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Apresentação

Esta publicação resulta do convênio firmado entre a Secretaria Nacional 
de Políticas de Promoção da Igualdade Racial/Ministério dos Direitos Humanos 
(SEPPIR/MD) e a Secretaria de Estado da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos 
(SEJU), além da colaboração do Instituto de Terras, Cartografia e Geologia do Pa-
raná (ITCG) e em especial do esforço comum dos profissionais de áreas diversas, 
que atuam em universidades, instituições públicas estaduais e nos movimentos so-
ciais de promoção e defesa da igualdade racial e assinam os artigos aqui presentes.

A obra População negra no estado do Paraná divide-se em 2 volumes, sen-
do: Coletânea de artigos – Abordagem Sociológica (vol. 1) e Coletânea de artigos 
– Abordagem Histórica (vol. 2), além do Mapa População Negra, Comunidades 
Quilombolas e Comunidades Tradicionais Negras no Estado do Paraná, e busca 
apresentar a riqueza de estudos, debates e pesquisas, relacionadas à população negra.

A coletânea busca também dar visibilidade à importante colaboração da po-
pulação negra para a formação do estado; e retratar a realidade social vivida por ela, 
contribuindo para a formulação de políticas públicas efetivas. 

A SEPPIR nasceu do reconhecimento das lutas históricas do movimento 
negro brasileiro e da importância e impacto que a população negra tem sobre a for-
mação social, cultura, política e econômica do país. Cabendo à SEPPIR a formula-
ção, coordenação e articulação de políticas, legislação e diretrizes para a promoção 
da igualdade racial; sempre primando pela transversalidade da pauta e cooperação 
entre os entes federados.

Por sua vez, a SEJU possui entre suas inúmeras atribuições a definição de 
diretrizes para a política governamental focada no enfrentamento ao racismo e à 
discriminação em razão de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Para tan-
to, mantém, de forma permanente, uma estreita relação com as várias instituições 
governamentais e não governamentais, nas suas diferentes formas de expressão.



É por meio do seu Departamento de Direitos Humanos e Cidadania (DE-
DIHC) que são desenvolvidas atividades, das quais se destacam a coordenação do 
processo de elaboração do Plano Estadual de Políticas Públicas de Promoção da 
Igualdade Racial, a implementação do Programa SOS Racismo e a execução do 
Convênio nº 822.118/2015 entre SEPPIR/MD e a SEJU, que, além da publicação 
desta coletânea, realizou entre os meses de março e novembro de 2017 cinco semi-
nários regionais sobre abordagem e enfrentamento ao racismo institucional. 

Além disso, para garantir a construção democrática de políticas públicas e 
a legitimidade social, está vinculado à SEJU o Conselho Estadual de Promoção da 
Igualdade Racial (CONSEPIR). Composto de forma paritária por representantes 
da sociedade civil e do poder público, o CONSEPIR tem por finalidade deliberar 
sobre as políticas públicas que promovam a igualdade racial para combater a dis-
criminação étnico-racial, reduzir as desigualdades sociais, econômicas, políticas e 
culturais, atuando no monitoramento e fiscalização das políticas públicas setoriais, 
em atenção as previstas do Estatuto da Igualdade Racial.

Por fim, é nesse contexto e com a contribuição dos parceiros já mencionados 
que se espera que esta obra venha a contribuir para reforçar o compromisso de for-
talecimento de políticas públicas de promoção da igualdade racial e enfrentamento 
ao racismo. 

 



Eliezer Gomes da Silva1

Senhor Reacionário, quem você pensa que sou? Aumenta meus impostos, 
congela meu salário, manda meu filho para a guerra, me oferece casas de segunda 
classe, escolas de segunda classe e pensa que os negros são estúpidos de segunda 
classe? Quando tento arrumar um emprego, para juntar alguma grana, tudo que me 
oferece é seu velho e mesquinho contra-ataque de homem branco?

