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Encarcerados territorialmente: 

Os conflitos ambientais territoriais do quilombo de São Roque  

 

RESUMO: O artigo propõe apresentar um pouco dos impasses conflituosos 

envolvendo o Quilombo de São Roque em decorrência dos conflitos ambientais 

territoriais existentes em seu território, município de Praia Grande – SC; ao 

mesmo tempo tenta apresentar o possível “encarceramento territorial” 

enfrentado pelo quilombo, em decorrência desses conflitos; a invisibilidade da 

diáspora africana catarinense fruto do racismo que podem estar contribuindo 

para discriminação e criminalização de São Roque. Atualmente, estes conflitos 

estão entrelaçados entre quilombo, parques, seus órgãos de proteção e 

fiscalização e com a presença de “os de fora” do quilombo – expressão utilizada 

pelos quilombolas, que diferencia moradores não quilombolas que se encontram 

em terras quilombolas. São Roque possuí quase duzentos anos, os conflitos 

existentes têm afetado toda a estrutura tradicional do quilombo. Com os conflitos 

existentes, a comunidade tem enfrentado dificuldades, ameaças, penalizada e 

proibida de usufruir seu território ancestral. Sendo assim, os conflitos ambientais 

territoriais alinhados com racismo, discriminação, inaplicabilidade de direitos e 

possíveis outros fatores não dispensados que não puderam ser analisados neste 

trabalho, podem estar criando mais uma forma sofisticada de controle de corpos 

negros, antes “ensenzalados” e que agora “encarceramento no seu território”, 

ocasionando a inaplicabilidade de seus direitos e impedindo o seu 

desenvolvimento.  

 

Palavras-chave: conflitos, território, encarceramento. 

1. INTRODUÇÃO 

Durante quase quatro séculos, no Brasil, navios portugueses ou 
brasileiros embarcaram escravos em quase 90 portos africanos, fazendo mais 
de 11,4 mil viagens negreiras. Dessas, 9,2 mil, tiveram como destino principal, o 
Brasil1. Raptados de suas terras, acorrentados em porões húmidos, sujos e 
obrigados a atravessar o mar desde o continente Africano até o Brasil, sofreram 

 
1 Informações retiradas da reportagem de 07 de agosto de 2018, BBC NEWS BRASIL, disponível 
em:< https://www.bbc.com/portuguese/brasil-45092235>. Acesso em 06 de maio de 2020.   
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as mais brutais violências oriundas da escravidão. Para o historiador Luiz Felipe 
de Alencastro, durante esse processo: 

A massa que veio de africanos em 300, 350 anos era em torno de doze 
milhões que teriam chegado. É uma proporção que não vai acontecer 
de novo e nessa dimensão. Transferir maciçamente gente de um 
continente para o outro. Uma transferência forçada. Eu calculo que de 
cada 100 indivíduos entrados no Brasil, entre 1550 e 1850, 86 eram 
africanos escravizados. (apud  BOLOGNESI, 2018). 

Forçados ao batismo cristão, recebiam outros nomes, e eram obrigados a 
abandonar seus Deuses e adorar o deus de seus escravizadores. Separados de 
suas famílias, seu povo e sua terra, o processo de colonização escravizador 
trabalhou profundamente para arrancar desses negros toda sua identidade. 
Nesse processo de descaracterização, a colonização também se encarregou de 
invisibilizar esse povo e todas as suas contribuições para o desenvolvimento 
destas terras.  

De Norte ao Sul, africanos e afrodescendentes abriram estradas, 
plantaram e colheram. Escravos da cana-de-açúcar, do ouro, do gado, da 
borracha, do pau brasil ou da pesca. Escravos guerreiros, usados em guerrilhas. 
Onde houve escravidão, houve a contribuição negra. No entanto, mesmo que 
esse progresso tenha custado todo o sangue do corpo dessa gente e suas vidas, 
ainda assim, é a contribuições do povo negro, principalmente quando se tratando 
do Sul do Brasil é questionado ou pouco visibilizada.  

Durante esse processo escravizador territórios negros foram sendo 
construídos. Fugindo da escravidão ou ficando pelos caminhos do 
“desenvolvimento” foram construindo famílias e comunidades. Territórios e 
territorialidades foram sendo formadas. Verdadeiros espaços negros construídos 
ao longo da história do estado. Em terras catarinenses, mais de uma dezena de 
quilombos puderam ser mapeados e comprovam que o negro fez e faz parte da 
história, cultura, economia e do desenvolvimento do estado. 

Um desses territórios é São Roque, os Filhos de Pedra Branca, como 

intimamente gostam de ser identificados. Com mais de 200 anos de existência, 

São Roque enfrentou e tem enfrentado lutas passadas de geração em geração 

para garantir seu direito de usufruir totalidade de seu espaço ancestral. Racismo, 

discriminação e negação de direitos é a marca direcionada a todos os territórios 

negros, com São Roque não seria diferente.  

No entanto, desde a Constituição Federal de 1988, e a partir do Decreto 

nº 4.887/2003, que passou a abordar as políticas para reconhecimento das terras 

quilombolas, São Roque inicia sua luta tanto administrativamente quanto 

juridicamente para alcançar o seu direito ao seu território ancestral. Hoje São 

Roque enfrenta diversos conflitos. Desde a criação de dois parques nacionais 

São roque enfrenta os conflitos ambientais territoriais. Órgãos de defesa e 

fiscalização ambiental disputam as terras tradicionalmente quilombolas, 

aplicando multas, proibindo a permanência da comunidade e judicializando a 

disputa.  
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 Este artigo pretende apresentar um pouco do que foi colhido em 

pesquisas sobre  a história de São Roque, sua origem, os conflitos ambientais 

territoriais, mas sem esquecer de trazer para a reflexão, um poco de como 

entendemos que caminhou as estruturas do racismo, entre elas, a invisibilidade, 

um ramo da estrutura racista utilizada para o apagamento da negritude do Sul e 

catarinense.  

Os conflitos envolvendo São Roque tem ocasionado ao quilombo a falta 

de efetividade em direitos básicos e principalmente fundamentais. Estariam 

estes conflitos ambientais e territoriais, a falta de efetividade de direitos 

juntamente com as estruturas racistas construídas durante a história do estado 

encarcerando territorialmente este povo? Essa é a pergunta fundamental do 

artigo.    

2. INVISIBILIDADE NEGRA NO SUL 

A invisibilidade premeditada ou planejada caminhou e caminha junto com 
os mecanismos de poder utilizados pelas mesmas instituições de poder antes 
escravizadoras, mas que hoje, de alguma forma, são as mesmas mantenedoras 
dessas estruturas, que continuam colaborando para a marginalização do povo 
negro. Sejam elas escolas, universidades, instituições jurídicas ou políticas, são 
braços de poder do Estado que possuem responsabilidade para mudança 
estrutural na ordem do sistema apartado ao qual os negros estão submetidos.  

Uma estratégia muito praticada pelas instituições de poder é a estratégia 
da invisibilização. Nesta estratégia, invisibilizam historicamente determinado 
povo, negando ou fingindo não existir sua presença dentro de determinadas 
regiões, espaços ou territórios. Todo esse arcabouço estrutural é utilizado para 
o apagamento da contribuição desses sujeitos no desenvolvimento da 
sociedade, dificultando a visualização deles como possuidores de direitos na 
história.  

Para Leite (1996, p. 41) de norte a sul ocorreu a utilização de mão de obra 
escrava. A autora escreve que a presença destes africanos e afrodescendentes 
em terras do Sul ainda é pouco visibilizada. Não que o negro não seja visto, 
ocorre que ele é visto, mas igualmente sua presença é indesejado, visto como 
não integrante e sendo negada sua visibilidade. No processo civilizador colonial 
branco, as contribuições e os rastros culturais negros foram sendo excluídos, 
não devendo integrar a pretendida formação da sociedade brasileira. Lia Wainer 
Schucman, que entende que:    

[...] a invisibilidade acontece quando uma sociedade chega ao ponto 
de uma hegemonia e a uma ideia de supremacia racial branca tão 
poderosa, em que os não brancos não têm voz nem poder para apontar 
a identidade racial do branco, nem tampouco os brancos conseguem 
se perceber como mais uma das identidades raciais, mas sim como a 
única identidade racial normal, e outras devem alcançá-la em níveis 
intelectuais, morais, estéticos, econômicos etc. (SCHUCMAN, 2012, p. 
24).  

