
PROJETO DE HABITAÇÃO COMUNIDADES 

QUILOMBOLA DE SANTA CATARINA

“Quando morar é o direito a dignidade 

humana”          Maria de Lourdes Mina- MNU-SC



QUANDO MORAR É DIREITO  A 

DIGNIDADE HUMANA 

• No Brasil as comunidades quilombola historicamente
organizaram-se em território que tem como
fundamento a construção de uma nova sociedade,
como instrumento de conquista da liberdade e
preservação da cultura.

• O Dec nº 4.887, de 20 novembro de 2003, define
comunidade renascente de quilombo os grupos étnicos
raciais, com trajetória histórica própria de relações
territoriais específicas, com presunção de
ancestralidade negra relacionada com a resistência e
opressão histórica sofrida. Sendo, assim, estima-se a
existência de CINCO mil comunidades remanescente de
quilombo no Brasil.
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• Em Santa Catarina a estimativa de duzentas
comunidades remanescente de quilombo. Destas
apenas 15 estão certificadas pela Fundação Cultural
Palmares e 19 com processos abertos no INCRA,
enquanto as outras em processo de auto-definição.

• Estas comunidades se caracterizam pelo isolamento
geográfico, pela miséria absoluta que vivem e pela
ausência de políticas publicas. Cada uma com suas
especificidades foram expropriadas parcialmente ou na
totalidade das suas terras. No entanto, os pontos de
convergência entre elas são a luta pela titulação do
território e dos direitos fundamentais.
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• Em Santa Catarina os estudos sobre as Comunidades Negras iniciaram
ainda nos anos 1980, através de pesquisas realizadas pelo
NUER/UFSC·, visando compreender a questão dos agrupamentos
étnicos e as experiências e estratégias de territorialização da
população negra e do seu acesso a terra, no campo e na cidade, onde
prevaleciam argumentos sobre sua inexpressividade numérica e papel
menor na história de um Sul “embranquecido” pela colonização
europeia. Os estudos produzidos abriram caminho para questionar as
representações do negro no Brasil bem como revelaram que nos
territórios negros, o acesso a políticas públicas era precário ou
totalmente inexistente Projeto Plurietnicidade e Intolerâncias Étnicas
(1994-1996), que contou com o apoio do CNPq e da Fundação Ford. A
publicação do livro ‘Negros no Sul do Brasil’ reúne uma coletânea de
textos apontando para as principais reflexões sobre identidade negra e
territorialização.
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• Em todas as localidades pesquisadas registraram-se precárias condições de
moradia e acesso a serviços básicos como água, luz, saneamento, telefone, postos
de saúde, escolas, pavimentação, entre outras questões. Assim como os vínculos
de trabalho e atividades desenvolvidas, que se caracterizavam por vínculos
sazonais, com baixa remuneração e exercidos de modo informal como diaristas,
serventes, boias-frias, biscateiros e pescadores.

• Essa pesquisas revelaram conhecimentos sobre as famílias negras de Morro da
África, em Jaraguá do Sul; dos Fortunato, em Garopaba; dos Cafuzos, em José
Boiteux e do Sertão de Valongos, em Porto Belo. Também desnudaram o cenário
de conflitos em torno do acesso a terra e os modos específicos de ocupação que
podem assumir as territorialidades negras. O quilombo Invernado dos Negros
emerge enquanto um território negro, simultaneamente a identificação de mais de
200 territórios negros existentes em SC O estudo sobre o Morro da África foi
produzido por Ilka Boaventura Leite; sobre Morro do Fortunato por Miriam
Hartung; sobre os Cafuzos por Pedro Martins; sobre os Valongos por Vera Item
Teixeira. (Leite, 1996)
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• Com a publicação do Decreto 4887, muitas das
situações estudadas no âmbito das pesquisas sobre
territórios negros nas décadas de 80 e 90 pelo NUER,
surgem a do ano 2003, mobilizadas para acionar o
direito quilombola. Um deste direito diz respeito a
grande demanda de moradias dignas nas
comunidades Quilombolas do estado. Portanto
precisamos lutar por uma politica que atenda às
necessidades habitacionais e colaborar na
sustentabilidade habitacional, econômica e social
dos quilombolas em seus lugares de origem.
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Processos de regularização fundiária das 