As frases acima foram livremente traduzidas e livremente adaptadas (daí a 
proposital ausência de aspas) de “Backlash blues”, um dos últimos poemas de protes-
to do célebre autor norte-americano Langston Hughes (1902-1967). Musicado, o 
poema teve a sua mais perfeita interpretação na voz de Nina Simone (1933-2003).2 
Perfeita não apenas porque a pungente e pulsante canção encontrou alma e corpo 
numa das mais fascinantes artistas – do jazz, do blues ou, melhor, da “música clássica 
negra”, como Simone gostava de pontuar – que o mundo já teve a dádiva de conhe-
cer. Perfeita também porque Nina Simone foi uma das mais importantes ativistas 
do movimento estadunidense dos direitos civis, da luta contra o racismo e em prol 
da igualdade racial. A rigor, “backlash” refere-se à reação racista branca àquele mo-

1 Doutor em Direito (Universidade de São Paulo), mestre em Criminologia (Universidade de 
Cambridge) e em Linguística (Universidade Federal do Rio de Janeiro), bacharel em Letras 
(Universidade Federal do Rio de Janeiro) e em Direito (Universidade do Estado do Rio de Janei-
ro). É professor adjunto do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa e docente 
permanente do programa de mestrado e doutorado da Universidade Estadual do Norte do Para-
ná. Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, atualmente exerce a função 
de subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos. 
2 “Mr. Backlash, Mr. Backlash/Just who do you think I am/You raise my taxes, freeze my wages/And send 
my son to Vietnam/You give me second class houses/ And second class schools/Do you think that all colored 
folks/ Are just second class fools/ Mr. Backlash, I’m gonna leave you /With the backlash blues/ When I try 
to find a job/To earn a little cash/ All you got to offer/ Is your mean old white backlash.” (1ª parte da versão 
musicada do poema The backlash blues, de Langton Hughes, gravada por Nina Simone em 1967).

Blacks and Blues: 
à guisa de prefácio



vimento de afirmação de direitos. A reação gerou um incremento nos ataques aos 
negros dos Estados Unidos e a subsequente diminuição das perspectivas de uma 
sociedade mais justa para os pobres norte-americanos daqueles anos sessenta. 

Somente sobre os ombros de dois gigantes da luta em favor da igualdade 
racial, Langston Hughes e Nina Simone –  juntos em poesia, ritmo, voz e protesto 
–, encontrei alguma força e inspiração para atender a esse mais que generoso – e 
honroso – convite da Dra. Regina Bergamaschi Bley, Diretora do Departamento de 
Direitos Humanos da SEJU-PR, para escrever algumas palavras à guisa de prefácio 
à coletânea Abordagem sociológica sobre a população negra no estado do Paraná.

Perlustrando os muito bem-apanhados tópicos, artigos e seções da coletânea 
que, em ritmo suave e marcante, sutilmente perpassa temas muito caros à questão 
da igualdade racial, sob os mais diversos olhares, disciplinas e formações, desde logo 
adquiri a certeza de que o projeto editorial se revela – lamentavelmente –  muito 
oportuno, muito necessário. “Lamentavelmente” porque, em 2017, cinquenta anos 
após a morte de Hughes e do lançamento da versão musicada de seu poema, por 
Nina Simone, ainda se faz oportuno e necessário encararmos de frente à questão 
do racismo, da desigualdade racial, por prismas históricos, antropológicos, socio-
lógicos, psicológicos, culturais, jurídicos, num Brasil que, também nesse aspecto, 
ainda tem muito, muito o que avançar. Afinal, se hoje já não temos o macabro “es-
petáculo” do “tinir de ferros”, da “orquestra irônica e estridente a rir-se” do “estalar 
de açoite” em detrimento de “legiões de homens negros como a noite, horrendos a 
dançar”, ou das “negras mulheres, suspendendo às tetas magras crianças, cujas bocas 
pretas rega o sangue das mães”, como nos descrevia Castro Alves, em seu célebre 
Navio negreiro, o “auriverde pendão da nossa terra” resta manchado, embalado por 
uma estrutura social, política e econômica que ainda está longe de assegurar um 
tratamento igualitário a sua população, invariavelmente relegada a uma cidadania 
de “segunda classe”, título do famoso quadro de Tarsila, de 1933, com sua pictórica 
crítica social, que também nos remete a Hughes e Simone. 