A invisibilidade negra em terras brasileiras é uma das práticas mais 
violentas construídas pelo racismo. Diferente dos norte-americanos, que 
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escravizaram e construíram sua sociedade por meio da segregação pura, 
separando negros e demais etnias, no Brasil, nossa sociedade foi construída e 
foi se desenvolvendo em suas regiões, seja pelo café, açúcar ou minério durante 
e pelo processo escravizador. E mesmo após a escravidão, é possível identificar 
a perpetuação do poder hegemônico imposta pelos brancos quanto ao lugar que 
o negro deveria continuar ocupando. Exemplo dessa intenção continuada em 
manter negros e negras “fora de vista” da sociedade branca, foi por intermédio 
do Decreto 847, de 11 de outubro de 1890, que instituiu o Código Penal dos 
Estados Unidos do Brasil, e que, entre suas tantas aberrações, trouxe em seu 
capítulo XIII, os crimes dos vadios e capoeiras, impondo penas àqueles que não 
obtivessem ofício e àqueles que fossem pegos cometendo a “ilegalidade” da 
capoeira.  

Durante a história do Brasil, muitos foram os atos praticados para o uso 
dos corpos negros, mas evitando que estes integrassem a formação da 
sociedade, ou seja, que fossem vistos. Tornar a sua presença despercebida – 
mesmo que visível – foi uma maneira de dominar estes corpos, mas continuar 
descartando suas contribuições. Exemplo do apagamento cruel da história do 
povo africano e seus descendentes, segundo Bueno (2003, p. 229), foi apagar 
os vestígios da escravidão, queimando todos os registros existentes na época, 
impedindo qualquer resgate de suas origens.  

Outro fato importante a ser destacado neste processo de eliminar e 
apagar as memórias africanas e afrodescendentes foi o papel desempenhado 
pela igreja católica. Segundo Zezito Araújo (apud BOLOGNESI, 2018), a Igreja 
Católica argumentava que os negros teriam o pecado original2, e, para se redimir 
desses pecados, teriam que ser submetidos à escravidão e à religião.   

Homens e mulheres negras eram batizados já no continente africano, para 
submetê-los a este ambiente descaracterizador e iniciar o apagamento 
premeditado de suas identidades. Conforme escreve Freyre (1954, p. 41), em 
1522 ocorreram procissões em que negros oriundos de Guiné em Pernambuco, 
todos em fila, organizados, com as mãos sempre levantadas diziam “Ora pro 
nobis”. Eliminar suas crenças, histórias, memórias e outras subjetividades fazia 
– e faz – parte do projeto invisibilizador. Apagando memórias e histórias, também 
é um meio instrumentalizado de apagamento da identidade de um povo.   

Já no século XIX, surge a política do embranquecimento. Apesar de 
ganhar grande força entre 1850, já estava em andamento no início dos anos 30 
daquele século. A história nos revela que a política do embranquecimento estava 
em pleno vigor, principalmente com a oferta da Coroa para que imigrantes 
europeus ocupassem as terras devolutas no Brasil. Pois, com a pressão 
abolicionista para o fim da escravidão – ainda que distante – D. Pedro II lançou 

 
2 Segundo Ivan Bilheiro (2008, p. 96), o pecado original dos negros construído pela teologia da Igreja 

Católica, estava relacionado a diferentes apresentações: i) a doutrina da guerra justa, segundo a qual os 

negros poderiam ser escravizados desde que submetidos a um combate; ii) a escravidão negra como fruto 

do pecado de Adão e Eva, sendo a maldição divina destinada aos africanos a partir do pecado original; iii) 

A maldição de Caim, o personagem bíblico que matou o próprio irmão por ciúmes, e que recebeu de Deus 

um signo na carne, para que não pudesse esconder o pecado cometido. Logo, a Igreja ligou esse signo a 

negritude africana, interpretando como legítima sua escravização; iv) a maldição de Cam, filho de Noé, 

personagem bíblico que foi amaldiçoado após ver a nudez de seu pai, Noé, e fazer chiste dela. Essa última, 

foi interpretada pela Igreja com sendo os povos africanos descendentes de Cam e Canaã, seu filho, devendo 

esses povos serem escravizados, segundo Genesis 9:25. Essas foram algumas das justificativas teológicas 

apresentadas pela Igreja Católica, entre os séculos XVI e XVII, para justificar a escravização dos negros. 
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a “Lei de Terras”, para incentivar a vinda de europeus, que por intermédio da 
compra de terras, poderiam, ao mesmo tempo, “embranquecer” as terras 
brasileiras.  

Houve a entrada expressiva de italianos na região Sudeste do Brasil, e 
igualmente na região Sul com a chegada de imigrantes italianos e alemães, e, 
segundo Müller e Probst (2017, p. 165), essa entrada não se dava unicamente 
para a ocupação de terras devolutas ou para suprir a força de trabalho, mas 
revelava a política de embranquecimento em curso em consonância com os 
discursos sociais, políticos, científicos e econômicos do século XIX.  

Raquel Mombelli (2016, p. 130) escreve que “a ideologia do 
branqueamento orientou a formação do projeto nacional no século XIX e as 
políticas de imigração do Brasil”, e que essa ideologia surge diretamente 
entrelaçada com as teorias raciais vigentes à época, pois eram essas ideologias 
e teorias que “[...] afirmavam a existência de hierarquias de raças baseadas na 
suposta superioridade da ‘raça’ branca, na inferioridade de outras ‘raças de cor’” 
(MOMBELLI, 2016, p. 130). 

Outros fatores que assustavam a sociedade à época estavam 
relacionados ao medo sobre o “[...] ’perigo’ e os ‘prejuízos’ da mistura de raças, 
pois seria causadora da degeneração psicológica e física das pessoas” 
(MOMBELLI, 2016, p. 130). Por meio da propagação de ideologias e teorias 
como essas é que a ideologia do embranqueamento da raça surge como a 
solução política para eliminar as “raças indesejáveis”.  

Podemos dizer que a difusão dessa ideologia também colaborou para a 
tentativa de apagamento dos negros do Sul. Conforme escreveu Ilka Boaventura 
Leite em sua trabalho “Descendentes de Africanos em Santa Catarina: 
invisibilidade histórica e segregação”3, a “a invisibilidade do negro é um dos 
suportes da ideologia do branqueamento, podendo ser identificada em diferentes 
tipos de práticas e representações” (LEITE, 1991, p. 14). Igualmente não se pode 
ignorar a invisibilidade negra como sendo um ramo da construção sofisticada do 
racismo estrutural, que nasce a partir das elaborações de teorias, ideologias e o 
racismo científico construído à época.  

Quanto ao racismo estrutural, Silvio Almeida (2016), nos ensina que 

 [...] o que o racismo estrutural coloca é que o racismo não é algo 
anormal, é algo normal [...] normal no sentido de que constitui as 
relações nos seus padrões de normalidades. Ou seja, o racismo é uma 
forma de racionalidade. É uma forma de normalização, de 
compreensão das relações. O racismo não só constitui as ações 
conscientes, mas também inconsciente. 

