Decreto n.º 4.887, de 2003. Este afirmou constitucionalidade do decreto, mas 

tendo o marco temporal como condição para a titulação dos territórios quilombolas.  

Os ministros que votaram a favor do decreto salientaram a mencionada 

Convenção n.º 169 da OIT, que marca a “consciência da própria identidade” como 

critério de autoatribuição dos grupos tradicionais. Assim, o Estado não tem o direito 

de negar a identidade daqueles que se reconhecem como tais. A adoção da 

autoatribuição, legitimada pelo campo da antropologia, cumpre sua função ao dar 

visibilidade aos grupos abarcados pelo Artigo 68.  

Acerca do marco temporal, Edson Fachin e Luiz Fux, durante o julgamento, 

pontuaram, respectivamente: 

 

 
 

Indigenista Missionário (Cimi). O relatório final apontou a Funai e o Incra como instâncias 
operacionais de interesses externos e privados e ainda ideológicos, marcados por irregularidades e, 
por isso, deveriam ser investigadas pelo Poder Legislativo. Considerando o questionamento dos 
laudos elaborados pelos profissionais da antropologia, parte dos RTIDs, o governo federal alterou o 
mecanismo de contratação desses trabalhos.  



 

 

305 

Dentro de uma hermenêutica constitucionalmente adequada à interpretação 
e aplicação de um direito fundamental que surge, pela vez primeira, na 
Constituição de 1988, não depreendo da redação do artigo 68 do ADCT a 
restrição do direito à titulação de propriedade apenas àqueles remanescentes 
de comunidades quilombolas que estivessem na posse mansa e pacífica da 
área na data da promulgação do texto constitucional (STF, 2018, p. 25). 

 
A interpretação gramatical do texto constitucional não encontra qualquer 
referência em datas ou outro parâmetro temporal; ao contrário, vê 
“reconhecida” a propriedade definitiva. O dispositivo declara – e não constitui 
– o direito de propriedade, sem delimitar marcos temporais. Da mesma forma, 
a referência àqueles que “estejam ocupando” demonstra a atualidade e a 
continuidade da ocupação, incluindo no campo semântico da garantia, por 
exemplo, aqueles que outrora foram removidos forçosamente de suas terras, 
mas já presentemente conseguiram reavê-la (STF, 2018, p. 34-35). 

 

Como o MPF e a AGU, os ministros do STF que votaram a favor da 

constitucionalidade do Decreto n.º 4.887 usaram, em sua defesa, os estudos do 

campo da antropologia, representados por Ilka Boaventura Leite, Alfredo Wagner 

Berno de Almeida e José Maurício Arruti, bem como o documento da ABA de 1994, 

por meio do Grupo de Trabalho sobre Comunidades Negras Rurais. Historiadores 

foram igualmente mencionados, como Flávio dos Santos Gomes e João José Reis. 

O tribunal, em 8 de fevereiro de 2018,  

 
julgou improcedentes os pedidos, vencidos o Ministro Cezar Peluso (Relator), 
e, em parte, os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Votaram, no mérito, 
os Ministros Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Não votou o Ministro 
Alexandre de Moraes, por suceder o Ministro Teori Zavascki, que sucedera o 
Ministro Cezar Peluso. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia (STF, 
2018). 

 

Em 1.º de fevereiro de 2019 foi publicado o acórdão, a decisão final sobre o 

processo, pelo tribunal do STF. Esse documento elencou como ementa os pontos: a 

Adin; o Decreto n.º 4.887, de 2003; o procedimento para identificação, 

reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por 

remanescentes das comunidades dos quilombos; o ato normativo autônomo; o Artigo 

68 do ADCT; o direito fundamental; a eficácia plena e imediata; a invasão da esfera 

reservada à lei; o Artigo 84 da Constituição Federal; a inconstitucionalidade formal; a 

inocorrência; o critério de identificação; a autoatribuição; as terras ocupadas; a 

desapropriação; a inconstitucionalidade material; e a improcedência da ação (STF, 

2019). 

Cabe igualmente registrar que participaram do processo instâncias e 

instituições representativas da sociedade civil e do governo na qualidade de amicus 
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curiae. O termo, “amigo da corte”, designa as figuras que fornecem informações e 

subsídios para as decisões do tribunal, oferecendo-lhe base para questões relevantes 

e de impacto, como foi a Adin n.º 3.239, de 2004. Foram incluídas nessa categoria as 

instâncias e instituições apontadas no Quadro 23. 

 

Quadro 23 – Instâncias e instituições participantes como amicus curiae no processo 

da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.239, de 2004 
Nome 

Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) 
Associação de Moradores Quilombolas de Santana – Quilombo de Santana 
Associação dos Quilombos Unidos do Barro Preto e Indaiá 
Centro de Assessoria Jurídica Popular Mariana Criola 
Centro de Justiça Global 
Centro pelo Direito à Moradia contra Despejos (Cohre) 
Clube Palmares de Volta Redonda (CPVR) 
Conectas Direitos Humanos 
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil  
Confederação Nacional da Indústria 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
Coordenação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas de Mato Grosso do Sul 
Estado de Santa Catarina 
Estado do Pará 
Estado do Paraná 
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Pará  
Instituto de Advocacia Racial e Ambiental (Iara) 
Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Polis) 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
Instituto Pro Bono 
Instituto Socioambiental  
Koinonia Presença Ecumênica e Serviço 
Sociedade Brasileira de Direito Público  
Sociedade Rural Brasileira 
Terra de Direitos 

Fonte: STF (2018). 
 

Das 25 representações, destaca-se a participação de Santa Catarina. Em 27 

de fevereiro de 2007, o STF incorporou ao processo uma petição da Procuradoria-

Geral do Estado de Santa Catarina assinada pelos procuradores Adriano Zanotto e 

Loreno Weissheimer. O documento justificou a inserção do estado no julgamento da 

Adin por “se tratar de interesse difuso”, o que foi admitido pelo STF nas figuras dos 

ministros Gilmar Mendes e Cezar Peluso em outras ações. Salientou que possui em 

seu território  
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remanescentes das comunidades dos quilombos cujos direitos sobre as 
terras que estejam ocupando pretende ver reconhecidos dentro do disposto 
pela norma constitucional, como pretende ver respeitado o direito às demais 
formas de propriedade constitucionalmente asseguradas (STF, 2007, p. 377). 

 

Em sua interpretação, a procuradoria de Santa Catarina argumentou que o ato 

do Executivo ao pretender regulamentar direta e imediatamente o preceito 

constitucional “transborda” os limites da Constituição, ao disciplinar sobre os direitos 

e deveres entre particulares e a administração pública, definir titulares das terras 

quilombolas e criar formas de desapropriação, aumentando despesas não previstas 

constitucional ou legalmente. Os advogados questionaram o decreto acerca da 

“autodeclaração” dos quilombolas, afirmando que a norma “aceita, para a apuração 

dos fatos que às pessoas supostamente remanescentes dos quilombos, assim se 

auto-declarem, como também aceita que essas mesmas pessoas que assim se auto-

declararam, façam a indicação da área de terras a lhes ser titulada” (STF, 2007, p. 

388). Reforçaram que, desse modo, se admitiria a vontade dos declarantes, sem 

estudos de antropologia que pudessem verificar tal situação. 

Para a interpretação da procuradoria catarinense, o processo de 

reconhecimento das terras quilombolas não precisaria se estender para a 

desapropriação, mas apenas para a titulação da propriedade definitiva, dado que, 

segundo a petição, os remanescentes dos quilombos já a possuem no “momento da 

promulgação da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988” (STF, 2018, p. 391). 

Ou seja, o texto constitucional exige que os titulados sejam remanescentes das 

comunidades dos quilombos e que estejam ocupando suas terras. Consta do 

argumento do estado de Santa Catarina a mesma prerrogativa presente em outros 

mencionados: o atrelamento da ocupação da terra no mesmo ano da promulgação da 

Constituição, com base na tese do marco temporal, ainda que esses termos não 

tenham sido usados na petição. 

O documento, apesar de reconhecer a existência dessas comunidades no 

estado, não as mencionou. No momento da petição, Santa Catarina tinha quatro 

comunidades certificadas: Invernada dos Negros, São Roque, Sertão de Valongo e 

Morro do Fortunato (Quadro 21). Dias depois, outras duas receberam certidões: Santa 

Cruz e Campo dos Poli (Quadro 21). Em sua argumentação, a procuradoria não usou 

os estudos do campo da antropologia de Santa Catarina nem referências nacionais, 
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citados no processo pelo MPF, pela AGU e pelos ministros do STF que julgaram a 

Adin a favor da Constituição e do Decreto n.º 4.887, de 2003. 

Sobre o campo da antropologia, tem importância dizer que o processo da Adin 

contou ainda com uma petição em nome da ABA assinada pelo presidente da 

associação à época, Antônio Carlos de Souza Lima. O documento encaminhou uma 

nota do Comitê Quilombo acerca do julgamento da Adin reforçando que o decreto, 

ademais de definir o procedimento de regularização das terras quilombolas, “defende 

a criação de um plano de desenvolvimento sustentável” para essas comunidades 

(STF, 2015a, p. 2234). Nesse sentido, destacou as ações do governo federal no 

Programa Brasil Quilombola e a Agenda Social Quilombola, que estão em 

consonância com as ações do Conaq, dos movimentos sociais, das associações 

científicas e acadêmicas, das organizações não governamentais, de grupos de 

pesquisa e extensão de instituições de ensino e de outras iniciativas privadas.  

Portanto, o decreto estaria (e ainda está) respaldado por um grupo numeroso 

de agentes que representam diferentes setores da sociedade nacional, demonstrando 

a importância da manutenção dos direitos das comunidades remanescentes de 

quilombos. Ao fim, a ABA defendeu não somente a permanência do Decreto n.º 4.887, 

de 2003, como sua plena efetivação. 



 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A Constituição Federal de 1988, ao prever garantias para quilombolas, instituiu 

agências e instrumentos governamentais de aplicação das orientações constitucionais 

e intensificou as demandas pelos direitos prescritos. Ao mesmo tempo, impulsionou 

os estudos acerca dos quilombos no Brasil, num ambiente de afirmação e negação 

de situações de reconhecimento de quilombos.  

Com a perspectiva da história do tempo presente, adotando como recorte 

espacial o estado de Santa Catarina, a tese baseou-se em um percurso que foi 

marcado, de um lado, pela valoração do patrimônio cultural associado às 

comunidades quilombolas (e, mais amplamente, a afrodescendentes) e, por outro, 

pela disputa pela terra. O interesse desta pesquisa foi compreender a relação entre 

esses dois pontos, ou seja, a convergência e o distanciamento dos mecanismos e 

atores sociais (quilombolas, intelectuais, militantes negros, operadores do Estado etc.) 

imbricados nos processos de reconhecimento cultural e territorial. Esse problema foi 

desdobrado em questões presentes nos quatro capítulos da tese. 

Em primeiro lugar, entende-se que o reconhecimento dos quilombos no Brasil 

passou, anteriormente, pelo reconhecimento da cultura afro-brasileira como resultado 

de um movimento articulado por agentes situados no Norte, Nordeste e Sudeste. A 

partir dos anos de 1930, intelectuais de campos disciplinares e profissionais em 

constituição estudaram comunidades negras em diferentes cidades, buscando, ao 

mesmo tempo, notoriedade nos quadros intelectual e político, nacional e internacional.  

Entre as referências documentadas, pela escrita e pela fotografia, 

manifestações como o bumba meu boi, o cacumbi, a capoeira, a congada, o maracatu, 

o samba, o tambor de mina e de crioula e, por fim, o torneio de quilombo foram 

destacadas. À frente desse “empreendimento”, identificaram-se brasileiros como 

Arthur Ramos, Câmara Cascudo, Edison Carneiro, Gilberto Freyre, Manuel Querino e 

Mário de Andrade e estrangeiros como Donald Pierson, Franklin Frazier, Lorenzo 

Turner, Marcel Gautherot, Melville Herskovits, Pierre Verger e Ruth Landes. Esses 

nomes estabeleceram ainda relações com lideranças religiosas como Apolinário 

Gomes da Mota, Artur Rosendo Ferreira, Eugênia Anna Santos (Aninha), João Alves 

de Torres Filho (Joãozinho da Gomeia), Manuel Paim, Martiniano Eliseu do Bonfim e 

Oscar Almeida, contudo grupos e comunidades negras, nesse recorte temporal, entre 
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os anos de 1930 e 60, foram mais vistos como sujeitos ou colaboradores de pesquisa 

do que autores do estudo, e o quilombo, quando tratado com os outros elementos 

culturais investigados, foi percebido como um espaço isolado, ocupado por negros 

fugidos da condição de “escravos”. Ou seja, o quilombo de um passado mais que 

distante, visto como sem ligação com o presente. 

Em segundo lugar, constatou-se que essa ideia concebida na América 

portuguesa e no Brasil imperial se estendeu no decorrer do percurso semântico de 

quilombo, apresentado na tese. Com Nina Rodrigues, o quilombo como problema de 

pesquisa foi inaugurado e, com base nele, outros autores revisitaram suas pesquisas 

e ofereceram outros olhares. Entre as décadas de 1930 e 70, o tema foi marcado por 

leituras que destacaram a “herança” cultural africana como o motor da organização 

política quilombola e o enfrentamento do sistema da escravidão na América 

Portuguesa. Depois, estudos das ciências sociais acompanharam os debates 

internacionais sobre a escravidão e a liberdade e, com teorias e metodologias 

distintas, promoveram releituras acerca dos quilombos, focando o negro enquanto 

ator e sujeito dessa narrativa.  

Entre os campos destacados, foram apontados como fundamentais a 

antropologia, a sociologia e a história. Com papel essencial, realçaram-se formas de 

associativismo e movimentos negros, sobretudo aqueles consagrados na 

historiografia, como o Grupo Palmares e o MNU. Como grande contribuição, 

assinalada na tese, esses atores reconfiguraram aquilo que se entendia como 

quilombo, conferindo diversidade de situações que foram mais recentemente 

amparadas pelas políticas culturais e territoriais, previstas a partir de 1988.  

Com o traçado do reconhecimento afro-brasileiro, que passou primeiramente 

pelas manifestações culturais de comunidades negras e depois pelos quilombos, 

compreendendo os diferentes sentidos que esse termo ganhou, a presente pesquisa 

centrou-se nas ações envolvendo os quilombolas catarinenses. Ao revisitar a 

constituição do folclore e do patrimônio tradicional no estado, afirmou-se que o 

interesse dos agentes regionais não estava na cultura afro-brasileira ou, 

especificamente, no quilombo, como ocorreu em outros estados nacionais. Em Santa 

Catarina, entre as décadas de 1930 e 70, o destaque foi dado para a herança 

portuguesa e, de maneira especial, para a presença açoriana. Depois disso, sobretudo 

a contar dos anos de 1980, cresceu a perspectiva valorizada do imigrante europeu 
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vindo a partir do século XIX. Assim, esta pesquisa marca um lugar na historiografia e 

no campo patrimonial em um estado que, por meio de agentes distintos, ao longo do 

tempo, se construiu como branco.  

Então, em terceiro lugar, por meio de documentos que atestaram a presença 

quilombola em Santa Catarina, reunidos pela Superintendência do Iphan, pela 

Superintendência Regional do Incra e pela FCP, ligados aos remanescentes Sertão 

de Valongo, Invernada dos Negros e São Roque, identificaram-se demandas e atores 

sociais comuns. Na esfera patrimonial, um conjunto importante de manifestações foi 

destacado pelos quilombolas como representações do seu universo cultural. Como 

elemento central, a terra tem sido fundamental para a permanência e continuidade 

não somente das manifestações, mas das próprias comunidades. Em contrapartida, 

no plano territorial, os remanescentes de quilombos estudados, assim como os 

demais 15 certificados pelo estado, ainda não conseguiram concluir suas titulações. 