Nesse inspirador contexto, de arte e de vida, situo a coletânea de textos aqui 
prefaciada. Numa seção, aborda o sempre infame tópico da “normalização” da dis-
criminação de matriz racial, abrigando artigos sobre a ilegal “tolerância” (sinôni-



mo de impunidade seletiva) a crimes de motivação racial (Racismo institucional 
no sistema de justiça); sobre a transfiguração do conceito de “mestiçagem” como 
pseudojustificativa histórica para a negação do racismo (Fundamentos e formas de 
manifestação do racismo na sociedade brasileira); sobre a invisibilidade da popula-
ção negra em muitas esferas de poder, como no Judiciário (Cotas raciais: o caso do 
Tribunal de Justiça do Paraná); sobre a ausência de políticas de saúde que atenda a 
especificidades da população negra (Racismo institucional: uma breve discussão con-
ceitual no contexto da saúde pública no estado do Paraná), ou de amparo a conhecidas 
vulnerabilidades sociais na população negra de baixa renda (Raça e vulnerabilidade 
social das famílias no Paraná). Tudo em linha diametralmente oposta à sobrerrepre-
sentação da população negra no ambiente carcerário, de que nos fala o artigo Corpos 
negros e jovens: algumas reflexões de trânsitos sociais e o sistema carcerário paranaense.

Sem embargo, a coletânea não se restringe a ensaios de tom crítico-reflexivo, 
mas também de resgate de saberes, costumes, histórias, bem como iniciativas con-
temporâneas de valorização antropológica e cultural do universo da população ne-
gra. Nesse sentido, há textos sobre as comunidades quilombolas, seja no viés de uma 
pedagógica sensibilização de sua força histórica (Comunidades quilombolas no Para-
ná: territórios e identidades), seja no que tange à importância de instituições públicas 
atuarem em sua defesa (O Ministério Público na proteção e efetivação dos direitos cultu-
rais e territoriais de comunidades quilombolas); seja ainda em reforço à preservação de 
garantias constitucionais de demarcação e titularização dos espaços tradicionalmente 
ocupados (Quilombo Manoel Ciríaco dos Santos: demarcação de terras, conflitos e iden-
tidades). Outro artigo, Que desenvolvimento é esse? Conflitos territoriais e racismo no 
Quilombo João Surá-PR, trata dos desafios da proteção e preservação das comunida-
des quilombolas, tendo em conta questionáveis impulsos desenvolvimentistas, temá-
tica que aponta para um novo olhar sobre velhos aspectos de âmbito socioambiental 

A coletânea ainda traz textos de revalorização das religiões de matriz afri-
cana não apenas em sua dimensão espiritual e pacifista, mas também de realce de 
importante (e nem sempre lembrado) papel de resistência política, diante das forças 
reacionárias, ligadas ao tradicional e hegemônico universo de valores brancos, euro-
cêntricos e católicos. Ainda que, para tanto, tivessem que se valer de estratégias con-



junturais de sobrevivência, como o sincretismo religioso. Nessa seção da coletânea 
(a reafirmar que “religião”, do latim “religare” remete a religar, reunir, congregar – 
não a segregar, discriminar, excluir), temos os artigos Lugares de Axé: notas sobre um 
inventário de terreiros de candomblé em Curitiba e região metropolitana e Candom-
blé, tradição e resistência negra frente à intolerância religiosa no Brasil e no Paraná.