Silvio Almeida também escreve que é o racismo institucional 
operacionalizado por meio das instituições de poder que reverberam as 
estruturas racistas. Para Almeida (2020, p. 37) “[...] o racismo não se resume a 
comportamentos individuais, mas é tratado como o resultado do funcionamento 
das instituições, que passam a atuar em uma dinâmica que confere, ainda que 

 
3 O trabalho da professora Ilka Boaventura Leite foi publicado em 1991 e é resultado de suas pesquisas 

antropológicas, disponível no caderno “Textos e Debates. Descendentes de Africanos em Santa Catarina: 

invisibilidade histórica e segregação”. Ano 1. Nº 1, NUER/PPGAS – UFSC, 1991.    
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indiretamente, desvantagens e privilégios com base na raça”. Se as instituições 
responsáveis pela efetivação de direitos, reconhecimento de novos direitos ou 
que deveriam ser verdadeiras instituições democráticas para construir pontes 
auxiliadoras de combate ao racismo não o fazem, podemos afirmar que estamos 
diante de uma prova da ineficiência dessas instituições e do racismo institucional, 
que reverbera na invisibilização de determinado grupo. 

Um exemplo de racismo estruturado em teorias racistas e que foi 
considerado um trabalho científico de prestígio em sua época, foi o trabalho 
escrito pelo Conde Gobineau, em 1874. Tido como um homem de alto 
refinamento e alta intelectualidade, Gabineau realizava trabalhos diplomáticos 
no Brasil império, sendo considerado um “homem das ciências” (REIS, 2020, p. 
164). Conde de Gabineau, que era francês, reafirmou o legado 
cientificista/evolucionista do século XIX e afirmou a inferioridade de algumas 
raças, escrevendo em uma carta denominada L´emigration ao Brésil. Nela, 
Gabineau afirma que, no Brasil, seriam necessários 200 anos para a detração 
do País, em razão da ausência de raças mais “nobres” (REIS, 2020, p. 164).  

Sobre esta construção de raça, Mbembe (2014, p. 39), explica que 
durante vários séculos, o conceito de raça “[...] que sabemos advir, à partida, da 
esfera animal - foi útil para, antes de mais, nomear as humanidades não 
europeias”. Ainda segundo Mbembe (2014, p. 39-40): 

O que nós chamamos de «estado de raça» corresponde, assim o 
cremos, a um estado de degradação de natureza ontológica. A noção 
de raça permite que se representem as humanidades não europeias 
como se fossem um ser menor, o reflexo pobre do homem ideal de 
quem estavam separadas por um intervalo de tempo intransponível, 
uma diferença praticamente insuperável. Falar delas é, antes de mais, 
assinalar uma ausência - a ausência do mesmo - ou ainda uma 
presença segunda, a de monstros e de fósseis. Se o fóssil, escreve 
Foucault, é “aquilo que deixa subsistir as semelhanças através de 
todos os desvios que a natureza percorreu” e se funciona desde logo 
como “uma forma longínqua e aproximativa da identidade”, o monstro, 
pelo contrário, “narra, como em caricatura, a génese das diferenças”. 

Neste sentido é que a própria história revela o papel discriminador 
construído por aqueles tidos como “civilizados” e “evoluídos” como raça superior, 
que inferiorizaram as “raças” por eles compreendidas como menos “evoluídas”. 
Esta racialização não seria diferente em terras brasileiras. Aqui, o apagamento 
das etnias indesejáveis, sobretudo indígenas e africanas, ocorreu na mais 
violenta crueldade. Esses foram os povos que enfrentaram a falsa “democracia 
racial”, resultado da política de embranquecimento, instigado pela “mestiçagem”, 
quando, no fundo, visava-se eliminar os tidos incivilizados, selvagens e impuros, 
ou seja, negros e indígenas.    

2.1 UM POUCO DO SUL NEGRO    

A antropóloga Raquel Mombelli escreve que, certa vez, o sociólogo e 

historiar negro Clovis Moura afirmou que “onde houve escravidão houve 

quilombos” (MOMBELLI, 2016, 133), sendo assim, o Sul também carrega em 

sua história histórias e memórias negras. Mombelli (2016, p. 133) escreve que, 
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no Sul do Brasil, o trabalho escravo esteve presente em todos os lugares, desde 

fazendas até cidades. Em cidades do litoral, o trabalho escravo estava ligado à 

pesca baleeira, produção de farinha de mandioca e do trabalho com o gado 

(MOMBELLI, 20116, p. 133). Em regiões do interior, o trabalho escravo foi 

desempenhado na rota do Caminho das Tropas, que ligava o Rio Grande do Sul 

à Capitania de São Paulo (MOMBELLI, 20116, p. 133).   

 

 

Figura 1: Caminho das Tropas, em detalhe do mapa "Brazil" (Londres, 1844), de John 
Arrowsmith. Imagem retira do acervo Google imagens. 

 

O Caminho das Tropas, abrangia Rio Grande do Sul, cortando Santa 

Catarina, Paraná, chegando em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse período a 

mão de obra escrava desempenhou papel fundamental na produção e 

comercialização de gado entre fazendas, inclusive, por esses caminhos foram 
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negociados e transportados escravos (MOMBELLI, 2016, p. 134).Tanto para se 

manter economicamente como para se desenvolver, o Sul utilizou da mão de 

obra escrava como muitas outras regiões do Brasil. Além do trabalho escravo 

costumeiro, muitos foram os responsáveis pelas aberturas de estradas e 

caminhos para outras direções.  

Muitos escravos estiveram envolvidos no trabalho de engenho de açúcar 

ou produção de farinha de mandioca (exemplo de São Francisco de Sul), outros 

eram escravos domésticos nas grandes fazendas (MOMBELLI, 2016, p. 134).  

Mulheres negras realizavam atividades como lavandeiras, outras eram 

conhecidas tabuleiras, quituteiras ou quitandeiras, que vendiam seus quitutes e 

eram conhecidas como “negras de ganho” (MOMBELLI, 2016p. 134). 

Entre 1864 e 1870 muitos negros foram forçados a lutar na Guerra do 

Paraguai. Forçados a lutar em diferentes frentes de batalha e de revoltas, como 

foi o caso dos Lanceiros Negros4, que lutaram na Revolução Farroupilha de 1844 

no Rio Grande Do Sul, com o acordo de que, após a luta, receberiam a liberdade 

(MOMBELLI, 2016, p. 134).  

Durante dez anos a unidade militar dos Lanceiros Negros, composta por 

escravizados montados a cavalo com grandes lanças, lutaram ao lado dos 

farrapos, mas a revolução terminou com a traição dos farrapos, sendo 

cruelmente mortos no acampamento e desarmados,  mais de 1100 Lanceiros 

Negros foram mortos pelas mãos dos soldados imperiais (BUERE et al., 2018)5.  

 
4 Pintura dos Lanceiros Negros em uma das paredes da Casa do Estudante Universitário (CEU II) da 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), feita pelos artistas Deivison Lima e Patrick Vitos.   
5 A traição cometida contra os Lanceiros Negros ficou conhecida na história, também, como o Massacre de 

Porongos ou a Traição de Porongos. Por que esquecemos dos Lanceiros Negros? Essa foi a pergunta 

elaborado pelo GT CHEGA – Grupo de Trabalho do CCNE em parceria com o Núcleo de Divulgação 

Institucional (NDI) do Centro de Ciências Naturais e Exatas (CCNE) da UFSM, em setembro de 2018. A 

pergunta tinha intuito de discutir a necessidade de lembrar as histórias negras do sul, principalmente pelo 

esquecimento e apagamento dos Lanceiros Negros de seu verdadeiro lugar de destaque na história, como 

grande guerreiros que foram.. 
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Figura: 2. Pintura dos Lanceiros Negros pelos artistas Deivison Lima e Patrick Vitos 
2018. Imagem retirado da homepage da UFSM.  

 

Onde houve escravidão, surgiram quilombos (CLOVIS MOURA). 

Mombelli (2016) escreve que “no sul do Brasil, as origens das denominadas 

comunidades quilombolas ou dos agrupamentos negros nos espaços urbanos 

estão relacionadas a esses processos históricos.” Para a autora, foi ao longo 

desse processo histórico em que os escravizados do Sul partiam no caminho 

das tropas ou nos campos de pouso de gado e dos tropeiros, que foram se 

constituindo espaços oportunos para conquistar a liberdade (MOMBELLI, 2016, 

p. 134). 