Atualmente, 2021, têm sofrido ainda mais, com o desmonte nacional das políticas 

sociais e os retrocessos dos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988.  

Com relação aos conjuntos documentais ligados ao reconhecimento dos 

direitos culturais e territoriais dos quilombos catarinenses, tem importância salientar 

que os quilombolas foram muito mais relevantes ou ocuparam lugar essencial 

naqueles processos gerados pelo INRC. Ainda que sejam as figuras mais importantes 

dos processos de certificação e de titulação das terras, nestes, os quilombolas foram 

engolidos ou bloqueados pela burocracia, aparecendo mais como espectadores do 

percurso do que sujeitos centrais, dependendo sempre de mediadores e de 

interlocutores para acessar aquilo que foi prescrito como direito. 

Assim, apesar de instituições governamentais, como o Iphan, a FCP e o Incra, 

bem como instâncias da sociedade civil, a universidade, associações e movimentos 

sociais, terem como compromisso defender a manutenção e o cumprimento dos 

direitos quilombolas, seu exercício ainda enfrenta dificuldades e obstáculos, não 

obstante tais direitos serem garantidos por uma legislação que resultou de um longo 

caminho, elaborado, negociado e conquistado. No âmbito da academia, pesquisas 

futuras podem oferecer novos aportes e contribuições para a alteração desse quadro, 

somando-se ao percurso do reconhecimento dos quilombos, sobretudo em Santa 

Catarina. 
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APÊNDICE A – ASSOCIATIVISMOS E MOVIMENTOS NEGROS (1888-2000) 

 

Primeira fase (1888-1937) 

Associativismos e 
movimentos 

Castro: Sociedade Recreativa dos Campos Gerais (1920). 
Curitiba: Club Beneficente 13 de Maio (1888). 
Florianópolis: Centro Cívico e Literário José Boiteux (1920) e União 
Recreativa 25 de Dezembro (1933). 
Jaguarão: Clube 24 de Agosto (1918). 
Lages: Centro Cívico Cruz e Souza (1918). 
Laguna: Sociedade Recreativa União Operária (1903) e Clube Literário Cruz 
e Souza (1906). 
Londrina: Clube Quadrado (1937). 
Pelotas: Sociedade Progresso da Raça Africana (1891), Frente Negra 
Pelotense (1933) e Sociedade Beneficente União Operária José do 
Patrocínio (1934). 
Ponta Grossa: Clube Literário e Recreativo 13 de Maio (1890). 
Porto Alegre: Grêmio Dramático Arthur Rocha (1916) e Sociedade 
Dramática Euterpe Club (1917). 
Rio de Janeiro: Centro da Federação dos Homens de Cor e Sociedade Flor 
do Abacate (1906). 
Rio Grande: Centro Cultural Marcílio Dias (1936). 
São Paulo: Clube 28 de Setembro (1897), Club 13 de Maio dos Homens 
Pretos (1902), Centro Literário dos Homens de Cor (1903), Sociedade 
Propugnadora 13 de Maio (1906), Centro Cultural Henrique Dias (1908), 
Grêmio Dramático e Recreativo Kosmos (1908), Centro Etiópico Monteiro 
Lobato (1909), Sociedade União Cívica dos Homens de Cor (1915), 
Associação Protetora dos Brasileiros Pretos (1917), Centro Cívico e Cultural 
Alcides Bahia (1924), Centro Cívico Palmares (1926), FNB (1931) 
(“sucessora” do Centro Cívico Palmares, com “filiais” no Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Bahia), 
Frente Negra Socialista (1932) e Clube Negro de Cultura Social (1932). 
Santa Maria: Clube União Familiar (1896) e Sociedade Treze de Maio 
(1903). 
Salvador: Sociedade Henrique Dias (1937). 
Uberlândia: Legião Negra (1934). 

Termos de 
autoidentificação Homem de cor, negro e preto. 

Formas de lutas Criação de agremiações negras, atos públicos “cívicos” e publicações em 
jornais. 

Relação com a 
“cultura negra" 

Distanciamento em relação a alguns símbolos associados à cultura negra 
(capoeira, samba e religiões de matriz africana). 

Dia de reflexão 
e/ou protesto 13 de maio (Lei Áurea, em 1988). 

 

  



 

 

343 

Segunda fase (1943-1964) 

Associativismos e 
movimentos 

Encruzilhada do Sul: Clube Tabajara (1949). 
Joinville: Sociedade Beneficente Kênia (1960). 
Porto Alegre: UHC (1943) (com representação em Minas Gerais, Santa 
Catarina, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, São Paulo, Espírito 
Santo, Piauí e Paraná) e Sociedade Cultural Beneficente Satélite Prontidão 
(1956). 
Rio de Janeiro: TEN (1944) e Comitê Democrático Afro-Brasileiro (1944). 
São Paulo: Associação do Negro Brasileiro (1945), Frente Negra 
Trabalhista e Associação Cultural do Negro (1954). 
Tibagi: Clube Recreativo e Cultural Estrela da Manhã (1950). 
Tijucas: Sociedade Recreativa e Cultural 13 de Maio (1953). 

Termos de 
autoidentificação Homem de cor, negro e preto. 

Formas de lutas Teatro, imprensa, eventos “acadêmicos” e ações para a sensibilização da 
elite branca para o problema do negro. 

Relação com a 
“cultura negra" 

Ambiguidade valorativa diante de símbolos associados à cultura negra 
(capoeira, samba e religiões de matriz africana). 

Dia de reflexão e/ou 
protesto 13 de maio (Lei Áurea em 1988). 

 

Terceira fase (1971-2000) 

Associativismos e 
movimentos 

Criciúma: Agentes de Pastorais Negros de Criciúma (1983). 
Florianópolis: NEN (1986). 
Joinville: Grupo Consciência Negra de Joinville (1986). 
Rio de Janeiro: Centro de Estudos Afro-Asiáticos (CEAA), Sinba, IPCN e 
Grupo de Trabalho André Rebouças (UFF). 
São Paulo: Cecan (1972) e MNU (1978)1. 
Porto Alegre: Grupo Palmares (1971). 
Tubarão: Movimento Cultural de Conscientização Negra Tubaronense 
(1997). 

Termos de 
autoidentificação Negro, afro-brasileiro e afrodescendente. 

Formas de lutas Manifestações públicas, imprensa, formação de comitês, formação de um 
movimento nacional. 

Relação com a 
“cultura negra" 

Valorização dos símbolos associados à cultura negra (capoeira, samba e 
religiões de matriz africana, sobretudo o candomblé). 

Dia de reflexão e/ou 
protesto 20 de novembro (rememoração da morte de Zumbi dos Palmares). 

Fonte: adaptado de Domingues (2007). 
 

A classificação das formas de associativismo e dos movimentos negros em 

fases foi, preliminarmente, apresentada pelo artigo de Petrônio Domingues de 2007. 

Com base nela, foram incorporadas informações mencionadas pela publicação do 

mesmo autor, de 2020, e de outros, como Flávio dos Santos Gomes (2005), Ivan 

Costa Lima (2016) e do verbete elaborado por Maria Angelica Motta-Maués (s.d.). O 

 
 
1 O movimento foi criado reunindo grupos e entidades (Cecan, Grupo Afro-Latino América, Câmara do 

Comércio Afro-Brasileiro, jornal Abertura, jornal Capoeira e Grupo de Atletas e Grupo de Artistas 
Negros). 
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livro organizado por Joseli Maria Nunes Mendonça, Luana Teixeira e Beatriz Gallotti 

Mamigonian, em 2020, contempla outros estudos e referências sobre o tema em 

Santa Catarina.
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APÊNDICE B – BENS E REFERÊNCIAS CULTURAIS DOS POVOS E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ 

AFRICANA PRESERVADOS E SALVAGUARDADOS EM NÍVEL FEDERAL 

 

Tombamento21 
Ano UF Município Bem Situação Livro Processo 

1938 Rio de 
Janeiro Rio de Janeiro Museu de Magia Negra: acervo Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

T-35 

1986 Alagoas União dos 
Palmares 

Serra da Barriga, parte mais acantilada, conforme 
descrição constante da informação n.º 123/85, às 

fls. 146 a 148 e do mapa. 
Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

T-1069 

1986 Bahia Salvador 
Terreiro da Casa Branca constituído de uma área 

de aproximadamente 6.800 m2, com as 
edificações, as árvores e os principais objetos. 

Tombado 
Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

T-1067 

1990 Goiás Cavalcante Quilombo: Vão do Moleque Instrução - T-1304 
1994 Sergipe Laranjeiras Casa: Terreiro Filhos de Obá Instrução - T-1340 
1995 Maranhão Mirinzal Quilombo: Flexal (do) (ou Frechal) Instrução - T-1352 
1995 Pará Oriximiná “Quilombos”: Oriximiná Instrução - T-1354 

1997 Maranhão Turiaçu 
Área conhecida como Jamary dos Pretos, 

ocupada por comunidade remanescente de 
quilombo 

Instrução - T-1398 

1997 Sergipe Porto da Folha Área conhecida como Mocambo, ocupada por 
comunidade remanescente de quilombo Instrução - T-1399 

1997 Bahia Wanderley Áreas conhecidas como Riacho de Sacutiaba e 
Sacutiaba, ocupadas por comunidades Instrução - T-1400 

1997 Pernambuco Garanhuns Área conhecida como Castainho, ocupada por 
comunidade remanescente de quilombo Instrução - T-1401 

1997 Ceará Quixadá Morro conhecido como Pedra da Galinha Choca Anexado - T-1403 
 

 
2

1 Lista de processos de tombamento. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Lista%20de%20Processos%20de%20Tombamento.pdf. Acesso em: 15 abr. 2021. Bens tombados 
relacionados aos povos e às comunidades tradicionais de matriz africana. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1938/. Acesso em: 15 
abr. 2021. 
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1998 Minas Gerais Leme do Prado Área conhecida como Porto Coris – Quilombo de 
Porto Coris Instrução - T-1409 

1998 São Paulo Eldorado Área conhecida como Ivaporanduva, ocupada por 
comunidade remanescente de quilombo Instrução - T-1410 

1998 Rio de 
Janeiro Paraty 

Área ocupada por comunidade remanescente de 
quilombo, conhecida como Campinho da 

Independência 
Instrução - T-1420 

1998/20003
2 Bahia Salvador Terreiro do Axé Opô Afonjá Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

T-1432 

2000 Minas Gerais Ibiá Quilombo Ambrósio: “remanescentes” Tombado 
Arqueológico, 
etnográfico e 
paisagístico 

T-1428 

2000 Bahia Lauro de 
Freitas Terreiro do Ilê Axé Opô Ajuganã Desaparecido - T-1459 

2000 Bahia Salvador Terreiro do Ilê Ache Iba Ogum Instrução - T-1461 

2005 Maranhão São Luís Terreiro Casa das Minas Jeje, situado na Rua de 
São Pantaleão no 857 e 857A Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1464 

2005 Bahia Salvador 
Terreiro de Candomblé Ilê Iyá Omim Axé 
Iyamassé, Rua Alto dos Gantois, n.º 23, 

Federação 
Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1471 

2005 Bahia Salvador Terreiro de Candomblé do Bate-folha Tombado 
Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1486 

2008 
2004 Bahia Salvador Terreiro do Alaketo, Ilê Maroiá Láji Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1481 

2002 
2015 Bahia Itaparica Terreiro Culto aos ancestrais – Omo Ilê Agbôulá Homologado 

Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1505 

2004 
2018 Bahia Salvador Terreiro Tumba Junçara da Nação Angola Instrução 

Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1517 

 
 
3

2 Alguns bens apresentaram anos diferentes em cada uma das duas listas do instituto. 
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2005 Bahia Salvador Terreiro Mokambo-Onzo Nguzo Za Nkisi 
Dandalunda Ye Tempo Instrução - T-1523 

2006 Rio de 
Janeiro Nova Iguaçu Terreiro de Candomblé Asé Nassó Oká Ilê Osun Instrução - T-1531 

2006 Rio de 
Janeiro 

Duque de 
Caxias 

Terreiro Santo Antônio dos Pobres – Ilê Ogum 
Megegê Asê Baru Lepé Instrução - T-1533 

2007 Bahia Lençóis Terreiro Palácio de Ogum Instrução - T-1541 

2008 Bahia São Félix Terreiro de Candomblé do Cajá, situado na 
Fazenda Capivari Instrução - T-1555 

2008 Rio de 
Janeiro Rio de Janeiro Tenda Espírita Vovó Maria Conga de Arruda, no 

bairro do Estácio Indeferido - T-1579 

2009/2018 Pernambuco Recife Terreiro Obá Ogunté – Sítio Pai Adão Tombado 
Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1585 

2010 Pernambuco Custódia 
Igreja de São Luís Gonzaga, no Sítio da 

Fazendinha, da comunidade quilombola do Sítio 
Carvalho 

Instrução - T-1619 

2011/2015 Bahia Cachoeira Terreiro Zogbodo Male Bogun Seja Unde (Roça 
do Ventura) Tombado 

Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1627 

2011 Goiás Valparaíso Terreiro Ilê Axé Opô Anfonjá – Ilê Oxum Instrução - T-1629 

2013 Rio de 
Janeiro Belford Roxo Culto Corte Real da Nação de Ijexá – Ilê Ti Osum 

Omi Iya Iiya Oba Ti òdô Ti Ogum Alé Instrução - T-1682 

2013 São Paulo São Paulo Espaço Religioso Cultural Afro Brasileiro – 
Neguito Pai Dancy Instrução - T-1683 

2014 Rio Grande 
do Sul Morro Alto Pedido de Tombamento do Território Quilombola 

de Morro Alto Instrução - T-1688 

2014 Bahia Guanambi Terreiro de Aché Ilê Cicôngo Roxo Mucumbe de 
H'anzambi Instrução - T-1710 

2014 Bahia Salvador Terreiro de Candomblé Ilê Axé Oxumaré Tombado 
Arqueológico, 
etnográfico e 

paisagístico e histórico 
T-1498 

2014 Rio de 
Janeiro 

São João do 
Meriti Terreiro Ilê Omulu Oxum Instrução - T-1716 

2015 Rio Grande 
do Sul Rio Pardo Bens Materiais do Rincão dos Negros Instrução - T-1762 

2015 Bahia Maragogipe Terreiro Banda Lecongo Instrução - T-1743 
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2015 Bahia Santo Amaro da 
Purificação Ilê Axé Yá Oman Instrução - T-1744 

2015 Bahia Lauro de 
Freitas Terreiro São Jorge Filho da Goméia Instrução - T-1768 

2016 São Paulo São Paulo Terreiro Ilê Axé Oxossi Caçador Instrução - T-1791 

2016 Bahia Cachoeira Terreiro Egbé Éran Ope Olúwa – Terreiro Viva 
Deus Instrução - T-1792 

2016 Bahia Cachoeira Terreiro Aganjú Didê da Nação Nagô-Tedô Instrução - T-1793 

2016 Rio Grande 
do Sul Canoas Centro de Umbanda Ogum Lanceiro e Iemanjá Instrução - T-1794 

 
Registro43 

Ano Área de abrangência da 
salvaguarda Bem Livro Processo 

2004 Bahia (Recôncavo Baiano) Samba de Roda do Recôncavo Baiano Forma de 
Expressão 01450.010146/2004-60 

2005 
Bahia, Rio de Janeiro, 

Pernambuco, Distrito Federal e 
São Paulo 

Ofício das Baianas de Acarajé (Ofício de Baiana de 
Acarajé) Saberes 01450.008675/2004-01 