Enfim, a coletânea, como nos versos de Backlash blues, faz um bom equilíbrio 
entre ensaios de índole mais crítica, de protesto, de denúncia de iniquidades no âmbi-
to das relações raciais que ainda precisam ser enfrentadas, e ensaios sob a tônica da es-
perança, da tolerância, da consolidação de direitos, da preservação das mais diversas 
crenças e tradições. Tal como se encerra a canção que tem sido o leitmotiv deste prefá-
cio (e aqui, novamente, tomada numa muito livre tradução e adaptação),3 o mundo é 
grande, brilhante e redondo, cheio de gente negra, amarela, bege e marrom, e os rea-
cionários – não os igualitários – ficarão apenas com o blues da intolerância, que apenas 
sobrevive, sem graça, sem espírito, em meio a um universo de perversidades, desigual-
dades e injustiças que esperamos representem, num futuro breve, um longínquo pas-
sado. E os textos reunidos na coletânea que segue este prefácio nos conclamam a pro-
duzir não um lamento, um contra-ataque vingativo e reacionário, de brancos contra 
negros, ou de negros contra brancos, em qualquer variação negativa de um “backlash 
blues”, mas um brado bem ritmado, sensato e sensível, em prol da paz, da justiça, da fra-
ternidade e da união entre os povos. Um blues de primeira linha, um “first class blues”.

Por fim, peço aqui licença para uma nota pessoal: não poderia deixar de de-
dicar este singelo prefácio (e, se permitirem, todos os esforços deste singular projeto 
editorial) à memória de minha adorada irmã, Dra. Eliane Borges da Silva, preco-
cemente falecida em abril deste ano, por tudo o que viveu e lutou, inclusive com 
instrumentos profissionais, acadêmicos e de militante ativismo cívico, em prol de 
um mundo mais igual, mais justo e mais democrático, especialmente em favor das 
mulheres e da população negra brasileira. Uma inspiração, uma saudade, um estí-
mulo para seguir adiante. 
3 But the world is big/ Big and bright and round/And it’s full of folks like me/Who are black, yellow, 
beige and brown/ Mr. Backlash/ I’m gonna leave you with the backlash blues/ Mr. Backlash, Mr. 
Backlash/ Just what do you think I got to lose /I’m gonna leave you With the backlash blues/You’re 
the one will have the blues, not me/ Just wait and see (2ª parte da versão musicada do poema The 
backlash blues, de Langton Hughes, gravada por Nina Simone em 1967).
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Raça e vulnerabilidade social 
das famílias no Paraná

Leonildo Pereira de Souza1

Observações preliminares

O objetivo deste estudo é examinar as condições de vulnerabilidade das fa-
mílias paranaenses de baixa renda, segundo a categoria raça. Pretende-se verificar os 
perfis e padrões encontrados em cada segmento racial, a partir da seleção de algumas 
variáveis de caráter socioeconômico, aliada à aplicação do Índice de Vulnerabilidade 
das Famílias Paranaenses (IVSPR). Para isso, será utilizada como fonte de dados a 
base do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do governo federal, 
sendo a referência o mês de setembro de 20162.

Por ser o CadÚnico constituído por público de baixa renda, em um país que 
ainda possui muitos gargalos no sentido de atendimento a demandas por serviços 
públicos e garantia de direitos, o aspecto monetário, por si só, expõe algum grau de 
vulnerabilidade social desse contingente da população. Apesar disso, é necessário 
cuidado para não tratar de forma homogênea e universal um grupo formado por 
uma grande heterogeneidade e muitas particularidades. Por essa razão, intenta-se 
perceber outros aspectos que impactam na vulnerabilidade, além do financeiro, por 
entender-se que pobreza e vulnerabilidade, embora tendam a possuir uma corre-
lação bastante forte por serem fenômenos interligados, não são, necessariamente, 
sinônimos, tendo em vista que nem todos os pobres estão expostos às mesmas con-
dições de vulnerabilidade – enquanto uns, mesmo sendo pobres, possuem certas 
características, capacidades ou habilidades, como, por exemplo, maior nível de ins-