Alguns escravos ora deixados pelo caminho e ficando para trás ora pela 

fuga, acabaram construindo nesses territórios seus espaços de exercício de 

liberdade, podendo usufruir de uma maior “[...] vida de autonomia, constituindo 

famílias e posteriormente agregando outras unidades dando origem 

agrupamentos negros” (MOMBELLI, 2016, p. 134).  

Nessa trajetória de africanos e afrodescendentes escravizados que 

resistiam para de algum modo alcançar a liberdade, ou quiçá, para exercer um 

pouco de autonomia nesses territórios negros ou agrupamentos negros, 

Mombelli (2016, p. 133) afirma que o acesso desses sujeitos às terras se deu 

por diversas formas. Mombelli (2009; 2016) apresenta em seus trabalhos 

“Viagens e Profecias: ecos da territorialidade quilombola”6 (2009) e 

 
6 Nesse trabalho, Raquel Mombelli investigou a Comunidade Quilombola Invernada dos Negros, 
localizada em Campos Novos/SC. O Quilombo Invernada do Negros, é um dos exemplos de 
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“Comunidades quilombolas em Santa Catarina: resistência negra e luta pela 

terra”7 (2016) alguns territórios negros do Sul identificados pelas diferentes 

formas que foram constituídos.  

A antropóloga Ilka Boaventura Leite (1990), quando professora no 

departamento de antropologia social na Universidade Federal de Santa Catarina, 

realizou estudos pioneiros desde a década de 1980 sobre a invisibilidade negra 

no Sul e seus territórios, tanto rurais quanto urbanos. Afirma Leite (1990), que 

em 1986, quando iniciou a pesquisa sobre a população negra em Santa Catarina, 

sem muita dificuldade foi possível comprovar que os grupos de 

afrodescendentes investigados viviam de forma visivelmente segregada, mas 

que buscavam manter seus vínculos, desde lazer, trabalho, moradia, religião 

entre outros, de uma forma que permanecessem conectados, reforçando o seu 

vínculo. 

Isso se faz importante destacar em razão da complexidade de se 

investigar os territórios negros no Sul, principalmente quando a história tratou a 

presença negra nestas terras como “(...) rara, inexpressível ou insignificantes” 

(LEITE, 1996). Conforme explica Leite (1990) “(...) a noção genérica de território 

negro não esclarece a complexidade das formas de apropriação do espaço por 

estes grupos. Estimula simplificações e reduções perigosas de situações, a meu 

ver bem mais complexas (...)” (LEITE, 1990, p. 40). Territórios negros8 para Leite 

(1990) são também um território de resistência, e “[...]não são fruto de um 

isolamento auto induzido ou sem motivação, e sim uma ‘forma de defesa’ frente 

ao racismo” (NOGUEIRA, 2017, p. 211).  

Leite (1996) escreve que é impressionante como a desempenho, a 

presença e história dos africanos e afrodescendentes foi tratada pela história em 

 
constituição diferente de território negro, pois surge por intermédio da doação em testamento 
feita por major Matheus José de Souza e Oliveira a um grupo de escravos, em 1877. 
7 Assim como o Quilombo Invernada dos Negros, nesse trabalho Mombelli destaca outras duas 
comunidades quilombolas em que sua origem está relacionada à doação de terras feita por meio 
de testamento lavrado em cartório: Quilombo de Casca, em Mostardas/RS, testamento de 1826; 
Invernada Paiol de Telha, em Guarapuava/PR, testamento de 1860. 
8 Em “Textos e debates. N. 2. Santa Catarina: NUER; Territórios de negros em área rural e 
urbana: algumas questões” Leite (1990) apresenta dois grupos de territórios negros: residencial 
e interacional. O Território residencial, caracterizado por serem fixos, demarcados 
geograficamente por fronteiras de ocupação territorial, podem ser legalmente documentados ou 
não. Utilizam modos e estratégias coletivas de sobrevivência, por meio de códigos específicos 
de sociabilidades (geralmente em casos rurais). O território residencial também pode ser rural 
(formas coletivas de subsistência e arranjos estratégicos) e urbano - utilizado mais para moradia 
(LEITE, 1990, p. 42).   
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terras do Sul, sendo a eles atribuído pouca participação. Para a autora “[...] a 

grande maioria das pesquisas que enfocam a contribuição dos descendentes de 

africanos no sul do Brasil afirma a sua especificidade em relação às outras 

regiões do Brasil” (LIETE, 1996, p. 40). Foram duas as especificidades 

encontradas pela autora ao analisar sobretudo dois estados do Sul, Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina. 

A primeira é fundamentada sobre uma análise colonial, em que 

argumenta que “[...] o negro teve presença rara, inexpressiva ou insignificante e 

atribuí isto a ausência de um grande sistema escravagista voltado para a 

exportação, como ocorreu em outras regiões do país” (LEITE, 1996, p. 40).  A 

segunda especificidade levantada é menos explícita, mas igualmente 

importante, segundo a autora essa foi fundamenta sugerindo que “[...] em 

algumas áreas e em certos tipos de atividade, existiram relações mais 

democráticas e igualitárias” (LEITE, 1996, p. 40). É a partir de argumentos como 

esses que se tornou o papel desempenhado pelos negros na história do sul 

invisível (LEITE, 1996, p. 40). 

A partir das pesquisas antropológicas realizadas na década de 1980, foi 

possível identificar muitas comunidades, agrupamentos e territórios negros no 

Sul, em Santa Catarina por exemplo, a pesquisa  “[...] possibilitou conhecer a 

situação da comunidade negra de Morro da África, em Jaraguá do Sul; Morro 

dos Fortunato, na cidade de Garopaba; dos Cafuzos, em José Boiteaux e do 

Sertão de Valongos, em Porto Belo; da Invernada dos Negros, em Campo 

Novos”9 (MOMBELLI, 20116, p. 34). Outros territórios negros também tiveram 

importante destaque a partir das pesquisas antropológicas, como é o caso do 

próprio Quilombo de São Roque e o Quilombo de Casca, por meio do relatório 

antropológico NUER/UFSC em parceria com o INCRA de 2006.  

Esses são alguns dos territórios negros do Sul que têm se articulado 

para reconhecer seus direitos ao território como remanescentes quilombolas, ou 

pela busca de direitos sociais básicos em territórios negros periféricos e 

abandonados pelas políticas públicas do estado. Esses grupos, nas últimas duas 

 
9 Os estudos antropológicos produzidos sobre o Morro da África por Ilka Boaventura Leite; sobre 
Morro do Fortunato, por Miriam Hartung; sobre os Cafuszos, por Pedro Martins; sobre os 
Valongos, por Vera Item Teixeira (LEITE, 1996); sobre a Invernada dos Negros Raquel Mombelli 
e José; sobre São Roque, Ricardo Cid Fernandes, Cindia Bustolin, Lua na Teixeira; e sobre o 
Quilombo de Casca, Ilka Boaventura Leite (LEITE, 2006). 
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décadas, têm demonstrado resistência coletiva e articulação política na defesa 

de seus direitos e reconhecimento de novos direitos.  

2.2 BREVE MAPEAMENTO DA PRESENÇA NEGRA QUILOMBOLA 
CATARISENSE    

Segundo o mapeamento realizado pelo Grupo de Pesquisa IPÊS, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional – 

PPGDR, da Universidade Regional de Blumenau – FURB, foram mapeadas 16 

comunidades quilombolas, sendo ilustradas em amarelo, conforme o mapa 

abaixo.  

 

 

Figura 5. Fonte: Labgeo Furb (2020). 

 

No entanto, segundo o mapeamento da Fundação Palmares, Santa 

Catarina possui atualmente 18 comunidades quilombolas, conforme anexo I. 

Diante da constatação de pelo menos 16 comunidades quilombolas mapeadas, 

fica evidente que a presença negra africana ou afrodescendente teve e continua 

ter participação na construção e desenvolvimento do estado. Não se pode 

discordar de que presença negra, seja de africanos ou de seus 

afrodescendentes, participaram e ainda participam da história de Santa Catarina, 
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e que esses sujeitos, no passado, foram usados como mão de obra barata para 

o desenvolvimento, ou seja: desenvolvimento por intermédio da escravidão.  