2005 Espírito Santo, Rio de Janeiro, 
São Paulo, Minas Gerais Jongo (da Região Sudeste) Formas de 

Expressão 01450.005763/2004-43 

2007 Maranhão Tambor de Crioula Formas de 
Expressão 01450.005742/2007-71 

2007 Rio de Janeiro Matrizes do Samba no Rio de Janeiro: partido alto, 
samba de terreiro e samba-enredo 

Formas de 
Expressão 01450.011404/2004-25 

2008 Brasil Ofício dos Mestres de Capoeira Saberes 01450.02863/2006-80 

2008 Brasil Roda de Capoeira Formas de 
Expressão 

1450.02863/2006-80 
 

2011 
2010 Maranhão Complexo Cultural do Bumba Meu Boi do 

Maranhão Celebrações 1450.007272/2008-61 

2013 Bahia Festa do Senhor Bom Jesus do Bonfim Celebrações 01450.000828/2010-11 

 
 
4

3 Bens registrados relacionados aos povos e às comunidades tradicionais de matriz africana. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1938/. 
Acesso em: 15 abr. 2021. 
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2014 Pernambuco Maracatu Nação Formas de 
Expressão 01450.010232/2008-04 

2014 Pernambuco Maracatu Baque Solto Formas de 
Expressão 01450.010231/2008-51 

2014 Pernambuco Cavalo Marinho Formas de 
Expressão 01450.010230/2008-15 

2016 Pernambuco Caboclinho Formas de 
Expressão 01450.0 10229/2008-8 

2018 São Paulo Sistema Agrícola Tradicional do Vale do Ribeira Saberes 01450.004794/2014-59 
2018 Amapá Marabaixo Celebrações 01450.009858/2016-70 

 

Inventário Nacional de Referências Culturais54 
Ano UF Município Bem 

2005 a 
2008 Santa Catarina Praia Grande e Mambituba Comunidade de remanescentes de quilombo São Roque 

2005 a 
2008 Santa Catarina Abdon Batista e Campos 

Novos Comunidade de remanescentes de quilombo Invernada dos Negros 

2005 a 
2008 Santa Catarina Porto Belo Comunidade de remanescentes de quilombo Sertão de Valongo 

2005 a 
2008 Bahia Cachoeira e São Félix Rotas da Alforria: trajetória da população afrodescendente na região de 

Cachoeira 
2009 Maranhão Alcântara Município  

2009 a 
2011 São Paulo Eldorado, Iporanga, Itaóca, 

Iguape e Cananeia Comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 

- Espírito Santo - Comunidades quilombolas do norte do Espírito Santo 
- Espírito Santo - Jongo do Espírito Santo 
- Espírito Santo - Capoeira do Espírito Santo 
- Piauí - Comunidades quilombolas do Piauí 
- Piauí - Tambor de Crioula do Piauí 
- Maranhão - Complexo do Bumba Meu Boi no Maranhão 

 
 
5

4 Projetos em andamento – Identificação de Bens Culturais Imateriais nos Estados. Disponível em: http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/681/. Acesso em: 
15 abr. 2021. Projetos realizados – Identificação de Bens Culturais Imateriais de Abrangência Regional. Disponível em: 
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/1621/. Acesso em: 15 abr. 2021. 
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- Maranhão - Tambor de Crioula 
- Pernambuco - Ilê Obá Ogunté (Terreiro de Pai Adão) 
- Pernambuco - Capoeira 
- Pernambuco - Cavalo Marinho 
- Pernambuco - Caboclinho 
- Pernambuco - Maracatu Nação 
- Pernambuco - Maracatu Rural 
- Amapá - Marabaixo 
- Pará - Quilombo de Oriximiná 
- Bahia - Tabuleiro das Baianas em Salvador 
- Bahia - Ofício das Baianas de Acarajé 
- Bahia - Acarajé em Salvador 
- Rio de Janeiro - Terreiros Tradicionais de Candomblé e Umbanda do Rio de Janeiro 
- São Paulo - Comunidades Afrodescendentes em Mogi das Cruzes 
- São Paulo - Congadas 
- Minas Gerais - Congadas de Minas Gerais 
- Minas Gerais - Saberes do Sagrado Irmandade do Rosário e o Registro Patrimonial 
- Distrito Federal - Lugares de Culto de Matrizes Africanas e Afro-Brasileiras no DF e entorno 
- Goiás - Festas do Rosário e Congadas no Estado de Goiás 
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APÊNDICE C – PRODUÇÃO ACADÊMICA SOBRE QUILOMBOS CATARINENSES 

(1990-2020) 

 
Ano Referência 

1990 
TEIXEIRA, Vera Iten. De negros a adventistas, em busca da salvação: estudo de um grupo 
rural de Santa Catarina. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 1990. 

1992 

HARTUNG, Míriam Furtado. Nascidos na fortuna – o Grupo do Fortunato: identidade e 
relações interétnicas entre descendentes de africanos e europeus no litoral catarinense. 
Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 1992. 

1992 LEITE, Ilka Boaventura; OLIVEN, Ruben George (org.). Negros no sul do Brasil: 
invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996. 

1996 
HARTUNG, Míriam Furtado. Parentesco, casamento e terra em um grupo rural de negros em 
Santa Catarina. In: LEITE, Ilka Boaventura; OLIVEN, Ruben George (org.). Negros no sul 
do Brasil: invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996. p. 
105-130. 

1996 
TEIXEIRA, Vera Iten. A religião como expressão de identidade: o Sertão de Valongo. In: 
LEITE, Ilka Boaventura; OLIVEN, Ruben George (org.) Negros no sul do Brasil: 
invisibilidade e territorialidade. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1996. p. 177-189. 

2001 MOMBELLI, Raquel. Invernada dos Negros: herança e expropriação da terra no meio oeste 
catarinense. Relatório histórico-antropológico. Florianópolis: UFSC; Nuer, 2001. 

2004 
CRUZ, Lia Mendes. Estudo etnobotânico de uma comunidade rural afrodescendente de 
Santa Catarina – Sertão de Valongo, município de Porto Belo. Monografia (Graduação 
em Ciências Biológicas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004. 

2005 TEIXEIRA, Luana. Relatório Pesquisa histórica – caso Invernada dos Negros: a terra 
herdada. Florianópolis: Nuer; UFSC, 2005. 

2005 
MOMBELLI, Raquel (org.). Relatório antropológico: a Comunidade de Invernada dos Negros. 
In: MOMBELLI, Raquel Projeto Quilombos no Sul do Brasil: estudos antropológicos com 
vistas a implementação do Decreto 4.887. Florianópolis: UFSC; Nuer, 2005. 

2006 

BOTEGA, Gisely Pereira. Relações raciais nos contextos educativos: implicações da 
constituição do autoconceito das crianças negras moradoras da Comunidade de Santa Cruz 
do município de Paulo Lopes, SC. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

2006 CASTELLS, Alicia Norma Gonzáles de. A cor do lugar: o Sertão do Valongo61 como patrimônio 
cultural. Revista de Antropologia Ilha, Florianópolis, v. 8, n. 1-2, p. 417-439, 2006. 

2008 
CASTELLS, Alicia Norma Gonzáles de; GODOY, Clayton Peron Franco de. Ecos e imagens 
do patrimônio imaterial: Inventário Nacional de Referências Culturais do Sertão do 
Valongo72. Florianópolis: Iphan – 11a Superintendência Regional, 2008. 

2006 FERNANDES, Ricardo Cid; BUSTOLIN, Cindia; TEIXEIRA, Luana. Relatório Antropológico: 
São Roque. Boletim Informativo do Nuer, Florianópolis, v. 3, n. 3, p. 131-185, 2006. 

2006 
GUIMARÃES, Ana Cristina Rodrigues; ANTUNES, Camila Sissa. Repensando uma 
metodologia: a experiência de aplicação do Inventário Nacional de Referências Culturais. 
Mosaico Social, Florianópolis, n. 3, p. 197-206, 2006. 

2006 MOMBELLI, Raquel; SILVA, José Bento Rosa da. Relatório antropológico: Invernada dos 
Negros. Boletim Informativo do Nuer, Florianópolis, v. 3, n. 3, p. 19-129, 2006. 

2006 REBELATTO, Martha. Fugas escravas na Ilha de Santa Catarina, século XIX. Dissertação 
(Mestrado em História) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

2008 
GODOY, Clayton Peron Franco de; RABELO, Marcos Monteiro. Comunidades negras de 
Santa Catarina: narrativas da terra, ancestralidade e ruralidade. Florianópolis: Iphan – 11a 
Superintendência Regional, 2008. 

 
 
6

1 Neste artigo, o nome da comunidade consta como Sertão do Valongo. 
7

2 Neste artigo, o nome da comunidade consta como Sertão do Valongo. 
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2009 
LUMMERTZ, Frank Cardoso. Cânions e história: comunidade tradicional, cultura popular e 
ecologia nos Aparados da Serra. Monografia (Graduação em História) – Universidade do 
Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2009. 

2009 
MOMBELLI, Raquel. Visagens e profecias: ecos da territorialidade quilombola. Tese 
(Doutorado em Antropologia Social) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 
2009. 

2009 

PERUCCHI, Loyvana Carolina. Etnobotânica da comunidade quilombola São Roque-
Pedra Branca e os conflitos de uso de seus territórios sobrepostos aos parques 
nacionais Aparados da Serra e Serra Geral. Monografia (Graduação em Ciências 
Biológicas) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2009. 

2010 

DIAS, Darlan Airton. Conflitos socioambientais decorrentes da presença humana em 
unidades de conservação: estudo de caso da Comunidade Quilombola São Roque, nos 
parques nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Ambientais) – Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma, 2010. 

2010 
SILVA, Vanessa Pacheco et al. Quilombo do Morro do Boi (Balneário Camboriú – SC): 
relação histórica entre a comunidade e o meio ambiente. Revista identidade!, São Leopoldo, 
v. 15, n. 2, p. 46-63, 2010. 

2010 
STEUERNAGEL, Maicon Silva. Entre margens e morros: a geografia narrativa dos filhos 
da Pedra Branca. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade Federal do 
Panará, Curitiba, 2010. 

2011 
BOTTEGA, Maria dos Passos. Jovens quilombolas e ocupações não agrícolas: tensões 
em um programa de educação do campo. Dissertação (Mestrado em Agroecossistemas) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 

2011 

BUTI, Rafael Palermo; RAMOS, Diego Faust. Relatório antropológico de caracterização 
histórica, econômica e sócio-cultural: Comunidade Remanescente de Quilombo Morro do 
Boi (Balneário Camboriú/SC). Curitiba: Ecodimensão Meio Ambiente e Responsabilidade 
Social, 2011. 

2011 
CARVALHO, Francine Adelino. Entre cores e memórias: escolarização de alunos da 
Comunidade Remanescente do Quilombo Aldeia de Garopaba/SC (1963-1980). Dissertação 
(Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2011. 

2012 
FARIAS, Ana Lúcia Sant’Anna; ALVES, Suzy de Castro; CARDOSO, Tuíra Castro Alves. 
Saberes da terra: escolarização em uma comunidade quilombola. Fórum Identidades, 
Itabaiana, ano 6, v. 11, p. 4-25, 2012. 

2012 

GIANESINI, Dalva Rosana et al. Comunidades remanescentes quilombolas de Santa 
Catarina – um olhar a partir da Associação Quilombola Morro do Boi. In: CONGRESSO 
INTERNACIONAL DA FACULDADE EST, 1., 2012, São Leopoldo. Anais [...]. São Leopoldo: 
EST, 2012. p. 580-597. 

2012 
SCHLICKMANN, Mariana. Entre o campo e a cidade: memórias, trabalho e experiências na 
comunidade do Morro do Boi, Balneário Camboriú – SC. Monografia (Graduação em História) 
– Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2012. 

2012 

SCHLICKMANN, Mariana; CARDOSO, Paulino de Jesus Francisco. Morro do Boi: a luta pelo 
reconhecimento de uma comunidade quilombola em Balneário Camboriú, SC (2007/2012). 
In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA, 14., 2012, Florianópolis. Anais [...]. 
Florianópolis: Anpuh-SC, 2012. p. 1-12. 

2013 BUTI, Rafael Palermo. Sobreposições do estado, posições do grupo: o caso da comunidade 
quilombola do Morro do Boi – SC. Revista Ruris, Campinas, v. 7, n. 2, p. 87-118, 2013. 

2013 
FARIAS, Ana Lúcia Sant’Anna. Dos bailes de outrora à festa da tainha: significados e 
princípios educativos das festas no quilombo Aldeia. Dissertação (Mestrado em Educação) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

2013 

REBELATTO, Martha. Quilombos e fugas de escravos na ilha de Santa Catarina. In: 
MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti; VIDAL, Joseana Zimmermann (org.). História diversa: 
africanos e afrodescendentes na ilha de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2013. p. 131-
149. 

2013 
SILVA, Camila Evaristo da. Natal sem batucada não é Natal: festas, morte e cura na 
Comunidade Quilombola do Morro do Boi, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Monografia 
(Graduação em História) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2013. 

2013 
SILVA, Camila Evaristo da. Experiência quilombola em Santa Catarina: a Comunidade do 
Morro do Boi, Balneário Camboriú, Santa Catarina. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 
27., 2013, Natal. Anais [...]. Natal: Anpuh, 2013. p. 1-13. 
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2013 
SPAOLENSE, Marcelo Barbosa. Desamparados nas grotas do estado: os contratempos da 
sobreposição entre o território quilombola de São Roque e os parques nacionais de Aparados 
da Serra e da Serra Geral. Revista Ruris, Campinas, v. 7, n. 2, p. 33-56, 2013. 

2014 
ALBUQUERQUE, Mauricélia Teixeira de. A alegria das festividades nos quilombos de 
Garopaba – SC. In: ENCONTRO ESTADUAL DE HISTÓRIA, 15., 2014, Florianópolis. Anais 
[...]. Florianópolis: Anpuh-SC, 2014. p. 1-15. 

2014 
ALBUQUERQUE, Mauricélia Teixeira de. Negros em Garopaba – SC: experiência 
quilombola nas comunidades da Aldeia e do Morro do Fortunato. Dissertação (Mestrado em 
Educação) – Universidade do Estado de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

2014 

ÁVILA, Julia Vieira da Cunha. Contribuições etnoecológicas para a compreensão sobre 
territórios tradicionais de três comunidades quilombolas de Santa Catarina (Brasil). 
Dissertação (Mestrado em Ecologia) – Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2014. 

2014 
PAULA, Elaine de. “Vem brincar na rua!”: entre o quilombo e a educação infantil: 
capturando expressões, experiências e conflitos de crianças, quilombolas no entremeio 
desses contextos. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Santa 
Catarina, Florianópolis, 2014. 

2015 
BOTEGA, Gisely Pereira; TRAMONTE, Cristiana de Azevedo. Memórias de mulheres 
quilombolas: a reconstrução histórica da Toca de Santa Cruz (SC). Cadernos do Ceom, 
Chapecó, v. 28, n. 42, p. 77-86, 2015. 

2015 FARIAS, Sandra Martins. Quilombo Família Thomaz. Belo Horizonte: FAFICH, 2015. 

2015 
MOURA FILHO, Antonio Braga de. Sertão do Valongo83: articulação de liberdade, religião e 
identidade em uma comunidade quilombola adventista. Dissertação (Mestrado em Ciências 
da Religião) – Universidade Metodista de São Paulo, São Paulo, 2015. 