Comunidades Quilombolas de SC - INCRA

Ordem Procedimento Comunidade Município

1 54210.000818/2009-22 10/SC Caldas do Cubatão Sto A. da Imperatriz

2 54210.001021/2010-86 10/SC Tabuleiro Sto A. da Imperatriz

3 54210.000279/2007-60 10/SC Santa Cruz Paulo Lopes

4 54210.001046/2006-01 10/SC Valongo Porto Belo

5 54210.000866/2008-30 10/SC Aldeia Garopaba

6 54210.000278/2007-15 10/SC Morro do Fortunato Garopaba

7 54210.001030/2008-52 10/SC Morro do Boi Balneário Camboriu

8 54210.000897/2007-18 10/SC Tapera São Francisco do Sul

9 54210.000898/2007-54 10/SC Areais Pequenas Araquari

10 54210.000896/2007-65 10/SC Itapocu Araquari

11 54210.000565/2006-44 10/SC Campo dos Polí Monte Carlo

12 54210.001323/2007-59 10/SC Familia Thomaz Treze de Maio

13 54210.000277/2007-71 10/SC Mutirão e Costeira Seara

14 54210.000262/2005-41 10/SC São Roque Praia Grande

15 54210.000354/2004-40 10/SC Invernada dos Negros Campos Novos
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• Enquanto o direito quilombola não se consolida com a
titulação das terras coletivas, que serão registradas em
nome da Associação Quilombola, essas comunidades
não podem acessar diversas políticas públicas. O
quadro socioeconômico revelado nos estudos
realizados pelo NUER / Movimento Negro Unificado
em anos anteriores pouco alteraram até o presente,
sobretudo com relação a questão do direito a moradia.
Muitas famílias permanecem em moradias precárias,
cobertas somente com lonas plásticas em regiões com
temperaturas próximas aos 3 graus, como a de São
Roque, localizada no sul do estado catarinense.
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• Das quinze comunidades quilombolas apresentadas na tabela 01, o
presente projeto de extensão tem por objetivo trabalhar especificamente
com 09 primeiras, a saber: 1) Comunidade de Caldas do Cubatão em Santo
Amaro da Imperatriz; 2) Comunidade SÀO Roque, Praia Grande; e 3)
Comunidade Santa Cruz, localizada no município de Paulo Lopes;4)
Comunidade Morro do Fortunato, Garopaba; 5)Comunidade Aldeia,
Garopaba; 6) Comunidade Maria Dorvalina, Araranguá; 7) Comunidade
Campo dos Poli, Fraiburgo; 8) Comunidade Invernada dos Negros, Núcleo
de Município de Monte Carlo; 9) Comunidade Valongo, Porto Belo. A
escolha das prioridades serão discutidas de acordo com as prioridades e
da situação de precariedade das habitações e da operacionalização do
projeto. Por se tratar de um projeto pioneiro e de consolidação de
metodologia participativa, a proximidade geográfica se faz importante. A
ideia é que uma vez consolidada a metodologia de trabalho - e próprio
ciclo de projeto - seja possível replicar a experiência de forma otimizada
nas demais comunidades. Estima-se que nestas 09 comunidades vivam
cerca de 360 famílias, totalizando algo em torno de 1800 pessoas.
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• O projeto de Habitação construído de forma multidisciplinar e político, ele
repousa na iniciativa do movimento negro Unificado – SC, com a
participação das Associações dos Remanescentes dos Quilombos, das
comunidades citadas, em procurar o suporte da Universidade Federal de
Santa Catarina, através de seus vários departamentos (Arquitetura e
Urbanismo, Engenharias, Ciências Sociais, Antropologia, Geografia, etc.)
como forma de garantir uma maior adequabilidade dos projetos
habitacionais e de inclusão social em marcha através de financiamentos
do Governo Federal, sobretudo do Programa Nacional de Habitação Rural -
PNHR. Cabe ressaltar que estas comunidades receberão recursos do
programa supracitado, da Caixa Econômica Federal. O intuito do projeto é
garantir que as alternativas arquitetônicas e urbanísticas fujam da
padronização e homogeneidade características dos projetos habitacionais
da formação Acadêmica da Arquitetura e Engenharias e que materializa
nos programas do governo federal, possibilitando uma maior articulação
com a realidade e as demandas específicas das comunidades quilombolas
do estado.
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• Em 2018 participamos dos 3 editais do PNHR com o
Projeto arquitetônico e Social construído durante 4 anos.
As comunidades Toca/ Santa Cruz de Paulo Lopes, Morro
do Fortunato em Garopaba, Aldeia de Imbituba e Invernada
dos Negros em Campos Novos e Abdon Batista. Todas
foram recepcionadas pela Caixa Econômica Federal e
aprovada pelo Ministério das Cidades, mais até o momento
só a Comunidade da Toca / Santa Cruz foi aprovada e esta
em execução. A Comunidade foi contemplada pelo esforço
dos envolvidos no processo Professor Samuel Steiner
Coordenador do curso de Urbanismo e Arquitetura da
UFSC, Movimento Negro Unificado, Prefeitura Municipal de
Paulo Lopes e quero destacar a sensibilidade dos técnicos
da Caixa Econômica de Florianópolis.
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