É nesta direção de desenvolvimento utilizando a mão de obra escrava que 

encontramos a Comunidade Quilombola de São Roque, adiante passaremos a 

conhecê-la um pouco mais.  

3. O QUILOMBO DE SÃO ROQUE: CONHECENDO O QUILOMBO E 
SUAS ORIGENS 

Nas grotas e peraus da Serra Geral, no Extremo Sul do estado de Santa 

Catarina e limítrofe ao estado do Rio Grande do Sul é que está localizado o 

Quilombo de São Roque, ou os “Filhos da Pedra Branca”10, nome utilizado 

orgulhosamente por estes remanescentes quilombolas. Seja como 

autoidentificação de pertencimento àquele território ou para identificar os 

descendentes dos “Filhos de Pedra Branca”, expressam por meio desse nome 

forte ligação com o território e com sua identidade local.  

Fazendo divisa entre os dois estados, o Quilombo de São Roque é área 

limítrofe entre dois municípios, o de Praia Grande/SC e Mampituba/RS. 

Certificado e reconhecido pela Fundação Palmares desde 09 de dezembro de 

2004, São Roque, atualmente, possui em torno de 30 famílias que vivem no local. 

Em outros tempos, já foi moradia ancestral de outras dezenas de famílias. O 

esvaziamento das famílias se deu em razão de dois eventos principais: a 

enchente de 1974, que marcou fortemente a dinâmica da comunidade com a 

perda de áreas antes utilizadas e foram devastadas, e a criação dos parques 

Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral (SPAOLENSE, 2013, p. 39).  

A (re)constituição da formação do quilombo foi realizada por intermédio 

do minucioso trabalho sócio-histórico e antropológico realizado pela 

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, em convênio com o INCRA, 

em 2004. Foi por meio deste Relatório Antropológico feito pelos pesquisadores 

vinculados ao Núcleo de Estudos sobre Identidade e Relações Interétnicas 

 
10 A “Pedra Branca’ é uma grande rocha branca característica da região, que está localizada 
dentro das terras quilombolas do Quilombo de São Roque. Conforme consta no Relatório 
Antropológico 2004, Dona Maria Rita, ao se referir ao “pertencimento” de um dos moradores 
membros da Comunidade Quilombola de São Roque, e ao falar desse membro, segundo o 
Relatório Antropológico, sublinhou: “ele não é ‘moreno’ mas é filho de Pedra Branca”. E continuou 
dizendo: “os pais dele nasceram ali”.Ser filho de “Pedra Branca” está ligado não apenas ao ter 
nascido no local ou ser parente, mas possuir ligação e ter a comunidade com o espaço físico de 
seu lugar de pertencimento.  
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(NUER), da UFSC, que a história de São Roque foi (re)constituída. O relatório 

antropológico foi publicado em 2006, por meio do Boletim Informativo do 

NUER/UFSC, intitulado “Quilombos do Sul do Brasil: perícias antropológicas”.  

Importante destacar que antes da Constituição Federal de 1988, 

comunidades de remanescentes quilombolas estavam em difícil posição, e a 

efetivação de direitos humanos básicos como direito à dignidade, à igualdade ou 

como o próprio direito à vida desses sujeitos, infelizmente, por muito tempo, 

passaram despercebidos aos olhos políticos, jurídicos, da sociedade e do 

Estado. Igualmente ignorada foram as tentativas destes grupos de terem seu 

direito às terras tradicionalmente ocupadas por seus ancestrais demarcadas. 

Somente a partir da positivação do artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias11 na Carta Magna de 1988, que ocorre o devido 

reconhecimento do direito às terras tradicionalmente ocupadas por comunidades 

quilombolas.  

 

Figura 6: Fonte Google imagens. Vista da “Pedra Branca”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A origem da comunidade tem seu passado identificado com o regime 

escravagista de desenvolvimento dessa região (FERNANDES; 

 
11 O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF de 1988, garantiu aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é 
reconhecida a propriedade definitivo. Somente com o Programa Brasil Quilombola e com os 
procedimentos estabelecidos pelo Decreto nº 4.887/2003 que as políticas para  reconhecimento 
das terras quilombolas iniciam-se.  
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BRUSTOLIN;TEIXEIRA, 2006, p. 132). Caracterizada por belíssimos cânions, 

lindos vales e grotas12, essas são algumas das características da região final da 

Serra Geral. A Pedra Branca, uma grande rocha que se ergue reluzente e 

imponente, pode ser vista e admirada a uma distância considerável. Rios e 

riachos cortam estes vales e suas grotas, descendo nas encostas como veias, 

contornam o território ao mesmo tempo em que propiciam as condições de 

sobrevivência à comunidade e embelezam todo o território.  

Foi para estas grotas que os antigos escravos que habitaram as terras 

de Cima da Serra desceram. Ora buscando refúgio ora pelo domínio de seus 

senhores, foram esses escravos que desceram para as grotas e fundaram o que 

conhecemos como Quilombo de São Roque (FERNANDES; BRUSTOLIN; 

TEIXEIRA, 2006, p. 132). A intimidade dos negros escravizados com o território 

remonta os anos de 1820. Ou seja, estamos diante de um território negro de 

mais de 200 anos, comprovando igualmente a histórica presença negra em 

terras catarinenses.  

No Relatório Antropológico do NUER-UFSC (2006), São Francisco de 

Paula de Cima da Serra – atual município de São Francisco de Paula/RS – 

também conhecido como Cima da Serra, ou apenas de São Francisco, ao longo 

de sua construção e da construção da região, foi se conectando com a própria 

história de São Roque (FERNANDES; BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 2006, p. 132). 

São Roque se configurou e se formou entre os dois estados, Cima da Serra/RS 

e Roça da Estância/SC, onde cultivavam quando desciam a Serra.      

 

 
12 A palavra “grotas” é utilizada com frequência pelos membros da comunidade quilombola e pela 
população local para se referir a essa região repleta de vales e geograficamente acidentado. 
Mas, para os quilombolas, essa expressão está ligada diretamente à caracterização e formação 
de sua própria identidade.  
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Figura 7: imagem retirada do acervo do Relatório Antropológico NUER/UFSC (2006, 

p. 270). 

 

Os Monteiros, os Nunes e os Fogaças eram os senhores das terras na 

região. Consta no Relatório Antropológico que esses eram os senhores dos 

ancestrais dos remanescentes de São Roque. Até então, já sabemos por meio 

do relatório que a formação quilombola se deu ora fugindo do trabalho escravo 

ora sobre o domínio dos seus senhores, e que esses escravos desciam as grotas 

de Cima da Serra para cultivar nas planícies férteis das várzeas, conhecida como 

a Roça da Estância (FERNANDES; BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 2006, p. 132-133).  

A Roça da Estância era o local onde os antigos escravos 

desempenhavam as atividades agrícolas. Hoje essa antiga região da Roça da 

Estância se confronta entre os municípios de Praia Grande/SC e Mampituba/RS 

(SPAOLONSE, 2013 p. 36). Na figura 8, abaixo, retirada do Relatório 

Antropológico do NUER/UFSC, observamos a origem dos remanescentes 

quilombolas originários das três famílias estancieiras. 
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Figura 8: imagem retirada do acervo do Relatório Antropológico NUER/UFSC (2006, 

p. 270). 

 

É a partir desse contexto histórico e dessa dinâmica social que, no 

século XIX, surge o Quilombo de São Roque (FERNANDES; BRUSTOLIN; 

TEIXEIRA, 2006, p. 132-133). Foi com base na memória genealógica dos atuais 

remanescentes quilombolas que foi possível fazer o mapeamento histórico e a 

origem do quilombo.  

A ancestralidade do quilombo de São Roque vai além de carregar o 

sobrenome dos antigos senhores, também havia o vínculo por apadrinhamento, 

ou o vínculo direto pela descendência, por meio de relações sexuais mantidas 

pelos senhores com suas escravas (FERNANDES; BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 

2006, p. 163-167, apud SPAOLENSE, 2013, p. 36). Cada quilombo foi e é forjado 

por características próprias, sendo a resistência quilombola de cada quilombo 

formada por histórias diferentes, épocas e contextos diferentes. Nem todo 

quilombo surge a partir ou unicamente da fuga de escravos.  