1 Sociólogo, mestre em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR) e pesquisador do Insti-
tuto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes). E-mail: leosouza@ipardes.pr.gov.br.
2 Essa foi a base disponibilizada pela Secretaria da Família e do Desenvolvimento Social do Esta-
do do Paraná (SEDS-PR) para o Ipardes desenvolver amostra da pesquisa de avaliação de impac-
to e do estudo de inclusão produtiva, ambos no âmbito do Programa Família Paranaense.
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trução, que os auxiliam a enfrentar com melhor capacidade de resposta as situações 
de precariedade ou de risco, outros não dispõem do mesmo leque de recursos ou 
atributos. Conforme assinala Brandt (2010), não existe um padrão único para essas 
famílias que as torne indistintas.

Assim, no que tange às famílias como unidade de análise, de acordo com 
Bronzo (2008), a vulnerabilidade é influenciada simultaneamente por fatores exó-
genos às pessoas e famílias, como oportunidades e serviços públicos disponíveis, e 
endógenos a elas (dimensão psicossocial), com ações e ativos para prevenir, mitigar 
e enfrentar os riscos sociais, isto é, cada família dispõe, em seus diferentes ciclos de 
vida, de um conjunto de características e componentes que influenciam o modo 
como reage às situações de risco social.

Vale destacar ainda que não se pretende aqui realizar uma revisão ou ampla 
discussão acerca do conceito de vulnerabilidade social, uma vez que essa noção não é 
consensual na literatura especializada sobre o tema, sendo, ao contrário, polissêmica 
em termos de entendimento (COSTA et al., 2014). Dessa forma, neste estudo, a 
vulnerabilidade será compreendida de acordo com a configuração do IVSPR.

Aliada a esse traço de desigualdade social exposto pela vulnerabilidade, exis-
te também toda a trajetória de desigualdade racial historicamente encontrada no 
país (HASENGALD, 2005; OSÓRIO, 2008; SOARES, 2008). Por isso, a variável 
raça é um elemento importante para identificar as nuanças em que as condições de 
maior ou menor vulnerabilidade são encontradas e estão manifestas na sociedade.

Nesse sentido, sabe-se que a população negra é uma das principais afetadas 
pelos efeitos da exclusão social no Brasil. Do mesmo modo, é de certo conheci-
mento que, em virtude do preconceito, da discriminação e do racismo presentes na 
sociedade brasileira, existe alguma resistência em termos de identidade e de reco-
nhecimento. No entanto, segundo Schwarcz (2012), apesar de assumir-se ou iden-
tificar-se como tal ou qual raça quase nunca ser algo simples ou totalmente objetivo 
– podendo, inclusive, se alterar conforme o lugar e a situação em que o indivíduo 
está –, tal comportamento vem sofrendo alguma alteração ao longo das últimas dé-
cadas, na direção de uma maior afirmação identitária. 
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Os registros e as estatísticas oficiais do país não dispõem da categoria negra 
entre as alternativas de cor ou raça. Usualmente, aplicam-se as definições de parda 
ou preta. Schwarcz (2012), inclusive, destaca a função “curinga” que a categoria par-
da desempenha no rol de opções para a autoclassificação em termos de raça, muitas 
vezes funcionando como aquela que não se enquadra em nenhuma classificação, 
sendo, assim, definida por uma ausência.

Observando, então, as vicissitudes dessa questão e sem o intuito de solucio-
ná-la, neste estudo, o contingente de população negra será compreendido, confor-
me metodologia do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2011), como 
aquele formado pelas pessoas que se autodeclaram como pardas ou pretas.

Dito isso, informa-se que a estrutura deste estudo será organizada em quatro 
seções, além desta introdutória. Na seção seguinte, será apresentado de forma breve 
e sucinta o CadÚnico. Na terceira, serão apontadas as dimensões que constituem 
o IVSPR, como índice sintético. Passa-se então, na quarta seção, a ser descritos os 
dados enquadrados por raça. A quinta e última seção é designada para tecer algumas 
considerações finais, à guisa de conclusões.