2015 

ZANK, Sofia. Saúde eco-natural e resiliência: conhecimentos e práticas da medicina 
tradicional em comunidades rurais da Chapada do Araripe no Ceará e em comunidades 
quilombolas do litoral de Santa Catarina. Tese (Doutorado em Ecologia) – Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015. 

2016 
SILVA, Camila Evaristo da. Protagonistas no palco do cotidiano: mulheres da 
Comunidade Quilombola do Morro do Boi, Balneário Camboriú, Santa Catarina. Dissertação 
(Mestrado em História) – Pontifícia Universidade Católica de São Saulo, São Paulo, 2016. 

2016 
TAFFAREL, Lidiane. Quilombolas: história e luta pela titulação de seu território, 2003 – 
tempo presente, Campos Novos, SC. Monografia (Graduação em História) – Universidade 
Federal da Fronteira Sul, Chapecó, 2016. 

2017 BUCHELER, Roberta Soares. Memórias quilombolas: a história de uma comunidade de 
remanescentes de quilombo no sul de Santa Catarina. Florianópolis: UFSC, 2017. 

2017 
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3 Neste trabalho, o nome da comunidade consta como Sertão do Valongo. 
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APÊNDICE D – INVENTÁRIOS NACIONAIS DE REFERÊNCIAS CULTURAIS DOS QUILOMBOS CATARINENSES NO IPHAN 

 

Sertão de Valongo 
Fase Autoria ou responsabilidade Data Conteúdo Página 

Levantamento 
preliminar 

Alicia Norma Gonzalez de Castells, Ana 
Cristina Rodrigues Guimarães, Andresa 
Burigo Ventura, Camila Sissa Antunes e 

Cleidi Albuquerque 

Fevereiro a 
dezembro de 

2005 

Ficha de identificação – Sítio 1-19 
Anexo – Bibliografia 1-5 

Anexo – Registros audiovisuais 1-6 
Anexo – Bens culturais inventariados 1-17 

Contados 1-11 

Identificação e 
documentação 

Alicia Norma Gonzalez de Castells, Ana 
Cristina Rodrigues Guimarães, Ana Lidia 
Campos Brizola, Camila Sissa Antunes, 
Cleidi Albuquerque, Daniela Sophiati, 

Edilmar Sarlo, Eduardo Giovanni, Heitor 
Cardoso, Lara Bauermann, Maria José Reis, 
Mariela Silveira, Ricardo Henrique de Souza 

e Simone Prestes 

Outubro de 2006 
a maio de 2007 

Ficha de identificação – Sítio 1-19 
Anexo – Bibliografia 1-8 

Anexo – Registros audiovisuais 1-20 
Anexo – Bens culturais inventariados 1-11 

Anexo – Contatos 1-16 
Ficha de identificação – Edificações 1 1-7 
Ficha de identificação – Edificações 2 1-7 

Ficha de identificação – Lugares 1 1-6 
Ficha de identificação – Lugares 2 1-5 

Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 1 1-9 
Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 2 1-9 
Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 3 1-14 
Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 4 1-15 
Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 5 1-10 
Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 6 1-12 

Relatório final 

Alicia Norma Gonzalez de Castells, Ana 
Cristina Rodrigues Guimarães, Ana Lidia 
Campos Brizola, Andresa Burigo Ventura, 
Camila Sissa Antunes, Cleidi Albuquerque, 
Daniela Sophiati, Edilmar Sarlo, Eduardo 

Félix de Castells, Eduardo Giovanni, Heitor 
Cardoso, Lara Bauermann, Maria José Reis, 
Mariela Silveira, Ricardo Henrique de Souza 

e Simone Prestes 

2007 

Introdução 5-7 
Problemática 8-10 

Trajetória e desafios 11-15 
Identificação do sítio 16-25 

Bens culturais 26-69 
Produção acadêmica 70-74 

Documentação e medidas de salvaguarda 75-76 
Considerações finais 77-79 

Referências bibliográficas 80-81 
Anexos 82-104 
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Invernada dos Negros 
Fase Autoria ou responsabilidade Data Conteúdo Página 

Levantamento 
preliminar 

Raquel Mombelli Novembro 2006 

Relatório final de atividades 1-20 
Ficha de identificação – Sítio 1-15 

Anexo – Bibliografia 1-16 
Anexo – Registros audiovisuais 1-24 

Anexo – Bens culturais inventariados 1-35 
Contados 1-5 

Identificação e 
documentação 

Vânia Cardoso, Ilka Boaventura Leite, 
Ricardo Cid Fernandes, Raquel Mombelli, 
Luana Teixeira, Luis Cardoso, Alexandra 

Alencar e Milena Argenta 

Maio 2008 

Relatório final de atividades 1-20 
Anexo – Registros audiovisuais 1-17 

Ficha de identificação – Formas de expressão 1 1-15 
Ficha de identificação – Formas de expressão 2 1-13 

Ficha de identificação – Lugares 1-8 
Ficha de identificação – Ofícios e modos de fazer 1-12 

Ficha de campo – Registros sonoros e audiovisuais 1-4 
Anexo – Imagens fotográficas 1-16 

 

São Roque 
Fase Responsabilidade Data Conteúdo Página 

Levantamento 
preliminar 

Ricardo Cid, Luana Teixeira, Joseane Daher, 
Clayton Peron Franco de Godoy e Marcos 

Monteiro Rabelo 
Dezembro 2006 

Relatório final de atividades 1-18 
Ficha de identificação – Sítio 1-11 

Anexo – Bibliografia 1-5 
Anexo – Registros audiovisuais 1-18 

Anexo – Bens culturais inventariados 1-43 
Contados 1-2 

Identificação e 
documentação 

Vânia Cardoso, Ilka Boaventura Leite, 
Ricardo Cid Fernandes, Raquel Mombelli, 

Luana Teixeira, Luis Cardoso e Rafael 
Palermo Buti 

Abril 2008 

Relatório final de atividades 1-14 
Anexo – Registros audiovisuais 1-16 

Ficha de identificação – Formas de expressão 1 1-16 
Ficha de identificação – Formas de expressão 2 1-17 

Ficha de identificação – Lugares 1-20 
Ficha de campo – Registros sonoros e audiovisuais 1-5 

Anexo – Imagens fotográficas 1-19 
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APÊNDICE E – CRONOLOGIA DOS TRABALHOS DA ASSEMBLEIA NACIONAL 

CONSTITUINTE (1987-1988) 

 

Data Evento 
01/02/1987 Instalação da Assembleia Nacional Constituinte.  
02/03/1987 Promulgação da Resolução n.º 2 de 1987 (Regimento Interno).  

01/04/1987 

Instalação das Comissões Temáticas.  
A Comissão da Ordem Social foi aquela que incluiu a Subcomissão dos 
Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias, citada a 
seguir. 

07/04/1987 
Instalação das Subcomissões Temáticas91.  
O tema dos quilombos foi pautado pela Subcomissão dos Negros, 
Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias. 

06/05/1987 

Apresentação de sugestões por Constituintes (foram encaminhadas 9.653 
sugestões). Com o não encerramento do prazo para as entidades, totalizaram 12 
mil sugestões. 
 
O movimento negro encaminhou sete documentos assinados por 70 
organizações com sugestões à ANC. Alguns pautaram os quilombos nos 
assuntos da cultura e da terra. 
Sobre a cultura, duas demandas foram encaminhadas via sugestões: 

1. Em substituição ao § 5.º do Artigo 153 da Constituição Federal, que 
passe a constar que: Fica assegurada a liberdade de culto religioso 
e garantida a prática de todas e quaisquer manifestações culturais, 
independentemente de sua origem racial, desde que não sejam 
ofensivas à moral e aos bons costumes.  

2. Que seja declarado Feriado Nacional o dia 20 de novembro, data da 
morte de Zumbi, o último líder do Quilombo dos Palmares, como o 
Dia Nacional da Consciência Negra.  

Sobre a terra, uma demanda foi encaminhada via sugestões: 
• Será garantido o título de propriedade da terra às 

comunidades negras remanescentes de quilombos, quer no 
meio urbano, quer no rural.  

 
Tais pleitos foram compreendidos na emenda popular proposta pelas 
entidades Centro de Estudos Afro-Brasileiros do Distrito Federal, 
Associação Cultural Zumbi de Alagoas e Associação José do Patrocínio de 
Minas Gerais. O constituinte subscritor foi Carlos Alberto Caó, do PDT do 
Rio de Janeiro. O texto proposto foi: 
Artigo. Fica declarada a propriedade definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes de quilombos, devendo o Estado 
emitir-lhes os títulos respectivos. Ficarão tombadas essas terras, bem 
como documentos referentes à história dos quilombos no Brasil. 

11/05/1987 Apresentação do relatório fundamentado com anteprojeto da matéria de sua 
competência (RI, Art. 17) pelos relatores das Subcomissões. 

13 e 14/05/1987 Publicação de avulsos dos anteprojetos das Subcomissões.  
13 a 17/05/1987 Período para emendas nas Subcomissões, prorrogado até 20/05/1987. 
14 a 19/05/1987 Discussão nas Subcomissões.  

 
 
9

1 Natália Neris da Silva Santos (2015, p. 9) menciona a promoção de um “painel informativo” com a 
presença de acadêmicos especialistas na reunião de organização dos trabalhos. A descrição dos 
“aspectos sociais dos problemas dos negros e indígenas” foi feito pelo constituinte Florestan 
Fernandes, que, segundo a autora, debateu a questão racial numa perspectiva histórica, tendo como 
destaque seus trabalhos individuais e com Roger Bastide. 
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22/05/1987 
Apresentação do substitutivo ou encaminhamento da proposição final pelos 
relatores das Subcomissões.  

22 a 24/05/1987 Votação da proposição final nas Subcomissões.  

25/05/1987 
Encaminhamento, em seu período final, dos anteprojetos às Comissões (RI, Art. 
17, § 4.º) pelas Subcomissões.  

28/05/1987 Apresentação das emendas aos anteprojetos das Subcomissões (RI, Art. 18) 
pelos membros das Comissões Temáticas (foram apresentadas 7.728 emendas). 

02 a 06/06/1987 Emissão de pareceres sobre os anteprojetos das Subcomissões e as emendas 
na Comissão (RI, Art. 18, § 1.º) pelos relatores das Comissões. 

08 e 09/06/1987 
Apresentação das emendas aos substitutivos dos relatores das Comissões 
Temáticas (foram apresentadas 7.192 emendas).  

10 e 11/06/1987 Emissão dos pareceres pelos relatores sobre as emendas e seus substitutivos. 
12/06/1987 Início da votação dos substitutivos dos relatores nas Comissões. 

14/06/1987 
Encerramento para as comissões temáticas encaminharem seus anteprojetos à 
Comissão de Sistematização (todas, exceto a Comissão VI – Da Ordem 
Econômica, o fizeram). 

17/06/1987 Apresentação, em 10 dias, do relatório fundamentado, concluindo-se por 
anteprojeto (RI, Art. 19, caput) pelo relator da Comissão de Sistematização. 

26/061987 Entrega do trabalho do relator (o anteprojeto continha 501 artigos). 

28/06 a 
02/07/1987 

Apresentação de emendas ao anteprojeto (R.I., Art. 19, § 2.º) (foram 
apresentadas 5.624, das quais o relator apreciou apenas 977, tidas como de 
adequação; estas e as de mérito foram transferidas para nova apreciação na fase 
seguinte). 

07/07/1987 Encerramento para o parecer do relator sobre as emendas, concluindo pela 
apresentação do projeto. 

10/07/1987 Entrega do projeto pelo relator na Comissão de Sistematização, com ofício s.n., 
datado de 9 de julho. 

11/07/1987 Aprovação do projeto do relator, sem discussão, pela Comissão de 
Sistematização. 

14/07/1987 Encaminhamento do Projeto com 496 artigos ao presidente da ANC pelo Ofício 
P-034 de 1987. 

15/07/1987 

Comunicação, pelo presidente da Assembleia, do início da discussão do projeto 
em plenário, em primeiro turno, pelo prazo de 40 dias. Também do prazo de 30 
dias para a apresentação de emendas em plenário (RI, Art. 23, caput e § 1.º). 
Seriam aceitas emendas subscritas por, no mínimo, 30 mil eleitores brasileiros, 
em listas organizadas por, no mínimo, três entidades associativas (emendas 
populares). 

13/08/1987 Vencimento do prazo para a apresentação de emendas. Foram recebidas 20.791, 
das quais 122 são populares e 5.237 foram transferidas da fase anterior. 

23/08/1987 
Vencimento do prazo de 40 dias para discussão do projeto em plenário. Pelo RI 
(Resolução n.º 2/87), a Comissão de Sistematização dispõe de 25 dias, a contar 
dessa data, para apresentar parecer sobre as emendas. 

26/08/1987 

Entrega do parecer do relator, que excluiu as emendas populares, e seu 1.º 
substitutivo, o qual constou de 374 artigos, dos quais 305 são disposições 
permanentes, e 69, transitórias. Defesa das emendas populares no plenário da 
Comissão de Sistematização. 

31/08/1987 Abertura para a apresentação de emendas ao substitutivo do relator. 

04/09/1987 Encerramento para a defesa das emendas populares na Comissão de 
Sistematização. 

05/09/1987 
Apresentação de emendas, em segunda fase, ao Projeto da Comissão de 
Sistematização (foram apresentadas 14.320 emendas, de n.º

 
20.792 a n.º 

35.111). 

08/09/1987 Debate do 1.º substitutivo e respectivas emendas pela Comissão de 
Sistematização. 

18/09/1987 Parecer do relator da Comissão de Sistematização sobre as emendas e 
apresentação de novo substitutivo. 

19/09/1987 
Conclusão por um 2.º substitutivo do parecer do relator, abrangendo também as 
emendas populares (continha 336 artigos, dos quais 264 eram disposições 
permanentes e 72 disposições transitórias). 
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20/09/1987 Distribuição do texto do relator. Houve errata posterior. 

21 e 22/09/1987 
Apresentação, por qualquer constituinte, de requerimentos de destaque de 
emendas ao projeto inicial e ao 1.º e ao 2.º substitutivo (foram apresentados 8.377 
requerimentos). 

23/09/1987 Divulgação e ordenamento dos destaques. 

24/09/1987 

Início da votação, na Comissão de Sistematização, do projeto, dos substitutivos 
n.º

 
1 e n.º 2 e das respectivas emendas. Embora prevista para 8 de outubro, o 

encerramento deu-se somente em 18 de novembro, com 2.612 destaques 
apreciados, num total de 535 votações. 

24/11/1987 
Entrega solene do Projeto de Constituição ao presidente da ANC (Projeto “A”), 
contendo 1.800 dispositivos, entre artigos, parágrafos, incisos e alíneas (dos 335 
artigos, 271 foram disposições permanentes, e 64, disposições transitórias). 

18/12/1987 a 
03/01/1988 Recesso dos trabalhos constituintes. 

05/01/1988 

Aprovação, depois de 66 dias de debates, da reforma regimental proposta pelo 
grupo suprapartidário denominado Centrão (foi a Resolução n.º 3 de 1988, cujas 
principais alterações visaram à aprovação de substitutivos inteiros ao Projeto da 
Comissão de Sistematização). 

07 a 13/01/1988 Apresentação de emendas individuais ou coletivas, inclusive de substitutivos de 
títulos inteiros do projeto (foram apresentadas 2.045 emendas). 

14 a 20/01/1988 Apresentação, pelo relator, do parecer sobre as emendas e o projeto definitivo de 
constituição. 