A formação e construção do Quilombo de São Roque sem dúvida e 

forjada na resistência, mas essa resistência não deve ser comparada com as 

histórias de resistências de outras comunidades quilombolas. É neste sentido 
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que São Roque deve ser observado com atenção minuciosa e sensível aos seus 

fatos sócio-históricos, sua forja e resistência.   

No Relatório Antropológico Fernandes, Brustolini e Teixeira assim 

escrevem:  

As organizações quilombolas ocorreram ao longo de toda a história da 
escravidão africana no Novo Mundo, não obedecendo a um padrão 
comum. As formas de resistência negra à escravidão foram diversas. 
Muitos fatores influenciaram na origem e organização política, 
econômica, cultural e social dos quilombos. O estudo de cada 
experiência quilombola exige, portanto, a compreensão do contexto da 
escravidão na região de onde são provenientes os escravos, bem 
como, o conhecimento sobre quem eram esses escravos e quais as 
perspectivas de vida que eles depositavam sobre cada quilombo 
(FERNANDES, BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 2006, p. 140).   

Um exemplo de formação quilombola diferente é o Quilombo da 

Invernada dos Negros, no munícipio de Curitibanos/SC, que surgiu por meio de 

doação legal, feita pelo antigo senhor de escravos, o senhor Major Matheus Jose 

de Souza e Oliveira, doou um terço de suas terras aos seus antigos cativos, que 

eram formados por um grupo de africanos escravizados, que chegaram na região 

do Meio Oeste de Santa Catarina no século XVIII, quando, após receber carta 

de alforria, receberam também e a concessão dessas terras por meio de 

testamento do seu senhor (MOMBELLI, 2009, p. 32).  

Assim como os negros do Quilombo da Invernada dos Negros, que 

receberam as terras de seu senhor, e tradicionalmente passaram a ocupar essas 

terras e nelas construir morada tradicional, os quilombolas de São Roque 

também construíram sua história a partir da multiplicidade de fatores históricos 

e regionais únicos, onde a partir das grotas de Cima da Serra, forjaram o que 

hoje chamam de lar. São Roque se origina tanto pela organização social que 

regulava as relações entre senhores e escravos, para que pudessem descer as 

grotas de Cima da Serra em direção à Roça da Estância, bem como pelos 

possíveis escravos que, ao descer, não retornavam. Todos esses fatores são 

importantes para dar visibilidade a história do quilombo, sendo também a história 

do Sul e suas regiões.  

Também é através do relatório Antropológico NUER/UFSC (2006) que é 

possível concluir que a maioria dos escravos que trabalham em São Francisco 

de Paula de Cima da Serra eram escravos nativos da região, ou seja, eram 
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nascidos na Província de Rio Grande de São Pedro – atual Rio Grande do Sul 

(FERNANDES; BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 2006, p. 142). 

O convívio com escravos era comum entre os senhores. Compartilhavam 

espaços comuns e essa proximidade física entre senhores e escravos, ao longo 

do tempo, gerou uma configuração própria de domínio. Segundo o Relatório 

Antropológico, foi por meio de investigação de documentos que se constatou a 

coabitação de senhores e escravos, e era uma prática comum na região 

(FERNANDES; BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 2006, p. 143). 

Sendo assim, São Roque demonstra ser uma comunidade quilombola 

diferente, uma vez que, segundo o Relatório Antropológico, sua formação 

originária é composta por diversos fatores, mas que não descaracteriza a 

essência de pertencimento territorial nem a ligação ancestral dos membros da 

comunidade com a natureza e a totalidade do seu território.   

 

4. ENCARCERAMENTO TERRITORIAL: O SURGIMENTO DOS 

CONFLITOS 

Em meados da segunda metade do século XX, inicia-se a criação do 

Parque Nacional Aparados da Serra, criado em 1959 pelo Decreto Federal 

número 47.446 de 17 de dezembro de 1959. Com a criação do parque, boa parte 

do território tradicional quilombola é retirada, fragilizando a manutenção da 

comunidade. Inicia-se então o ponto a primeira desterritorialização da 

comunidade, forçando seus membros a recuar de suas terras tradicionalmente 

ocupadas.  

Neste norte, enquanto a elaboração do Parque Aparados da Serra de 

1959 trabalhava sua regularização fundiária e a desapropriava das famílias que 

viviam no perímetro criado para o parque, ocorreu a compra de imóveis rurais 

inseridos neste perímetro, que foi regulada pelo Decreto de 1972 (SPAOLONSE, 

2013, p. 41). 

Neste período, em plena ditadura militar,  foram aplicadas multas 

àquelas famílias que se negavam a sair de suas terras, sendo justamente o caso 

de São Roque, que ainda vivem dentro da área de conservação criada pelo 

Parque Aparados da Serra e Serra Geral (SPAOLONSE, 2013, p. 41). 

Não bastasse a desterritorialização iniciada pelo parque Aparados da 

Serra, foi durante a implementação do seu plano de manejo, ocorrida em 1984, 
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ocorre a criação do segundo parque, o Parque Nacional Serra Geral, pelo 

Decreto 531, em 1991. Destaca-se ainda que, além da criação dos parques, 

existem conflitos com terceiros que ocupam as terras quilombolas, gerando 

ainda mais insegurança na demarcação e titularização das terras quilombolas. É 

a partir da criação desses dois parques que o território quilombola de São Roque 

se torna alvo direto de perseguições, seja pela fiscalização, por multas ou até 

mesmo ataques e penalizações, de modo a forçar seus membros, por via do 

medo, ao abandono de seu território tradicional (SPAOLONSE, 2013, p. 41). 

No mapa abaixo, retirado via imagem Google Maps, para melhor 

compreendermos a dinâmica territorial dos parques, conseguimos visualizar 

ambos os parques, bem como o município de Praia Grande/SC, onde está 

localizada a comunidade quilombola de São Roque.  

 

 

Figura 9: Plataforma Google Maps (2020) 

 

Por estarem ocupando13 ou sobrepostos dentro do território de São 

Roque, surgiram conflitos ambientais e territoriais envolvendo a dinâmica de 

 
13 Apesar de que, em termos jurídicos, a expressão utilizada costuma ser “sobreposição” quando 
envolve terras públicas, privadas ou terras de comunidades e povos tradicionais, optamos por 
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vivência e sobrevivência da comunidade. Sobre os conflitos no território 

quilombola de São Roque, é importante ressaltar que estes estão associados ao 

entendimento de que a partir da criação dos parques, esse território deve ser 

intocável, sendo a presença humana um risco à natureza, e que “[...] são áreas 

protegidas segundo o propósito da natureza intocável e com a pretensão de 

salvaguardar o espaço natural da ação humana” (CARMO; SILVA; 

HERNANDEZ, 2018, p. 304). Também é caracterizado pelos “[...] aspectos 

negligenciados pelas entidades ambientais e jurídicas durante o processo 

burocrático de reconhecimento e regularização do território quilombola” 

(CARMO; SILVA; HERNANDEZ, 2018, p. 300). Na visão do Quilombo de São 

Roque, não haveria razão para o impasse conflituoso com os órgãos de proteção 

e fiscalização, uma vez que, para eles  

[...] o território, constitui-se em espaço identitário do grupo ou de 
pertencimento, e por meio da sua memória e das relações de 
parentesco estabelecidas entre si, eles reconhecem a sua referência 
histórica de quilombo e herança das terras e garantias ao 
reconhecimento jurídico de sua propriedade (CARMO; SILVA; 
HERNANDEZ, 2018, p. 305). 

Milton Santos (1999, p. 51) escreve que “o espaço é formado por um 

conjunto indissociável, solitário e também contraditório, de sistemas de objetos 

e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas como o quadro único 

no qual a história se dá”, também, para o autor, o espaço é um sistema complexo, 

porque se revela um sistema de estruturas submetidas na evolução e evolução 

das suas próprias estruturas (SANTOS, 1992, p. 16).  