CadÚnico

Criado em 2001 pelo governo federal, é uma base de dados que tem o obje-
tivo de incluir, identificar e caracterizar famílias de baixa renda, isto é, famílias com 
renda per capita mensal igual ou inferior a meio salário mínimo ou renda familiar 
mensal de até três salários mínimos. As famílias que se enquadram nesse critério 
são, portanto, famílias com o Perfil Cadastro Único. Aquelas com renda superior a 
esse perfil podem ser cadastradas desde que a inclusão esteja vinculada à seleção ou 
acompanhamento de algum programa social de nível federal, estadual ou municipal. 

A inclusão no cadastro é realizada pelo poder público municipal, usualmen-
te por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs) ou outros ór-
gãos de assistência social do município. Uma vez cadastradas, as famílias podem ser 
selecionadas para participar de programas sociais, tais como: Bolsa Família; Minha 
Casa, Minha Vida; Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Tarifa 
Social de Energia Elétrica; Carteira do Idoso; Isenção de Taxas em Concursos Pú-
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blicos, entre outros. Notadamente, o programa mais conhecido que tem por base 
o CadÚnico é o Bolsa Família. Para ser beneficiária, a família precisa ter o perfil de 
extrema pobreza ou de pobreza, ou seja, possuir renda per capita de até R$ 85 ou até 
R$ 170, respectivamente (em valores vigentes desde julho de 2016). 

De modo geral, o CadÚnico traz um conjunto de variáveis que vão além da 
composição da renda, apresentando aspectos do domicílio e em relação aos mem-
bros da família, como escolaridade, presença de alguma deficiência física ou mental, 
documentação pessoal e realização de trabalho tanto no exercício de atividades re-
muneradas quanto não remuneradas.

As famílias precisam manter seu cadastro regularmente atualizado, infor-
mando qualquer alteração na composição ou na localização da família. Mesmo que 
não ocorra qualquer modificação, ela deve dirigir-se a uma unidade de cadastramen-
to do município no prazo de até 24 meses em relação à sua última entrevista. Após 
esse período, o cadastro é considerado desatualizado, levando ao bloqueio do rece-
bimento de benefícios e de acesso a serviços até que esteja regularizado. 

IVFPR

 Desenvolvido a partir dos dados do CadÚnico e com o objetivo inicial de 
selecionar famílias para serem incluídas no Programa Família Paranaense3, é um in-
dicador sintético que busca mensurar aspectos que propiciam um menor ou maior 
grau de exposição a condições de vulnerabilidade social (NAZARENO; SOUZA 
JUNIOR; IGNÁCIO, 2012). Procura, assim, identificar e localizar as famílias que 
estão nas piores situações de precariedade, segundo componentes selecionados e or-
ganizados em quatro dimensões: 

a) Adequação do domicílio: faz o levantamento dos dados relacionados às 
condições de moradia da família. Seus cinco componentes são: espécie de domicí-
lio; densidade por dormitório; material de construção do domicílio; água encana-
da; e esgotamento sanitário.

3 Programa social do governo do estado do Paraná, que tem como atribuição “articular as polí-
ticas públicas de várias áreas dos governos (Estado e Municípios), visando o desenvolvimento, o 
protagonismo e a promoção das famílias que vivem em maior situação de vulnerabilidade social 
e risco no Paraná” (PARANÁ, 2018).
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b) Perfil e composição familiar: observa aspectos específicos de cada mem-
bro da família, que não se modificam necessariamente por intervenções do poder 
público, mas exigem atenção das políticas públicas. Esta dimensão possui nove 
componentes: responsabilidade pela família; razão entre crianças e adultos; presen-
ça de trabalho infantil na família; presença de crianças e adolescentes internados; 
presença de adultos internados; presença de idosos internados; presença de pessoas 
com deficiência na família; idosos; e analfabetismo do chefe da família.

c) Acesso ao trabalho e renda: identifica a condição de cada adulto da família 
em relação ao trabalho e classifica os rendimentos mensais declarados em termos per 
capita. É constituída por dois componentes: trabalho dos adultos e renda familiar 
mensal per capita.

d) Condições de escolaridade: mede o acesso à educação e a existência de 
defasagem no nível de instrução dos membros da família, sendo formada por três 
componentes: crianças e adolescentes fora da escola; defasagem frequentando esco-
la; e jovens e adultos fora da escola.