20/01/1988 Entrega, à meia-noite, do trabalho do relator. 

23 a 25/01/1988 
Apresentação de pedidos de destaque, subscritos por, no mínimo, 187 
constituintes, para matérias não acatadas pelo relator para iniciar a votação das 
disposições permanentes do projeto (foram apresentados 2.277 pedidos). 

26/01/1988 Apresentação de pedidos de preferência para a votação de destaques, assinados 
por, no mínimo, 56 constituintes. 

27/01/1988 Início da votação em plenário, primeiro turno, do Projeto da Comissão de 
Sistematização e das respectivas emendas. 

20/04/1988 

Instalação da Comissão de Redação, composta de 19 membros, destinada a 
depurar o texto já votado para deixá-lo jurídica e “literariamente” o mais perfeito 
possível. Foram designados dois assessores especiais para colaborarem com a 
comissão: o professor Celso Ferreira Cunha, filólogo e gramático, para cuidar do 
texto; e o professor José Afonso da Silva, tributarista de renome, para auxiliar nas 
questões tributárias. 

01/06/1988 

Encerramento da votação, em primeiro turno, da parte permanente da 
Constituição (votação n.º 616). Antes de iniciar-se a votação das Disposições 
Transitórias, é aberto prazo de 2 horas para a apresentação de pedidos de 
preferência. Inicia-se, na mesma data, a votação da parte transitória (votação n.º 
617). 

30/06/1988 Encerramento da votação do Ato das Disposições Transitórias e, 
consequentemente, do Projeto de Constituição “A” (votação n.º 732). 

05/07/1988 Entrega ao presidente da ANC a nova redação do Projeto “B”, com 322 artigos, 
dos quais 245 são disposições permanentes, e 77, disposições transitórias. 

07 a 12/07/1988 
Apresentação de emendas supressivas ou para sanar omissões, erros ou 
contradições, ou de redação para a correção de linguagem (foram apresentadas 
1.844 emendas). 

25/07/1988 Início da votação, em segundo turno, do Projeto “B”.  
01/09/1988 Encerramento da votação do projeto e respectivas emendas (votação n.º 1.020). 

14/09/1988 
Apresentação de propostas de redação na Comissão de Redação (foram 
apresentadas 833 propostas). O texto é o Projeto “C”, constituído de 313 artigos, 
dos quais 244 são disposições permanentes, e 69, transitórias. 
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22/09/1988 

Votação e aprovação em plenário a redação final do Projeto “D” (votação n.º 
1021). Esse texto contém 315 artigos, dos quais 245 são disposições 
permanentes, e 70, transitórias. 
 
Dos pleitos relativos aos temas da cultura e da terra apresentados foram 
incorporados ao texto constitucional: 

1) Da Ordem Social – Da educação, da cultura e do desporto da cultura. 
Artigo 215 O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 
valorização e a difusão das manifestações culturais.  
§ 1.º – O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 
§ 2.º – A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais.  
Artigo 216 Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza 
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores 
de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:  
§ 5.º – Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de 
reminiscências históricas dos antigos quilombos.  

2) Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
Artigo 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.  

05/10/1988 Promulgação a Constituição da República Federativa do Brasil. 
Fonte: adaptado de Brasil (1993).  
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APÊNDICE F – TERMO QUILOMBO NA BASE DE DADOS DA ASSEMBLEIA 

NACIONAL CONSTITUINTE (1987-1988) 

 

 A Câmara dos Deputados fornece, pelo Portal da Constituição Cidadã, três 

bases de dados: o Sistema de Apoio Informático 1.ª Constituinte (Saic), o Sistema de 

Sugestão dos Constituintes (SGCO) e o Anteprojetos, Projetos e Emendas (Apem). 

Esta última, acessada, foi desenvolvida pelo Centro de Processamento de Dados do 

Senado Federal (Prodasen) com os documentos elaborados pelas comissões e 

subcomissões e apresentados pelos constituintes. Para verificar a indicação do tema 

em torno do quilombo (nos âmbitos fundiário e cultural), o termo foi levantado na base 

e as informações inseridas na tabela a seguir, em sete colunas.  

 Os trabalhos constituintes foram desenvolvidos em sete etapas (primeira 

coluna) e desdobraram-se em 25 fases, recebendo, pelo Prodasen, cada uma, letra 

do alfabeto (segunda coluna). A primeira etapa, preliminar (da definição do regimento 

interno da assembleia e com as sugestões dos cidadãos, constituintes e entidades), 

não recebeu uma letra. A segunda, das Subcomissões Temáticas, compreendeu as 

letras de A a C. A terceira, das comissões temáticas, compreendeu as letras de E a 

H. A quarta, da Comissão de Sistematização, compreendeu as letras de I a P. A quinta 

etapa, do plenário, compreendeu das letras de Q a V. A sexta, da Comissão de 

Redação, compreendeu as letras W e X. A sétima e última etapa, Epílogo, 

compreendeu a letra Y. Por não indicar o termo na base, nem todas as letras citadas 

foram apresentadas na tabela.  

 A terceira coluna apresenta as Comissões e os autores. Das citadas, 

considerando o tema da pesquisa e a busca pelo termo quilombo, foi dado destaque 

para a Comissão Temática de Ordem Social. Esta foi formada pelo presidente Edme 

Tavares, do PFL da Paraíba; o 1.º vice-presidente Hélio Costa, do PMDB de Minas 

Gerais; o 2.º vice-presidente Adylson Motta, do PDS do Rio Grande do Sul; e o relator 

Almir Gabriel, do PMDB do Pará; ademais dos titulares, suplentes e secretário. A 

Comissão Temática de Ordem Social agregou a Subcomissão dos Direitos dos 

Trabalhadores e Servidores Públicos, a Subcomissão de Saúde, Seguridade e do 

Meio Ambiente e a Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas 

Deficientes e Minorias. Além desta, a Comissão de Sistematização igualmente 

debateu o tema estudado. Ela, por seu turno, foi formada pelo presidente Afonso 

Arinos, do PFL do Rio de Janeiro; pelo 1.º vice-presidente Aluízio Campos, do PMDB 
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da Paraíba; pelo 2.º vice-presidente Brandão Monteiro, do PDT do Rio de Janeiro; 

pelo relator Bernardo Cabral, do PMDB do Amazonas; por secretárias, titulares e 

suplentes. 

 As quarta e quinta colunas apresentam as tipologias das propostas e os 

períodos em que foram debatidas pelas Comissões e autores. Por fim, a sexta e a 

sétima coluna destacam os textos apresentados e seus pareceres, quando existentes.  
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1987 
Etapa Fase Comissão ou 

autor Tipo Data Texto Parecer 

2 

A: Anteprojeto 
do relator da 
Subcomissão 

7: Comissão da 
Ordem Social Artigo - 

Art. 7.º – O Estado garantirá o título de 
propriedade definitiva das terras ocupadas 
pelas comunidades negras remanescentes 
dos quilombos. 

- 

B: Emenda ao 
anteprojeto do 

relator da 
Subcomissão 

7: Comissão da 
Ordem Social  

 
Abigail Feitosa 

(PMDB/BA) 

Emenda 18/05 

Art. (VII) do Capítulo Negros – O Estado 
garantirá o título de propriedade definitiva 
das terras ocupadas pelas comunidades 
negras remanescentes dos quilombos e fica 
fixado como data nacional do negro brasileiro 
o dia 20 de novembro, data do assassinato 
de Zumbi dos Palmares. 

Emenda rejeitada, tendo em vista que há 
artigo específico do anteprojeto 
estabelecendo que a lei disporá sobre a 
fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos 
étnicos nacionais. 

C: Anteprojeto 
da 

Subcomissão 

7: Comissão da 
Ordem Social Artigo - 

Art. 6.º - O Estado garantirá o título de 
propriedade definitiva das terras ocupadas 
pelas comunidades negras remanescentes 
dos quilombos. 

- 

3 

F: Substitutivo 
do relator da 

Comissão 

7: Comissão da 
Ordem Social Artigo - 

Art. 86 - Fica declarada a propriedade 
definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. 

- 

G: Emenda ao 
substitutivo do 

relator da 
Comissão 

7: Comissão da 
Ordem Social 

 
Sandra 

Cavalcanti 
(PFL/RJ) 

Emenda 09/06 

Art. 3.º – Constitui crime inafiançável 
subestimar, estereotipar ou degradar grupos 
étnicos, raciais ou de cor, ou pessoas 
pertencentes a tais grupos, por meio de 
palavras, imagens ou representações, 
mediante quaisquer meios de comunicação. 
Art. 4.º - A Educação dará ênfase à igualdade 
dos sexos, à luta contra o racismo e todas as 
formas de discriminação, afirmando as 
características multiculturais e pluriétnicas 
do povo brasileiro. Art. 5.º - O ensino de 
“História das Populações Negras, Indígenas 
e demais Etnias que compõem a 
Nacionalidade Brasileira” será obrigatório em 
todos os níveis da educação brasileira, na 

Prejudicada. A autora da emenda apenas 
reapresentou, com uma única alteração (a 
retirada do termo “orientação sexual”), o 
anteprojeto substitutivo aprovado pela 
Subcomissão dos Negros, Populações 
Indígenas, Pessoas Deficientes e 
Minorias. A emenda contempla todos os 
itens daquele anteprojeto, contrariando o 
Artigo 23, § 2.º do Regimento Interno da 
ANC, que não permite que as emendas se 
refiram a mais de um dispositivo. 
Entretanto, apesar de a emenda estar 
prejudicada, é de ressaltar que as 
disposições daquele anteprojeto foram 
amplamente discutidas e analisadas na 
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forma que a lei dispuser. Art. 6.º - O Estado 
garantirá o título de propriedade definitiva 
das terras ocupadas pelas comunidades 
negras remanescentes dos quilombos. Art. 
7.º - Lei ordinária disporá sobre a fixação de 
datas comemorativas de alta significação 
para os diferentes segmentos étnicos 
nacionais. Art. 8.º - O País não manterá 
relações diplomáticas e não firmará tratados, 
acordos ou convênios com países que 
desrespeitem os direitos constantes da 
“Declaração Universal dos Direitos do 
Homem”, bem como não permitirá atividades 
de empresas desses países em seu 
território. 

composição do substitutivo apresentado 
pelo relator da Comissão de Ordem 
Social, tendo sido, em sua grande parte, 
aproveitadas. 

H: Anteprojeto 
da Comissão 

7: Comissão da 
Ordem Social Artigo - 

Art. 107 – Fica declarada a propriedade 
definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. Ficam tombadas essas 
terras, bem como todos os documentos 
referentes à história dos quilombos no Brasil. 

- 

4 

I: Anteprojeto 
de Constituição 

9: Comissão de 
Sistematização Artigo - 

Art. 497 – Fica declarada a propriedade 
definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. Ficam tombadas essas 
terras bem como todos os documentos 
referentes à história dos quilombos no Brasil. 

- 

L: Projeto de 
Constituição 

9: Comissão de 
Sistematização Artigo - 

Art. 490 – Fica declarada a propriedade 
definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. Ficam tombadas essas 
terras, bem como todos os documentos 
referentes à história dos quilombos no Brasil. 

- 

M: Emendas 1P 
ao Projeto de 
Constituição 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Emenda 12/08 

Emenda modificativa. Dispositivo emendado: 
Título X do projeto de Constituição. O Título 
X, Das Disposições Transitórias, passa a ter 

O substitutivo contempla, em parte, o 
conteúdo da emenda. Pela aprovação. 
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Siqueira 
Campos 

(PDC/GO) 

a seguinte redação: Ato Das Disposições 
Constitucionais Transitórias. Art. 52. Fica 
declarada a propriedade definitiva das terras 
ocupadas pelas comunidades negras 
remanescentes dos quilombos, devendo o 
Estado emitir-lhes, após demarcação, os 
títulos respectivos, tombadas essas terras, 
bem como todos os documentos referentes à 
história dos quilombos no Brasil. 

M: Emendas 1P 
ao Projeto de 
Constituição 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
José Richa 
(PMDB/PR) 

Emenda 13/08 

De acordo com o dispositivo no § 2.º do Art. 
23 do Regimento Interno da ANC, suprima-
se do Título X – Das Disposições 
Transitórias, do Projeto de Constituição, os 
Artigos 429, 433, 438, 439, 441, 448, 450, 
451, 453, 454, 466, a 468, 469, 471, 472, 
475, 476, a 489 e 492 a 496 e seus 
respectivos parágrafos, dando-se aos 
demais dispositivos a seguinte redação: Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias. Art. 29 – Fica declarada a 
propriedade definitiva das terras ocupadas 
pelas comunidades negras remanescentes 
dos quilombos, devendo o Estado emitir-lhes 
os títulos respectivos. Ficam tombadas 
essas terras, bem como todos os 
documentos referentes à história dos 
quilombos no Brasil. 

A emenda, múltipla em seus objetivos, 
tem extraordinária pertinência, e 
enriquecerá o substitutivo em elaboração. 
Pela aprovação parcial. 

M: Emendas 1P 
ao Projeto de 
Constituição 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Alberto Caó 
(PDT/RJ) 

Emenda 20/08 

Emenda n. Popular. 2. Acrescente, onde 
couber, no Título X (Disposições 
Transitórias), o seguinte artigo: Art. - Fica 
declarada a propriedade definitiva das terras 
ocupadas pelas comunidades negras 
remanescentes de quilombos, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 
Ficam tombadas essas terras, bem como os 
documentos referentes à história dos 
quilombos no Brasil. 

6. A declaração de propriedade definitiva 
de terras ocupadas por remanescentes de 
quilombos será considerada com vistas às 
disposições transitórias do substitutivo. 
Pela aprovação parcial. 
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N: Primeiro 
substitutivo do 

relator 

9: Comissão de 
Sistematização Artigo - 

Art. 38 - Fica declarada a propriedade 
definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. Ficam tombadas essas 
terras, bem como todos os documentos 
referentes à história dos quilombos no Brasil. 

- 

- Iram Saraiva 
(PMDB/GO) Sugestão - 

Sugere que sejam declarados parte 
integrante do patrimônio histórico nacional os 
sítios e documentos referentes aos 
quilombos. 

- 

- Benedita da 
Silva (PT/RJ) Sugestão - 

Sugere dispositivos sobre o direito à 
moradia, título de propriedade de terra às 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, o bem móvel improdutivo e a 
distribuição de terras para fins de reforma 
agrária. 

- 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
José Moura 
(PFL/PE) 

Emenda 02/09 
Suprima-se o Artigo 38, das disposições 
transitórias, do Projeto de Constituição do 
relator da Comissão de Sistematização. 