Milton Santos compreende que no espaço existe forma, função, estrutura 

e processo, cada um com sua característica, mas que devem ser lidos 

associados (SANTOS, 1992, p. 16). Compreender a função do espaço 

quilombola em sua totalidade ocupada ancestralmente é importante, todavia, é 

e vem sendo ignorada pelo ICMBio e demais órgãos fiscalizadores, gerando os 

conflitos. Os conflitos envolvendo este espaço e território, por sua vez, têm 

gerando privações aos quilombolas, estando numa espécie de “encravamento”, 

“aprisionamento” ou “encarceramento” dentro do seu próprio território.   

 
utilizar a expressão “ocupação”, por entender ser a expressão mais apropriada, uma vez que os 
parques passaram a ocupar o território tradicional de São Roque.  
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Sem acesso a totalidade de seu território ancestral, e que por quase dois 

séculos garantiu a sobrevivência da comunidade, os conflitos ambientais 

originados pela criação dos parques, e que que permanecem em disputas 

envolvendo demais instituições ambientais e chegando ao judiciário, tem 

causado ao quilombo o sufocamento de suas práticas e atividades 

ancestralmente desenvolvidas.  

A região por ser caracterizada por “grotas” e morros, possuí poucas áreas 

cultiváveis, ou de fácil cultivo. Diferente de áreas de planícies, a característica 

de São Roque são as grotas. Spaolonse (2013), em seu artigo intitulado 

“Desamparados nas Grotas o Estado: os contratempos da sobreposição entre 

território quilombola de São Roque e os Parques Nacionais Aparados da Serra 

e da Serra Geral” assim escreve:  

Ao longo do tempo, esses afrodescendentes que resistiram ao domínio 
escravista, passaram a ocupar as recônditas encostas da Serra Geral, 
constituindo entre si uma parentela e desenvolvendo um modo próprio 
de organização territorial, o denominado sistema de grotas 
(FERNANDES, BRUSTOLIN; TEIXEIRA, 2006, p. 163- 167, apud 
SPAOLENSE, 2013, p. 36).  

 O sistema de grotas descrito por Spaolense (2013) é único, desenvolvido 

e cultivado por gerações pelo quilombo. Pela escassez das áreas plantáveis, e 

possuindo uma geografia difícil, a comunidade aprendeu a utilizar a totalidade 

do espaço para garantir a sobrevivência da comunidade, sem alterar ou danificar 

o meio ambiente. 

Por essa razão, ao surgir os conflitos tanto ambientais quanto os 

territoriais, a comunidade passa a se encontrar presa em seu próprio território, 

uma vez que, gradualmente, conforme foi sendo criado os parques, vai 

ocorrendo a proibição da comunidade em permanecer em suas terras, 

afastando, sufocando ou encarcerando a comunidade em áreas infrutíferas ou 

proibindo e penalizando a sua permanência nestas áreas. O fenômeno do 

encarceramento territorial surge quando ocorre a estruturação destes conflitos 

ambientais e territoriais, precarizando as condições de sobrevivência da 

comunidade, negando seus direitos resultando consequentemente no 

encarcerando destes sujeitos por todo esse arcabouço de conflitos e negação 

de direitos estruturalmente complexa.    
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A definição de “território”, Raquel Mombelli (2009, p. 51) escreve que 

território abarca, ao mesmo tempo, uma dimensão material e uma dimensão 

simbólica. Para a autora, nele está escrito inscrito a memória coletiva dos 

membros da comunidade e de seus herdeiros (MOMBELLI, 2009, p. 51).  

 
Um território que abarca ao mesmo tempo uma dimensão material e 
uma dimensão simbólica. Nele está inscrita uma memória coletiva dos 
membros da comunidade de herdeiros. Nele estão forjadas marcas 
tradicionais que informam sobre seus vínculos sociais e históricos, 
referências a domínios familiares, domésticos, comunitários, sagrados 
e cosmológicos. Para além da noção de parentesco, um território é 
definido pelo arranjo de locais de socialização, locais de sabedoria, 
locais de moradia, locais de sustentabilidade. Cada marco está envolto 
em conhecimentos produzidos e reproduzidos através das sucessivas 
gerações de herdeiros. Nesse território estão inscritas marcas 
imateriais profundas, modos de apropriação e categorização desses 
espaços (MOMBELLI, 2009, p. 51-52).  

É também no trabalho de Raquel Mombelli que autora melhor escreve o 

que entende como território negro ao citar Neuza Gusmão   

Há uma diluição das divisões do tempo. As relações aqui estabelecidas 
apontam em direção ao sentido que o território negro adquire a sua 
própria condição de existência como já afirmou Neuza Gusmão (1999, 
p. 145): O negro se faz parte de uma terra singular, uma terra que 
possui e da qual é possuído. Sua história nela se inscreve e ele próprio, 
enquanto negro, nela- terra –encontra-se inscrito. A terra é, assim, um 
ser vivo de mesma natureza; sua relação com ela está centrada em 
ritos, mitos, lendas e fatos. Memórias que contam sua saga, revelam 
sua origem e desvendam, além da própria trajetória, a vida em seu 
movimento (GUSMÃO, 1999, p. 145 apud MOMBELLI, 2009, p. 134).  

 

Já Ilka Boaventira Leite (1990, p. 40), apresenta o conceito de 

territorialidade, segunda a autora como sendo também   

Um espaço demarcado por limites, reconhecido por todos que a ele 
pertencem, pela coletividade que o conforma. Um tipo de identidade 
social, construído contextualmente e referenciado por uma situação de 
igualdade na alteridade. O território seria, portanto, uma das 
dimensões das relações interétnicas, uma das referências do processo 
de identificação coletiva. Imprescindível e crucial para a própria 
existência do social. Enquanto tal pode ser visto como parte de uma 
relação, como integrante de um jogo. Desloca-se, transforma-se, é 
criado e recriado, desaparece e reaparece. Como uma das peças do 
jogo de alteridade, é também e, principalmente, contextual. No caso 
dos grupos étnicos, a noção de território parece ser tão ambígua como 
a própria condição dos grupos e talvez seja justamente o que acentua 
o seu valor defensivo. 
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Rodrigo Ferreira Reis (2020, p. 16), ao citar o trabalho de Beatriz 

Nascimento, sobre o texto “Kilombo e memória comunitária: um estudo de caso”, 

publicado originalmente em 1982 na revista “Estudos Afro-Asiáticos”, que Reis 

(2009) escreve que foi Beatriz Nascimento quem propôs como tese fundamental 

a ligação da memória com o território, ou seja, os territórios quilombolas, para 

Nascimento, eram verdadeiros “lugares de memórias”, e, portanto, eram 

territórios (NASCIMENTO, 1982, apud RES 2020, p. 17). Reis (2020, p. 18) 

também escreve que “o corpo negro é, por assim dizer, memória, é identidade, 

é território e resistência”.  

É por intermédio dessa complexidade de entender o território para além 

do espaço geográfico que deve ser compreendido o território de São Roque. 

Entender que sua totalidade histórica naquele território, os membros, a natureza, 

a terra, as trilhas, os rios, o totó e a totalidade integram um único território: o 

quilombo. E que as memórias e histórias desenvolvidas nessas terras, somente 

podem ser verdadeiramente preservadas se a totalidade de seu território for 

preservado.  

Quanto a conflitos ambientais Zhouri e Lascheski (2010) entendem que:  

Conflitos ambientais territoriais marcam situações em que existe 
sobreposição de reivindicações de diversos grupos sociais, portadores 
de identidades e lógicas culturais diferenciadas, sobre o mesmo recorte 
espacial (p.e. área para a implementação de uma hidrelétrica versus 
territorialidades da população afetada). Nesse sentido, os grupos 
envolvidos apresentam modos distintos de produção dos seus 
territórios, o que se reflete nas variadas formas de apropriação daquilo 
que chamamos de natureza.  