Aos componentes de cada dimensão, são atribuídos pontos, conforme sua 
presença ou não na família. Desse modo, as dimensões possuem pontuação máxi-
mas e mínimas. Ainda, por ser um índice composto, separado por dimensões, existe 
um índice individual para cada uma das dimensões e um índice final composto por 
todas elas. Logo, o índice sintético final é a média entre os índices de cada dimensão.

Em sua configuração, o IVSPR varia entre 0 e 1, sendo que, quanto mais pró-
ximo o valor encontrado for de 1, maior será a vulnerabilidade da família.

Descrição dos dados de vulnerabilidade, por raça, no CadÚnico

Conforme antecipado na seção que apresentou o CadÚnico, existe uma 
massa de famílias cujos formulários podem estar defasados ou desatualizados, em 
virtude de o último recadastramento ter ocorrido há mais de 24 meses. Assim, para 
fins deste estudo, serão consideradas apenas as famílias que se encontravam dentro 
desse período para realizar a leitura dos dados relacionados aos aspectos socioeco-
nômicos e ao IVSPR.
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Em 2016, no Paraná, mais de um milhão e duzentas mil famílias efetuaram 
pelo menos uma vez seu registro nos arquivos do CadÚnico4. Nesses casos, dois 
terços das pessoas responsáveis pela família declararam-se brancos, enquanto aproxi-
madamente outro terço classificou-se como pardo. Em menor escala, aparece a po-
pulação que se identifica como preta e, de forma residual, em termos proporcionais, 
as raças amarela e indígena (Tabela 1).

Essa distribuição acompanha, de modo muito aproximado, o retrato da par-
ticipação de cada uma das raças no total da população do estado, segundo os da-
dos do último censo demográfico, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2010). Entretanto, sublinha-se que as raças amarela e branca 
apresentam uma participação um pouco maior quando se compara o CadÚnico 
com o conjunto do estado paranaense (1,2% e 70,1%, respectivamente), enquanto 
as demais, ao contrário, possuem maiores participações no CadÚnico do que na 
população em geral, uma vez que, nessa última, os indígenas compõem 0,2%, par-
dos, 25,4% e pretos, 3,1%. Aqui, pode-se já inferir que a população de baixa renda é 
maior entre esses grupos raciais, uma vez que possuem sobrerrepresentação – ainda 
que pequena. 

Em relação à taxa de atualização do cadastro, em média, 64,1% das famílias 
realizaram-na, em setembro de 2016, dentro do prazo-limite legalmente normati-
zado (Tabela 1). Observa-se, nesse quesito, que as raças que possuem os melhores 
percentuais de atualização são, por ordem, indígenas, pretos e pardos, todos acima da 
média. Pode-se deduzir, a partir dessa maior atualização do cadastro, que esses gru-
pos raciais dependem mais dos benefícios, ações e serviços ofertados aos inscritos 
no CadÚnico. 

A partir disso, tem-se o contingente de população que será observado no 
restante deste estudo: 774.992 famílias.

4 A Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011, normatiza os critérios para exclusão de cadastros de 
pessoas e famílias: por falecimento de toda a família; por recusa da família em prestar informa-
ções; por omissão ou prestação de informações inverídicas pela família, por comprovada má-fé; 
por solicitação da família; por decisão judicial; ou por não localização da família para atualização 
ou revalidação cadastral, por período igual ou superior a quatro anos contados da inclusão ou da 
última atualização cadastral (BRASIL, 2011).
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Tabela 1 - Famílias cadastradas e atualizadas, segundo raça - Paraná, 2016.