A sugestão não pode ser acatada. O 
episódio dos quilombos foi uma das mais 
belas páginas que os anais do homem 
registra, em termos de luta pela liberdade. 
É a história do Brasil real, do Brasil 
efetivamente grande. Os quilombolas 
remanescentes desses locais históricos 
merecem a propriedade definitiva dessas 
terras, mormente como correção da 
injustiça histórica cometida contra os 
negros, em que todo o fruto de seu 
trabalho foi usufruído por outros, sem 
qualquer paga ou compensação. Seria 
injusto acatar a sugestão, razão pela qual 
deixa de ser acolhida. Pela rejeição. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Siqueira 
Campos 

(PDC/GO) 

Emenda 02/09 

Emenda modificativa. Dispositivo emendado: 
Título X, Disposições Transitórias. O Título 
X, Disposições transitórias do substitutivo do 
relator, constituindo-se ato separado da 
Constituição, passa a ter a seguinte redação: 
Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias [...]: Art. 52 – Fica declarada a 

Trata-se de emenda que sugere 
profundas alterações no Título X, que 
regula as disposições transitórias. Alguns 
dos preceitos sugeridos já integram o 
substitutivo do relator, outros inovam o 
documento e outros, ainda, suprimem 
regras nele contidas. A proposição reflete 
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propriedade definitiva das terras ocupadas 
pelas comunidades negras remanescentes 
dos quilombos, devendo o Estado emitir-
lhes, após demarcação, os títulos 
respectivos, tombadas essas terras, bem 
como todos os documentos referentes à 
história dos quilombos no Brasil. 

grande espírito público, competência e 
sensibilidade do autor. Visando ao 
aperfeiçoamento do texto, tendo em vista 
que do referido título devem apenas 
constar dispositivos necessários à 
proteção dos direitos adquiridos e à 
disciplinação de providências limitadas no 
tempo e de relevante interesse público, 
acolhemos parcialmente a proposição 
para dele aproveitar os dispositivos que 
constam do substitutivo que vamos 
apresentar. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Aluízio Campos 

(PMDB/PB) 

Emenda 04/09 

Emenda modificativa. Dê-se ao item X do 
Artigo 30 do substitutivo do relator a seguinte 
redação: Art. 30 - X - as terras de posse 
imemorial onde se acham permanentemente 
localizados os índios e as ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos. 

Pela rejeição. A redação adotada no 
relativo foi objeto de apreciação e 
consenso entre os senhores membros da 
Comissão da Sistematização. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Aluízio Campos 

(PMDB/PB) 

Emenda 04/09 

Emenda modificativa. Acrescido de 
parágrafo único, dê-se ao Artigo 38 das 
disposições transitórias do substitutivo a 
seguinte redação: Art. 38 - Fica reconhecida 
a posse legítima das terras ocupadas, 
durante mais de dez anos ininterruptos, 
pelas comunidades negras remanescentes 
dos quilombos. Parágrafo único – A lei 
determinará procedimento sumário para 
demarcação, pela expedição de título de 
propriedade e pelo registro imobiliário em 
favor dos posseiros qualificados para a 
aquisição do domínio. 

Pela rejeição, tendo em vista que a 
emenda proposta pelo ilustre constituinte 
conflita com as diretrizes traçadas pelo 
relator. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Aluízio Campos 

(PMDB/PB) 

Emenda 04/09 

Emenda modificativa. Dê-se ao Artigo 38 das 
disposições transitórias do substitutivo do 
relator a seguinte redação: Art. 38 - Serão 
tombados todos os documentos referentes à 
história dos quilombos no Brasil, em prazo 
determinado por decreto do presidente da 

O Artigo 38 das disposições transitórias já 
contempla parcialmente a presente 
sugestão, mandando tombar todos os 
documentos referentes à história dos 
quilombos no Brasil. Há que assinalar a 
erradicação, na redação oferecida, de 
maneira extremamente sutil, da 
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República, depois de ouvido o ministro da 
Cultura. 

concessão definitiva das terras ocupadas 
pelas comunidades negras 
remanescentes dos quilombos. Aceita a 
emenda, tal concessão deixaria de existir. 
Por tais razões, a emenda não foi 
acolhida. Pela rejeição. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
José Egreja 
(PTB/SP) 

Emenda 04/09 
Emenda supressiva ao Art. 38 – das 
disposições transitórias – Título X. Art. 38 - 
Suprima-se. 

A sugestão não pode ser acatada. O 
episódio dos quilombos foi uma das mais 
belas páginas que os anais do homem 
registra, em termos de luta pela liberdade. 
É a história do Brasil real, do Brasil 
efetivamente grande. Os quilombolas 
remanescentes desses locais históricos 
merecem a propriedade definitiva dessas 
terras, mormente como correção da 
injustiça histórica cometida contra os 
negros, em que todo o fruto de seu 
trabalho foi usufruído por outros, sem 
qualquer paga ou compensação. Seria 
injusto acatar a sugestão, razão pela qual 
deixa de ser acolhida. Pela rejeição. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
Brandão 
Monteiro 
(PDT/RJ) 

Emenda 04/09 

Emenda de redação. Dá nova redação ao 
Art. 38 das disposições transitórias: Art. 38 - 
Fica assegurada às comunidades negras 
remanescentes dos quilombos a propriedade 
das terras por elas ocupadas, devendo o 
Estado emitir-lhe os títulos respectivos. 
Ficam tombadas essas terras, bem como 
todos os documentos referentes à história 
dos quilombos no Brasil. 

A redação do Art. 38, das disposições 
transitórias, também atende 
satisfatoriamente aos objetivos a que se 
propôs, não deixando margem para 
interpretações jurídicas duvidosas, razão 
pela qual deixamos de acolher a 
sugestão. Pela rejeição. 

O: Emendas ES 
ao primeiro 

substitutivo do 
relator 

9: Comissão de 
Sistematização 

 
José Richa 
(PMDB/PR) 

Emenda 05/09 

Título X disposições transitórias. Art. 38 - 
Fica declarada a propriedade definitiva das 
terras ocupadas pelas comunidades negras 
remanescentes dos quilombos, devendo o 
Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 
Ficam tombadas essas terras, bem como 
todos os documentos referentes à história 
dos quilombos no Brasil. 

Trata-se de emenda que sugere 
profundas alterações no Título X, que 
regula as disposições transitórias. Alguns 
dos preceitos sugeridos já integram o 
substitutivo do relator, outros inovam o 
documento e outros, ainda, suprimem 
regras nele contidas. A proposição reflete 
grande espírito público, competência e 
sensibilidade do autor. Visando ao 
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aperfeiçoamento do texto, tendo em vista 
que fo referido Título devem apenas 
constar dispositivos necessários à 
proteção dos direitos adquiridos e à 
disciplinação de providências limitadas no 
tempo e de relevante interesse público, 
acolhemos parcialmente a proposição 
para dele aproveitar os dispositivos que 
constam do substitutivo que vamos 
apresentar. 

P: Segundo 
substitutivo do 

relator 

9: Comissão de 
Sistematização Artigo - 

Art. 36 - Fica declarada a propriedade 
definitiva das terras ocupadas pelas 
comunidades negras remanescentes dos 
quilombos, devendo o Estado emitir-lhes os 
títulos respectivos. Ficam tombadas essas 
terras, bem como todos os documentos 
referentes à história dos quilombos no Brasil. 

- 

 
R: Ato das 
disposições 
transitórias 

9: Comissão de 
Sistematização Artigo - 

Art. 25 – Às comunidades negras 
remanescentes dos quilombos é 
reconhecida a propriedade definitiva das 
terras que ocupam, devendo o Estado emitir-
lhes os títulos respectivos. Ficam tombadas 
essas terras, bem como todos os 
documentos referentes à história dos 
quilombos no Brasil. 

- 
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1988 

Etapa Fase Comissão ou 
Autor Tipo Data Texto Parecer 

5 S: Emendas de 
Plenário - 2P 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
 

Eliel Rodrigues 
(PMDB/PA) 

Emenda 07/01 

Emenda modificativa. Dispositivo emendado: 
Art. 25, das disposições transitórias, do atual 
Substitutivo (S3). Suprima-se, do texto do 
referido artigo, a sua primeira parte, e dê-se 
nova redação ao restante texto do citado 
dispositivo, de modo que ele assim se 
expresse: Art. 25 - Ficam tombadas as terras 
das comunidades negras, remanescentes dos 
antigos quilombos, bem como todos os 
documentos referentes à sua história no Brasil. 

A presente emenda do nobre constituinte 
Eliel Rodrigues pretende modificar o Art. 
25 do Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias, 
negando a propriedade definitiva das 
terras dos quilombos às comunidades 
negras remanescentes. Alega o 
parlamentar que a emissão dos títulos de 
propriedade pelo Estado criará 
“verdadeiros guetos” e a prática do 
apartheid no Brasil. A despeito da 
preocupação do constituinte quanto à 
possibilidade de segregação social e 
desigualdade dos direitos civis, a nossa 
posição não enxerga esses males, 
porém apenas objetiva legitimar uma 
situação de fato e de direito, isto é, a 
posse e o domínio das comunidades 
negras sobre áreas nas quais vivem, 
realizam a sua história durante mais de 
um século, continuadamente, apesar 
dos atentados e crimes de toda ordem 
praticados contra as suas culturas, 
liberdades e direitos. Os guetos são 
fenômenos sociológicos, antropológicos, 
filhos da história do homem e da 
civilização, e não obras de escrituras 
públicas que apenas oficializam o 
domínio pleno, justo e continuado de um 
povo exilado de sua própria pátria, pela 
violência e a injustiça. Pela rejeição da 
emenda. 
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S: Emendas de 
Plenário - 2P 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
 

Bonifácio de 
Andrada 

(PDS/MG) 

Emenda 13/01 

Dispositivo emendado – Ato das Disposições 
Constitucionais Gerais e Transitórias. Dê-se ao 
Ato das Disposições Constitucionais Gerais e 
Transitórias do Projeto de Constituição da 
Comissão de Sistematização a seguinte 
redação: Art. 24. Às comunidades negras 
remanescentes dos quilombos é reconhecida a 
propriedade definitiva das terras que ocupam, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos. Ficam tombadas após concluídas 
a desapropriação e a indenização, na forma da 
lei, essas terras, bem como todos os 
documentos referentes à história dos 
quilombos no Brasil. 

Justificativa: Os dispositivos contêm 
matéria de adaptação das normas 
constitucionais permanentes às 
situações jurídicas anteriores da emenda 
n.º 1 à Constituição de 1967 ao novo 
cenário de direito instituído pela 
Constituição que deverá ser 
promulgada. São providências legais de 
ordem peculiar em que, por diversos 
meios, o constituinte procura 
corresponder aos anseios das diversas 
camadas sociais nessa fase de 
transformação legal. Merece, por essas 
razões, o apoio do plenário. 
Parecer: Acolho, na forma regimental, e 
em atenção ao elevado número de 
ilustres signatários. No mérito, opino 
pela aprovação, nos termos da emenda 
“Centrão”. Pela aprovação: Art. 24 
(caput). 

T: Projeto B. 
Projeto 

aprovado no 
primeiro turno 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Artigo - 

Art. 75 – Aos remanescentes das comunidades 
dos quilombos que estejam ocupando suas 
terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos. 

- 

T: Projeto B. 
Projeto 

aprovado no 
primeiro turno 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Artigo - 

Art. 219 – Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, 
incluídas: I - as formas de expressão; II - os 
modos de criar, fazer e viver; III - as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e 

- 
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científico. § 1.º O Poder Público, com a 
colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 
meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação. § 2.º 
Cabem à administração pública, na forma da 
lei, a gestão da documentação governamental 
e as providências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem. § 3.º A lei 
estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais. § 4.º 
Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural 
serão punidos, na forma da lei. § 5.º Ficam 
tombados os sítios detentores de 
reminiscências históricas, bem como todos os 
documentos dos antigos quilombos. 

W: Proposta 
de redação 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Octávio Elísio 
(PSDB/MG) 

Emenda - 
Ficam tombados todos os documentos e os 
sítios detentores de reminiscências históricas 
dos antigos quilombos. 

- 

V: Projeto C. 
Projeto 

aprovado no 
segundo turno 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Artigo - 

Art. 215 – Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tombados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, 
incluídas: I - as formas de expressão; II - os 
modos de criar, fazer e viver; III - as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; IV - as 
obras, objetos, documentos, edificações e 
demais espaços destinados às manifestações 
artístico-culturais; V - os conjuntos urbanos e 
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e 
científico. § 1.º O Poder Público, com a 
colaboração da comunidade, promoverá e 
protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por 

- 
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meio de inventários, registros, vigilância, 
tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação. § 2.º 
Cabem à administração pública, na forma da 
lei, a gestão da documentação governamental 
e as providências para franquear sua consulta 
a quantos dela necessitem. § 3.º A lei 
estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais. § 4.º 
Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural 
serão punidos, na forma da lei. § 5.º Ficam 
tombados os sítios detentores de 
reminiscências históricas, bem como todos os 
documentos dos antigos quilombos. 

V: Projeto C. 
Projeto 

aprovado no 
segundo turno 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Artigo - 

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. 

- 

6 X: Redação 
final 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Artigo - 

Art. 216 – Constituem patrimônio cultural 
brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tombados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à 
identidade, à ação, à memória dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, nos 
quais se incluem: I - as formas de expressão; II 
- os modos de criar, fazer e viver; III - as 
criações científicas, artísticas e tecnológicas; 
IV - as obras, objetos, documentos, edificações 
e demais espaços destinados às 
manifestações artístico-culturais; V - os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, 
paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico. § 1.º O 
Poder Público, com a colaboração da 
comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de 
inventários, registros, vigilância, tombamento e 
desapropriação, e de outras formas de 

- 
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acautelamento e preservação. § 2.º Cabem à 
administração pública, na forma da lei, a gestão 
da documentação governamental e as 
providências para franquear sua consulta a 
quantos dela necessitem. § 3.º A lei 
estabelecerá incentivos para a produção e o 
conhecimento de bens e valores culturais. § 4.º 
Os danos e as ameaças ao patrimônio cultural 
serão punidos, na forma da lei. § 5.º Ficam 
tombados todos os documentos e os sítios 
detentores de reminiscências históricas dos 
antigos quilombos. 

X: Redação 
final 

9: Comissão 
de 

Sistematização 
Artigo - 

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. 