Veja que, no caso de São Roque, existe sobreposição de reivindicação ao 

território, haja vista que São Roque encontra-se em disputa com parques 

Aparrados da Serra e Serra Geral, que são fiscalizados pelo Instituto Chico 

Mendes – ICMBio, além do IBAMA, que faz constante pressão à comunidade. 

Também para Zhouri e Lascheski (2010), os conflitos ambientais:  

[...] surgem das distintas práticas de apropriação técnica, social e 
cultural do mundo material e que a base cognitiva para os discursos e 
as ações dos sujeitos neles envolvidos configura-se de acordo com 
suas visões sobre a utilização do espaço. Os conflitos se materializam 
quando essas concepções de espaço são transferidas para o espaço 
vivido.  

Neste sentido, Zhouri, Lascheski e Paiva (2005), entendem que os 

conflitos ambientais não estão apenas restritos a situações que estejam em 
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curso, mas são iniciadas desde seu planejamento, ou seja, desde a concepção 

que planeja certa atividade, e que não observou os grupos que neste território já 

estavam presente. Também é em Zhouri e Lascheski (2010) que a definição de 

conflitos ambientais perfeitamente encaixa-se no caso de São Roque:  

Os conflitos ambientais territoriais surgem, então, quando este sistema 
de apropriação do espaço, com suas conseqüências sociais e 
ambientais, se choca com os territórios gerados por grupos cujas 
formas de uso dependem, em alto grau, dos ritmos de regeneração 
natural do meio utilizado. Com freqüência, tais formas de uso são 
vinculadas a uma socialização do grupo em princípios de reciprocidade 
e coletividade mais do que competitividade. O território é entendido 
como patrimônio necessário para a produção e reprodução que 
garante a sobrevivência da comunidade como um todo.   

Luciano Felix Florit (2016, p. 264), alerta que estes conflitos ambientais 

permitem enxergar com clareza, em geral, que estão relacionadas às 

populações tradicionais, ou seja, cujo modo de vida depende daquele espaço, e, 

igualmente cujo modo de vida está intimamente relacionado à valoração na 

natureza. Com relação aos conflitos ambientais territoriais, Florit, Grava e 

Antunes escrevem que: 

[...]o que está em jogo é a sobreposição da territorialidade de 
grupos mais poderosos, que estão justamente em territórios de 
grupos subalternizados. como  nos  casos  de  muitas  das  
comunidades  tradicionais,  sem  que  sejam  oferecidas  
condições de reproduzir suas relações socioambientais 
(FLORIT;GRAVA;ANTUNES, 2019, p. 73).  

Para os autores estes conflitos, trata-se de relações desiguais, 

envolvendo aqueles sujeitos “[...] que promovem o modo de vida urbano-

industrial-capitalista de produção do espaço e as comunidades locais.” (FLORIT; 

GRAVA; ANTUNES, 2019, p. 74).  

Sendo assim, os conflitos ambientais territoriais, surgem dessa relação de 

grupos com maior força para desestabilizar, ou, colocar em risco, todas as 

estruturas e relações tradicionais de grupos tidos como subalternos, colocando 

em risco sua sobrevivência, sua cultura e toda a relação intima com aquele 

espaço territorial, haja vista que, para grupos poderosos, as relações de valores 

que grupos tradicionais possuem com sua territorialidade é ignorada.   

Destaca-se ainda que dos conflitos ambientais e territoriais surgiram os 

conflitos jurídicos. Entre ações jurídicas e tentativas de conciliação por 

intermédio da Câmara Conciliadora, com o objetivo de resolver a questão da 
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demarcação das terras do quilombo, fato curioso, foi o de que os membros da 

comunidade não foram autorizados a participar.  

Neste cenário conflituoso que a comunidade tradicional quilombola de 

São Roque tem vivido e enfrentado. Os conflitos envolvendo São Roque têm 

ocasionado colisão de direitos, uma vez que o direito as terras aos quilombolas 

é um direito fundamental, mas que tem enfrentado resistência dos órgãos 

responsáveis pela fiscalização do meio ambiente como ICMbio, no que tange a 

presença da comunidade em hoje áreas de preservação permanente. Existem 

sim leis federais que tratam dos parques, mas a norma constitucional deve 

prevalecer. Sendo assim, os conflitos existentes envolvendo a comunidade 

tradicional, órgãos do Estado e o próprio Estado, o encontro normativo 

conflituoso entres estas partes, deve se atentar, classificar e sopesar o encontro 

destas leis, princípios e direitos que possam auxiliar na resolução conflituoso. 

Destacando que, igualmente importante, que a comunidade tradicional possuí 

todo um arcabouço tradicional que sustenta sua permanência nestas terras. Tal 

arcabouço, oferece embasamento único vinculativo de autorização ancestral 

para sua permanência no território hoje conflituoso. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mesmo que a história do estado tenha trabalhado para omitir a presença 

negra em terras catarinenses ou crie a ilusória história da pouca colaboração dos 

negros para o estado, a contribuição de africanos e afrodescendentes no Sul é 

evidente. Os territórios negros em Santa Catarina comprovam que a presença 

negra se fez necessária para o desenvolvimento do estado. Africanos e 

afrodescendentes foram obrigados a abrir os caminhos para o “desenvolvimento” 

pretendido.  

A invisibilidade premeditada criada com intuito de omitir ou negar a 

importância dos negros na construção do estado não se sustenta. A invisibilidade 

é um dos ramos do racismo histórico estruturalmente construindo pelas 

instituições de poder e seus aliados, que trabalharam tem trabalhado para omitir 

da história, reprimir, negar direitos e continuar dominando a diáspora negra.  

São Roque enfrenta conflitos e demonstra resistência contra as 

tentativas de dominação vinda das mesmas instituições de poder que continuam 

a se sustentar em estruturas racistas: judiciário, ministério público, poder 

executivo e demais órgãos que são braços do estado. Os conflitos ambientais e 
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territoriais de São Roque têm desestruturado a comunidade. Esses conflitos 

ocasionaram a judicializações das disputas pelo território, obstaram direitos 

básicos e fundamentais do quilombo e dificultam a demarcação de suas terras 

tradicionais. No meio dos conflitos ambientais territoriais encontram-se toda uma 

comunidade quilombola que sofre com o descaso do Estado e com a 

inaplicabilidade de seus direitos.  

O modo de vida tradicional desempenhado pela comunidade corre o 

risco de ser perdido caso os conflitos permaneçam. O Compadrio, as queimadas 

para o plantio em pegas glebas de terras nas grotas ou o próprio sistema de 

grotas pode ser perdido. Enquanto persistirem os conflitos, direitos básicos e 

sociais da comunidade também são negados ou impedidos de alcance. Sem 

direitos efetivados, sejam os básicos, sociais ou fundamentais, todo o 

desenvolvimento da comunidade e seus sujeitos permanecem afastados do 

manto dos direitos constitucionais indispensáveis para o desenvolvimento do 

quilombo.   

Com toda a problemática enfrentada pela comunidade, que passa pela 

falta de atenção do Estado; invisibilidade premeditada para fazer esconder a 

presença desses sujeitos no território em disputa; a negando ao direito da 

totalidade do território tradicional; conflitos ambientais territoriais com a criação 

dos parques; o afastamento forçado da comunidade tradicional do seu território; 

penalizações, multas e proibições; ajuizamento de ações envolvendo ICMbio e 

o Quilombo; o falta de efetividade de seus direitos pelo impasse conflituoso; 

áreas atualmente improprias para plantio e geograficamente difíceis para 

moradia e subsistência da comunidade.  

Toda essa estrutura tem causado o encarceramento do quilombo para 

dentro das grotas de São Roque, impedindo a comunidade de exercer o seu 

direito de desenvolvimento pautado no direito de igualdade, dignidade, 

garantindo a liberdade de desenvolvimento dentro dos seus costumes, práticas 

e tradições, sendo esse arcabouço de direitos fundamentais necessários para 

garantir o direito à vida digna de toda a comunidade.    
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