- 

Fonte: adaptado da base Anteprojetos, Projetos e Emendas (Apem) da Constituição, elaborados e apresentados pelas comissões, pelas subcomissões e 
pelos constituintes. Disponível em: http://www.senado.leg.br/atividade/baseshist/bh.asp. Acesso em: 10 abr. 2019.  
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APÊNDICE G – LEGISLAÇÃO RELACIONADA A QUILOMBOS (1988-2020) 

 
Data Tipo N.º Conteúdo 

22 de agosto de 1988 Lei 7.668 Autoriza o Poder Executivo a constituir a Fundação Cultural Palmares (FCP), e dá outras 
providências 

5 de outubro de 1988 Constituição Federal - Constituição da República Federativa do Brasil (Seção II, Capítulo III, Título VIII) 
5 de outubro de 1988 ADCT - Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 
10 de janeiro de 1992 Decreto 418 Aprova o Estatuto da Fundação Cultural Palmares (FCP), e dá outras providências 

22 de novembro de 1995 Portaria Incra 307 

Determina que as comunidades remanescentes de quilombos, como tais caracterizadas, 
insertas em áreas públicas federais, arrecadadas ou obtidas por processo de 
desapropriação, sob a jurisdição do Incra, tenham suas áreas medidas e demarcadas, bem 
como tituladas 

2 de dezembro de 1999 Portaria MinC 447 Delega a competência à titular da Presidência da Fundação Cultural Palmares 

13 de julho de 2000 Portaria FCP 40 
Estabelece normas que regerão os trabalhos para identificação, reconhecimento, 
delimitação e demarcação, levantamento cartorial e titulação das terras ocupadas por 
comunidades remanescentes de quilombos 

16 de maio de 2001 Resolução 
MEC/FNDE 14 

Estabelece as orientações e diretrizes para assistência financeira suplementar a projetos 
educacionais no âmbito dos Programas de Correção do Fluxo Escolar – Aceleração de 
Aprendizagem e Paz na Escola, da Educação Escolar Indígena e das Áreas 
Remanescentes de Quilombos, para o ano de 2001 

10 de setembro de 2001 Decreto 3.912 
Regulamenta as disposições relativas ao processo administrativo para identificação dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos e para o reconhecimento, a delimitação, 
a demarcação, a titulação e o registro imobiliário das terras por eles ocupadas 

28 de setembro de 2001 Portaria 224 
Altera a redação dos Artigos 10, 14, 18 e 20, do Regimento Interno do Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (Incra), aprovado pela Portaria n.º 164, de 14 de julho de 
2000 

21 de março de 2002 Decreto - 
Institui grupo de trabalho com as finalidades de propor e implementar ações voltadas ao 
desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos e dá 
outras providências 

13 de maio de 2003 Decreto - 

Institui grupo de trabalho com as finalidades de rever as disposições contidas no Decreto 
n.º 3.912, de 10 de setembro de 2001, e propor nova regulamentação ao reconhecimento, 
à delimitação, à demarcação, à titulação e ao registro imobiliário das terras remanescentes 
de quilombos e dá outras providências 

20 de novembro de 2003 Decreto 4.885 Dispõe sobre a composição, a estruturação, as competências e o funcionamento do 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR), e dá outras providências 

20 de novembro de 2003 Decreto 4.886 Institui a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial (PNPIR) e dá outras 
providências 
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20 de novembro de 2003 Decreto 4.887 
Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

1.º de março de 2004 Portaria FCP 6 Institui o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades de Quilombos da Fundação 
Cultural Palmares 

11 de março de 2004 Decreto 5.011 
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções Gratificadas do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), e dá 
outras providências 

24 de março de 2004 Instrução Normativa 
Incra 16 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos de que trata o Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 

19 de abril de 2004 Decreto 5.051 Promulga a Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre 
Povos Indígenas e Tribais 

19 de setembro de 2005 Instrução Normativa 
Incra 20 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registro das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o Artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto n.º 4.887, de 20 
de novembro de 2003 

27 de dezembro de 2006 Resolução 387 Estabelece procedimentos para o Licenciamento Ambiental de Projetos de Assentamentos 
de Reforma Agrária, e dá outras providências 

7 de fevereiro de 2007 Decreto 6.040 Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais 

11 de outubro de 2007 Ato Regimental da 
AGU 7 

Entre outras determinações, este ato regimental confere a atribuição ao Departamento de 
Patrimônio Público e Probidade Administrativa a atuação em ações desapropriatórias, 
possessórias, reivindicatórias de titulação de áreas de remanescentes de quilombos (Artigo 
8º, Inciso III, Alínea c) 

20 de novembro de 2007 Decreto 6.261 Dispõe sobre a gestão integrada para o desenvolvimento da Agenda Social Quilombola no 
âmbito do Programa Brasil Quilombola, e dá outras providências 

26 de novembro de 2007 Portaria FCP 98 

Instituiu o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da 
Fundação Cultural Palmares, também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades 
Negras, Mocambos, Quilombos, entre outras denominações congêneres, para efeito do 
regulamento de que dispõe o Decreto n.º 4.887, de 2003 

12 de março de 2008 Portaria MDS 86 Publica o regimento interno da Comissão Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais 
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29 de setembro de 2008 Instrução Normativa 49 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registros das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o Artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto n.º 4.887, de 20 
de novembro de 2003 

8 de abril de 2009 Portaria 20 Aprova o Regimento do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 
18 de setembro de 2009 Portaria 68 Aprova o Regimento Interno da Fundação Cultural Palmares (FCP) 

7 de outubro de 2009 Instrução Normativa 56 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registros das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o Artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto n.º 4.887, de 20 
de novembro de 2003 

4 de junho de 2009 Decreto 6.872 Aprova o Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Planapir) e institui o seu 
Comitê de Articulação e Monitoramento 

20 de outubro de 2009 Instrução Normativa 57 

Regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, 
demarcação, desintrusão, titulação e registros das terras ocupadas por remanescentes das 
comunidades dos quilombos de que tratam o Artigo 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto n.º 4.887, de 20 
de novembro de 2003 

10 de janeiro de 2010 Lei 12.188 

Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária (PNATER) e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater), altera a Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências 

11 de janeiro de 2010 Lei 12.188 

Institui a Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura 
Familiar e Reforma Agrária (PNATER) e o Programa Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural na Agricultura Familiar e na Reforma Agrária (Pronater), altera a Lei n.º 
8.666, de 21 de junho de 1993, e dá outras providências 

21 de junho de 2010 Norma de Execução 
Conjunta 3 

Estabelece procedimentos administrativos e técnicos para a edição de decreto declaratório 
de interesse social das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos 
e para a desintrusão de ocupantes não quilombolas inseridos nos perímetros objeto do 
decreto, visando à regularização de territórios quilombolas 

26 de outubro de 2011 Portaria 
Interministerial 419 

Regulamenta a atuação dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal 
envolvidos no licenciamento ambiental, de que trata o Artigo 14 da Lei n.º 11.516, de 28 de 
agosto de 2007 

27 de janeiro de 2012 Portaria 
Interministerial 35 

Institui grupo de trabalho interministerial com as finalidades de estudar, avaliar e apresentar 
proposta de regulamentação da Convenção n.º 169 da Organização Internacional do 
Trabalho (OIT) sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de 
consulta prévia dos povos indígenas e tribais 
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17 de maio de 2012 Instrução Normativa 73 Estabelece critérios e procedimentos para a indenização de benfeitorias de boa-fé erigidas 
em terra pública visando à desintrusão em território quilombola 

20 de novembro de 2012 Resolução MEC 8 Define Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola na educação básica. 

21 de novembro de 2012 Portaria 
Interministerial 5 

Associa e promove a articulação entre o “Selo Quilombos do Brasil”, instituído pela Portaria 
Seppir (PR) n.º 22, de 14 de abril de 2010, e o Selo de Identificação da Participação da 
Agricultura Familiar (Sipaf), instituído pela Portaria MDA n.º 7, de 13 de janeiro de 2010, e 
dá outras providências 

19 de fevereiro de 2013 Portaria 
Interministerial 9 

Altera a Portaria Interministerial n.º 35, de 27 de janeiro de 2012, que instituiu o grupo de 
trabalho interministerial com as finalidades de estudar, avaliar e apresentar proposta de 
regulamentação da Convenção n.º 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
sobre Povos Indígenas e Tribais, no que tange aos procedimentos de consulta prévia dos 
povos indígenas e tribais 

3 de abril de 2013 Portaria 98 

Institui o grupo de trabalho interministerial com a finalidade de elaborar proposta para a 
regularização ambiental em territórios quilombolas estabelecida na Lei n.º 12.651, de 25 de 
maio de 2012, no que concerne ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e para a instituição do 
Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental para esses territórios 

30 de agosto de 2013 Portaria Normativa 404 

Constitui grupo de trabalho com os objetivos de analisar e propor soluções para os casos 
de sobreposição entre Unidades de Conservação federal e Territórios Quilombolas, 
tratados no âmbito da Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal, 
vinculada a Advocacia-Geral da União (CCAF/AGU) 

21 de outubro de 2013 Portaria 
Interministerial 429 

Institui o grupo de trabalho interministerial com a finalidade de elaborar proposta para a 
regulamentação ambiental em territórios quilombolas estabelecida na Lei n.º 12.651, de 25 
de maio de 2012, no que concerne ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e para a instituição 
do Plano Nacional de Gestão Territorial e Ambiental para esses territórios 

13 de junho de 2014 Portaria 
Interministerial 210 

Delega ao ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário a competência para outorgar a 
beneficiários de projetos federais de assentamento de reforma agrária e a grupos 
remanescentes das comunidades dos quilombos a Concessão de Direito Real de Uso 
(CDRU) ou a transferência do domínio pleno de terrenos rurais da União, contemplados 
nos incisos I, III, IV e VII do Artigo 20 da Constituição Federal, que estejam sob gestão 
exclusiva da Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento 
e Gestão (SPU/MP) 

24 de julho de 2014 Portaria 397 
Instaura a Mesa Nacional de Acompanhamento da Política de Regularização Fundiária 
Quilombola, com a finalidade de fortalecer a interlocução entre os órgãos governamentais 
e a sociedade civil 

13 de novembro de 2014 Lei 13.043 Isenção de Imposto Territorial sobre a Propriedade Rural (ITR) às terras quilombolas 

25 de março de 2015 Instrução Normativa 
FCP 1 Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural 

Palmares nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe 
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19 de novembro de 2015 Portaria Iphan 489 Institui o grupo de trabalho interdepartamental para preservação do patrimônio cultural de 
terreiros 

19 de abril de 2016 Portaria 175 Reconhece os agricultores familiares remanescentes de quilombos como beneficiários do 
Programa Nacional de Reforma Agrária (NRA) e dá outras providências 

12 de maio de 2016 Medida Provisória 726 Altera e revoga dispositivos da Lei n.º 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a 
organização da Presidência da República e dos ministérios 

18 de maio de 2016 Portaria Iphan 188 Aprova ações para preservação de bens culturais dos povos e das comunidades 
tradicionais de matriz africana 

18 de maio de 2016 Portaria Iphan 194 Dispõe sobre diretrizes e princípios para a preservação do patrimônio cultural dos povos e 
das comunidades tradicionais de matriz africana 

27 de maio de 2016 Decreto 8.780 Transfere a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para 
a Casa Civil da Presidência da República 

14 de junho de 2016 Decreto 8.786 Subordina a estrutura do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário ao ministro de 
Estado Chefe da Casa Civil da Presidência da República 

29 de setembro de 2016 Decreto 8.865 
Transfere a Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário para 
a Casa Civil da Presidência da República e dispõe sobre a vinculação do Instituto Nacional 
de Colonização e Reforma Agrária (Incra) 

29 de setembro de 2016 Lei 13.341 
Altera as Leis n.º 10.683, de 28 de maio de 2003, que dispõe sobre a organização da 
Presidência da República e dos ministérios, e n.º 11.890, de 24 de dezembro de 2008, e 
revoga a Medida Provisória n.º 717, de 16 de março de 2016 

10 de outubro de 2016 Decreto 8.872 Dispõe sobre a vinculação das entidades da administração pública federal indireta 

31 de janeiro de 2017 Portaria 49 
Aprova o regimento interno do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Inca), 
na forma do Anexo desta Portaria, e altera o Quadro Demonstrativo dos Cargos em 
Comissão e das Funções de Confiança 

12 de abril de 2017 Portaria 139 Institui o Plano de Dados Abertos da Fundação Cultural Palmares 

17 de abril de 2018 Portaria FCP 123 
Institui o grupo de trabalho com a finalidade de revisar a Instrução Normativa n.º 1, de 25 
de março de 2015, que estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela 
Fundação Cultural Palmares nos processos de licenciamento ambiental dos quais participe 

1.º de junho de 2018 Portaria Conjunta 
ICMBio/Incra/FCP 1 

Cria grupo de trabalho interinstitucional para aprimorar o intercâmbio de informações e 
elaborar fluxo de procedimentos no que tange às interfaces territoriais e à solução dos 
casos de sobreposição de interesses 

24 de agosto de 2018 Portaria 523 Disciplina a emissão de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) 
18 de setembro de 2018 Portaria 306 Aprova o Regimento Interno do Ministério dos Direitos Humanos 
19 de setembro de 2018 Portaria 375 Institui a Política de Patrimônio Cultural Material do Iphan e dá outras providências 

31 de outubro de 2018 Instrução Normativa 1 
Estabelece procedimentos administrativos a serem observados pela Fundação Cultural 
Palmares nos processos de licenciamento ambiental de obras, atividades ou 
empreendimentos que impactem comunidades quilombolas 
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1.º de janeiro de 2019 Medida Provisória 870 Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos 
ministérios. 

17 de janeiro de 2019 Instrução Normativa 1 Define as diretrizes para a gestão de processos da Fundação Cultural Palmares. 

13 de março de 2019 Resolução 3 

Cria o Grupo de Trabalho sobre Mineração, Meio Ambiente e Direitos Humanos vinculado 
à Comissão Permanente dos Direitos dos Povos Indígenas, dos Quilombolas, dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, de Populações Afetadas por Grandes Empreendimentos e dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Envolvidos em Conflitos Fundiários do Conselho 
Nacional dos Direitos Humanos (CNDH). 

30 de abril de 2019 Portaria Conjunta 876 

Cria grupo de trabalho com o escopo de apresentar propostas de transferência das ações 
de licenciamento ambiental de empreendimentos, obras e atividades que afetam ou 
possam afetar comunidades quilombolas e seus territórios, da Fundação Cultural Palmares 
(FCP) para o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). 

18 de junho de 2019 Lei 13.844 Estabelece a organização básica dos órgãos da Presidência da República e dos 
Ministérios. 

20 de fevereiro de 2020 Decreto 10.252 
Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das 
Funções de Confiança do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e 
remaneja cargos em comissão e funções de confiança. 

2 de julho de 2020 Portaria 1.223 
Cria a Equipe Nacional de Licenciamento Ambiental Quilombola, para elaborar e 
desenvolver as atividades de licenciamento ambiental na Coordenação-Geral de 
Regularização de Territórios Quilombolas (DFQ), apoiando em seu gerenciamento. 

Fonte: adaptado de CPI-SP (2021). 

 

A pesquisa da legislação pertinente foi encerrada em julho de 2021.
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APÊNDICE H – COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DOS QUILOMBOS CATARINENSES NA FUNDAÇÃO 

CULTURAL PALMARES 

 
Sertão de Valongo – Número de Identificação 01420.000528/2004-32 

Tipo Data Autor(a) Conteúdo 

Correspondência 3 de junho 
de 1999 

De Alexsander10 para 
FCP 

Verifica se a FCP possui 
informações sobre a 
comunidade em investigação 

Memorando 14 de junho 
de 1999 

Assessoria Jurídica 
(FCP) 

Solicita abertura do processo 
referente à Comunidade Sertão 
de Valongo, Porto Belo 

Guia para formação de 
processo 

15 de junho 
de 1999 

Assessoria Jurídica 
(FCP) 

Abertura do processo referente 
à Comunidade Sertão de 
Valongo 

Histórico 16 de junho 
de 2004 

Comunidade de Sertão 
de Valongo Breve histórico da comunidade 

Correspondência 16 de junho 
de 2004 

Da Comunidade de 
Sertão de Valongo para 
FCP 

Informa a autodefinição como 
grupo remanescente das 
comunidades de quilombos, 
requerendo o registro no livro 
de cadastro geral e expedição 
de certidão 

Ofício s.d. 
Da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultural 
de Porto Belo para FCP 

Envio da documentação 
preenchida pela comunidade 
requerendo o reconhecimento 
como remanescente dos 
quilombos 

Memorando 19 de julho 
de 2004 

Da Diretoria de Proteção 
do Patrimônio Afro-
Brasileiro (FCP) para 
Coordenação de Gestão 
Interna (FCP) 

Abertura de processo para 
reconhecimento da 
Comunidade de Valongo, 
município de Porto Belo, SC 

Ofício s.d. 
Da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultural 
de Porto Belo para FCP 

Agradecimento pelo 
recebimento das cestas 
básicas para a comunidade e 
envio do controle de entrega de 
produtos da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab) para as famílias 
cadastradas 

Controle de entrega de 
produtos 

9 de 
setembro 
de 2004 

Da Secretaria Municipal 
de Educação e Cultural 
de Porto Belo para FCP 

Controle de entrega de 
produtos da Conab para as 
famílias cadastradas 

  

 
 
10 Trata-se de uma correspondência virtual na qual o remetente não assina seu nome completo. O 

nome do usuário não permite identificá-lo por conter uma letra e sequência de numerais. O nome do 
servidor é cee.ufsc.br (Departamento de Ciências Exatas e Educação da UFSC). 



 
 

 

382 

Correspondência 
24 de 

setembro 
de 2004 

De Jerônimo Machado 
para Diretoria de 
Proteção do Patrimônio 
Afro-Brasileiro (FCP) 

Confirmação do convite para 
viagem de visita ao quilombo 
no estado da Paraíba 

Certidão de 
autorreconhecimento 

24 de 
setembro 
de 2004 

FCP 

Certificação da Comunidade de 
Valongo como Remanescente 
das Comunidades dos 
Quilombos 

Ofício 
1.º de 

março de 
2005 

Da Procuradoria da 
República de 
Florianópolis para FCP 

Requisita envio de certificado e 
documentação específica 
relativa às comunidades de 
quilombo São Roque e Valongo 

Ficha de 
acompanhamento 

9 de março 
de 2005 Do MPF para FCP 

Requisita envio de certificado e 
documentação específica 
relativa às comunidades de 
quilombo São Roque e Valongo 

Fonte: FCP (2016b). 
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Invernada dos Negros – Número de Identificação 01420.000155/2004-08 

Tipo Data Autor(a) Conteúdo 

Ata 
27 de 

março de 
2004 

Comunidade Invernada 
dos Negros, entidades do 
movimento negro, MPF, 
FCP, Incra, UFSC 

Audiência pública para 
reconhecimento da 
associação da comunidade 

Memorando 2 de abril de 
2004 

Da Diretoria de Proteção 
do Patrimônio Afro-
Brasileiro (FCP) para 
Coordenação de Gestão 
Interna (FCP) 

Abertura de processo para 
reconhecimento da 
Comunidade Invernada dos 
Negros, município de Campos 
Novos, SC 

Certidão de 
autorreconhecimento 

2 de abril de 
2004 FCP 

Certificação da Comunidade 
dos Herdeiros da Invernada 
dos Negros como 
Remanescente das 
Comunidades dos Quilombos 

Ofício 11 de maio 
de 2004 Incra 

Solicitação de confirmação da 
íntegra do título de 
reconhecimento como 
remanescente dos quilombos 
da Invernada dos Negros 

Boletim de ocorrência 17 de maio 
de 2004 

Associação dos 
Remanescentes dos 
Quilombos Invernada dos 
Negros na Delegacia de 
Polícia da Comarca de 
Campos Novos 

Liderança registra ameaça 
recebida pela empresa 
Iguaçu, presente no entorno 
da comunidade 

Correspondência 21 de maio 
de 2004 

Da Coordenação do MNU 
de Santa Catarina  

Informa sobre o boletim de 
ocorrência registrado por uma 
liderança ao receber uma 
ameaça da empresa do 
entorno, Iguaçu, e cobra 
agilidade do processo de 
certificação e identificação 

Ficha 5 de janeiro 
de 2005 

Conselho Operativo do 
Programa Fome Zero, 
Campos Novos, SC 

Ficha para diagnóstico da 
realidade social por residência 

Ofício 
17 de 

outubro de 
2006 

Da Prefeitura de Campos 
Novos para Incra 

Regularização de áreas de 
remanescentes dos quilombos 

Ofício 
20 de 

novembro 
de 2006 

Do Incra para Prefeitura 
de Campos Novos 

Regularização de áreas de 
remanescentes dos quilombos 

Ficha de 
acompanhamento 

20 de 
novembro 
de 2006 

Da FCP para Incra Regularização de áreas de 
remanescentes dos quilombos 

RTID Janeiro de 
2007 

Incra, Raquel Mombelli, 
José Bento Rosa da Silva 

Relatório Técnico de 
Identificação e Delimitação da 
Comunidade Invernada dos 
Negros 

Ata 
23 de 

janeiro de 
2007 

Comunidade Invernada 
dos Negros 

Ata da reunião n.º 66, de 23 de 
janeiro de 2007, da 
Associação Remanescente de 
Quilombo Invernada 

Ficha de 
acompanhamento 

19 de 
março de 

2007 
FCP 

Encaminha ata da reunião n.º 
66, de 23 de janeiro de 2007, 
da associação da comunidade 
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Petição 22 de maio 
de 2007 

Iguaçu Celulose Papel 
S.A. 

Apresentação de impugnação 
ao reconhecimento da 
Comunidade Invernada dos 
Negros 

Fonte: FCP (2016a). 

 

São Roque – Número de Identificação 01420.000381/2004-81 

Tipo Data Autor(a) Conteúdo 
Ata 13 de junho 

de 2004 Comunidade São Roque Reunião para reconhecimento 
da associação da comunidade 

Memorando 14 de junho 
de 2004 

Da Diretoria de Proteção 
do Patrimônio Afro-
Brasileiro (FC) para 
Coordenação de Gestão 
Interna (FCP) 

Abertura de processo para 
reconhecimento da 
Comunidade São Roque, 
município de Praia Grande, SC 

Correspondência 15 de junho 
de 2004 

Coordenação do MNU-
SC 

Comunica a necessidade do 
recebimento da certificação da 
Comunidade São Roque – 
Praia Grande, SC 

Comunicação interna 16 de junho 
de 2004 

Chefia de Gabinete 
(FCP) 

Pedido de providência para o 
autorreconhecimento da 
Comunidade de São Roque 

Certidão de 
autorreconhecimento 

17 de junho 
de 2004 FCP 

Certificação da Comunidade 
de São Roque como 
Remanescente das 
Comunidades dos Quilombos 

Ofício 
8 de 

setembro de 
2004 

Da Procuradoria da 
República de Criciúma 
para FCP 

Requisita cópia do documento 
da FCP, do MinC, que 
reconheceu a comunidade de 
Pedra Branca, na localidade de 
São Roque 

Ofício 1.º de março 
de 2005 

Procuradoria da 
República de 
Florianópolis e FCP 

Requisita envio de certificado e 
documentação específica 
relativa às comunidades de 
quilombo São Roque e 
Valongo 

Ficha de 
acompanhamento 

9 de março 
de 2005 Do MPF para FCP 

Requisita envio de certificado e 
documentação específica 
relativa às comunidades de 
quilombo São Roque e 
Valongo 

Fonte: FCP (2016b).  
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APÊNDICE I – COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS DOS QUILOMBOS CATARINENSES NO INCRA 

 

Sertão de Valongo – Número de Identificação 54210.001046/2006-01 
Volume Páginas Tipos Datas Autor(a) Conteúdo 

1 1-217 

Memorando, ofício, 
DOU, informação 
técnica, INRC, jornal, 
registro de imóveis, 
certidão de 
autorreconhecimento  

Diversas 

Incra, Prefeitura 
de Porto Belo, 
Procuradoria da 
República de 
Itajaí e Brusque, 
Iphan, imprensa, 
FCP, Ofício de 
Registro de 
Imóveis de Porto 
Belo e Tijucas 

Sobre a 
regularização de 
terras da 
Comunidade Sertão 
de Valongo 

2 218-394 

Dissertação, ofício, 
memorando, 

notificação de processo 
aberto, Ação Civil 
Pública, relatório 

Diversas 

Vera Iten 
Teixeira, Incra, 
Procuradoria da 

República de 
Itajaí e Brusque, 

Fatma, MPF 

Pesquisa De 
negros a 
adventistas, em 
busca da salvação: 
estudo de um grupo 
rural de Santa 
Catarina e 
documentos sobre 
a regularização de 
terras da 
Comunidade Sertão 
de Valongo 

Fonte: Incra (2017d). 

 

Invernada dos Negros – Número de Identificação 54210.00354/2004-40  
Volume Páginas Tipos Datas Autor(a) Conteúdo 

1 1-453 

Memorando, ofício, 
correspondência, 
relatório histórico-
antropológico, certidão de 
autorreconhecimento, 
ordem de serviço, jornal, 
relatório técnico, 
mandado de citação com 
audiência, 
correspondência, termo 
circunstanciado, DOU, 
ata 

Diversas 

Incra, 
Procuradoria da 

República de 
Joaçaba, Nuer, 
FCP, imprensa, 
Agro Florestal 

Ibicuí S.A., MNU-
SC, Polícia 

Federal 

Sobre a 
regularização de 
terras da 
Comunidade 
Invernada dos 
Negros 

2 454-736 Relatório antropológico 2005 Nuer, Univali 

Sobre o relatório 
antropológico 
resultado do 
convênio entre 
Incra (SC e RS) e 
Fapeu 

3 737-
1086 

Cadastro de ocupante 
não quilombola 
(Programa Brasil 
Quilombola), registro de 
imóveis 

Diversas 
Incra, Ofício de 

Registro de 
Imóveis 

Sobre a relação 
de proprietários 
não quilombolas 
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4 1087-
1239 

Cadastro de 
remanescentes de 
quilombos (Programa 
Brasil Quilombola), 
registro de imóveis 

Diversas 
Incra, Ofício de 

Registro de 
Imóveis 

Sobre a relação 
de proprietários 
quilombolas 

5 1240-
1801 

RTID, memorando, ata, 
boletim de ocorrência, 
correspondência, DOU, 
ofício, recorte de jornal, 
processo administrativo, 
contestação 

2007 e 
outras 

Incra, Polícia 
Civil de Campos 

Novos, 
Associação dos 

Legítimos 
Proprietários de 
Terras da Antiga 

Fazenda São 
João, 

Assembleia 
Legislativa do 

Estado de Santa 
Catarina, 

imprensa, Iguaçu 
Celulose Papel 

S.A., 
Agroflorestal 
Ibicuí S.A. 

Sobre o Relatório 
Técnico de 
Identificação e 
Delimitação, 
ocorrência contra 
o prefeito de 
Campos Novos e 
documentos sobre 
a regularização 
das áreas da 
comunidade 

6 1802-
2120 

Ofício, memorando, ata, 
notificação, registro de 
imóveis, vistoria, moção 
de apoio 

Diversas 

Incra, AGU, 
Gabinete de 
Segurança 

Institucional da 
Presidência da 

República, 
Registro Geral 

de Imóveis, 
Câmara dos 

Deputados, MPF 

Sobre as 
notificações de 
cadastros, o 
levantamento de 
informações das 
ocupações e 
confrontações dos 
territórios, a 
regularização das 
terras 

7 2121-
3431 

Notificação, registro de 
imóveis, contestação, 
correspondência, parecer 
técnico, processo, ata, 
recurso, memorial 
descritivo, portaria 

Diversas 
Incra, ABA, 

Registro Geral 
de Imóveis, PGU 

Notificação ao 
ocupante ou 
portador de título 
de propriedade, 
contestação de 
família não 
quilombola 

8 3432-
3496 

Ofício, recurso, 
contestação, ata, 
memorando, processo 
administrativo, DOU, 
relatório de visita técnica  

Diversas 

Incra, AGU, 
Comunidade 

Invernada dos 
Negros, 

Fundação 
Nacional de 

Saúde (Ministério 
da Saúde) 

Sobre o recurso 
ao indeferimento 
da contestação ao 
RTID, a proposta 
de expedição de 
decreto que 
declara os imóveis 
rurais de interesse 
social, a entrega 
de título definitivo 
para a associação 
da comunidade 

Fonte: Incra (2017b). 
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São Roque – Número de Identificação 54210.000262/2005-41  

Volume Páginas Tipos Datas Autor(a) Conteúdo 

1 1-396 

Cadastro de ocupante 
não quilombola 
(Programa Brasil 
Quilombola), ficha, 
ofício, ata, 
correspondência, 
registro de imóveis, 
certidão de 
autorreconhecimento, 
livro, Ação Civil 
Pública 

Diversas 

Incra, 
Comunidade 
São Roque, 
FCP, MPF, 

Gilberto 
Ronsani, 

Procuradoria da 
República de 

Criciúma, 
Ibama 

Sobre o quadro dos 
ocupantes 
quilombolas, o 
cadastro de 
remanescentes 
quilombolas e não 
quilombola, o 
registro de imóveis, 
a fundação da 
associação da 
comunidade, a 
publicação Praia 
Grande – cidade 
dos Canyons – 180 
anos de história, a 
medição da área da 
comunidade e a 
regularização das 
suas terras 

2 397-549 Relatório 
antropológico 2005 Incra, Nuer, 

UFPR 

Sobre o relatório 
antropológico 
resultado do 
convênio entre Incra 
(RS e SC) e Fapeu 

3 550-890 

RTID, notificação, ata, 
DOU, ofício, 
memorando, parecer, 
estatuto 

2007 e 
outras 

Incra, 
Comunidade 
São Roque, 
Prefeitura de 
Praia Grande, 
Gabinete de 
Segurança 

Institucional, 
Fatma, Funai, 

FCP, MPF 

Sobre o Relatório 
Técnico de 
Identificação e 
Delimitação e 
notificações de 
manifestação, 
estatuto da 
associação da 
comunidade 

4 891-1159 

Ofício, memorando, 
correspondência, ata, 
parecer de 
conciliação 

Diversas 

Unesc, Incra, 
Comunidade 
São Roque, 

Procuradoria da 
República, 
Advocacia-

Geral da União, 
MPF, Ibama 

Sobre pesquisa em 
unidade de 
conservação na 
área da 
comunidade, a 
obtenção de terras 
pelo Incra para o 
desenvolvimento de 
projeto na 
comunidade, a 
reunião de 
conciliação 
pertinente à 
sobreposição de 
interesses 
quilombolas e 
ambientais 
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5 1160-
1418 

Ofício, dissertação, 
relatório de evento 
científico, nota 
técnica, ata, relatório 
de embargo, termo de 
compromisso, 
escritura de compra e 
venda, parecer 
técnico, memorando 

2010 e 
outras 

Associação dos 
Remanescentes 

de Quilombo 
São Roque, 
Nuer, AGU, 
Procuradoria 

Federal, MPF, 
Darlan Airton 
Dias, ICMBio, 
Tabelionato 

Cartório Lucena 
(RS), FCP 

Acerca do seminário 
sobre comunidades 
quilombolas e 
Unidades de 
Conservação, a 
pesquisa Conflitos 
socioambientais 
decorrentes da 
presença humana 
em Unidades de 
Conservação: 
estudo de caso da 
Comunidade 
Quilombola São 
Roque, nos parques 
nacionais de 
Aparados da Serra e 
da Serra Geral, o 
embargo em 
decorrência da ação 
civil pública ajuizada 
para a tutela da 
comunidade 
existente nos 
parques nacional da 
Serra Geral e 
Aparados da Serra 

6 1419-
1621 

Correspondência, 
memorando, parecer 
técnico, termo de 
compromisso, ofício, 
jornal, ata, relatório de 
vistoria técnica 

Diversas 

Incra, 
Comunidade 
São Roque, 

ICMBio, MNU-
SC, imprensa 

Sobre solicitação da 
comunidade para 
providenciar roças 
nas áreas 
ocupadas, 
controvérsia 
administrativa 
referente à 
sobreposição 
geográfica da 
comunidade e as 
Unidades de 
Conservação e 
regularização do 
território quilombola 

7 1622-
1781 

Laudo técnico, 
relatório, ofício, 
correspondência, ata, 
memorando, termo de 
reunião, parecer 

Diversas 

MPF, Incra, 
ICMBio, 

Associação da 
Comunidade 

dos 
Remanescentes 

do Quilombo 
São Roque, 
AGU, ABA, 
MPF, Iphan 

Sobre o 
levantamento das 
áreas de corte 
visando ao cultivo, à 
construção de casas 
e a acessos 
referentes ao 
quilombo São 
Roque, à vistoria no 
seu território e aos 
pareceres em favor 
da permanência da 
comunidade na terra 

Fonte: Incra (2017c). 