Cor/Raça da 
pessoa responsável 

pela família

Famílias cadastradas (A) Famílias cadastradas (B) Taxa de 
atualização 

(B)/(A)Abs. % Abs. %

Amarela 4.313 0,4 2.551 0,3 59,1

Branca 807.098 66,8 507.982 65,5 62,9

Indígena 4.499 0,4 3.191 0,4 70,9

Parda 337.266 27,9 224.026 28,9 66,4

Preta 55.742 4,6 37.242 4,8 66,8

Total 1.208.918 100,0 774.992 100,0 64,1

Fonte: CadÚnico 09/2016.

Com o número de famílias definido, pode-se verificar quantas pessoas con-
vivem nesses arranjos familiares: no conjunto, somam 2.366.396 pessoas (Tabela 
2). Esse total, de acordo com a estimativa populacional5 do IBGE (2016) para o 
Paraná, representa 21% da população do estado. No caso do total de pessoas, a dis-
tribuição por raça segue o mesmo padrão encontrado anteriormente nas famílias, a 
saber: amarela 0,3%, branca 67,8%, indígena 0,5%, parda 28,0% e preta 3,4%. 

Alguns dados merecem destaque. Mais da metade das famílias (50,8%) é 
uniparental, ou seja, com ausência de cônjuge ou companheiro. Da mesma forma, a 
média de filhos ou enteados é bastante baixa (1,4). A terceira relação de parentesco 
mais presente nessas famílias é de netos ou bisnetos, caracterizando famílias esten-
didas e multigeracionais (Tabela 2).

5 Total da população estimada, no ano de 2016, para o estado do Paraná: 11.242.720 pessoas 
(IBGE, 2016).
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Tabela 2 - Distribuição das pessoas, nas unidades 
familiares, por cor ou raça - Paraná, 2016.

Relação de 
parentesco 

com a pessoa 
responsável pela 
unidade familiar

Cor ou Raça

Total
Amarela Branca Indígena Parda Preta

Pessoa responsável 
pela unidade familiar

2.551 507.982 3.191 224.026 37.242 774.992

Cônjuge ou 
companheiro/a

1.191 257.813 1.634 106.153 14.629 381.420

Filho/a 2.541 748.686 6.063 294.697 23.225 1.075.212

Enteado/a 14 5.135 37 2.610 184 7.980

Neto/a ou bisneto/a 156 46.300 236 18.453 1.336 66.481

Pai ou mãe 111 15.632 27 5.928 1.083 22.781

Sogro/a 9 1.501 2 550 79 2.141

Irmão ou irmã 55 9.047 57 4.358 826 14.343

Genro ou nora 11 2.535 18 993 100 3.657

Outro parente 55 9.059 102 4.405 770 14.391

Não parente 10 1.803 20 916 249 2.998

Total 6.704 1.605.493 11.387 663.089 79.723 2.366.396

Fonte: CadÚnico 09/2016.

Uma das orientações do CadÚnico é de que o cadastro seja realizado, pre-
ferencialmente, tendo a mulher como pessoa de referência na família. Esse aspecto 
expressa-se de modo bastante efetivo, tendo em vista que em 87,6% dos casos a pes-
soa responsável pelo domicílio é do sexo feminino, padrão que não se altera quando 
observado o quesito raça (Tabela 3).

Segundo o censo demográfico de 2010, o estado do Paraná possuía um grau 
de urbanização de 85,3% (IBGE, 2010). Na média geral do CadÚnico, o patamar 
encontrado é basicamente o mesmo (85,0%), demonstrando que a maioria das fa-
mílias está em áreas urbanas. Famílias cuja pessoa de referência identifica-se com 
a raça amarela ou parda encontram-se um pouco acima dessa média, estando as 
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famílias declaradas pretas com o maior grau de urbanização entre todas (90,0%). 
Por outro lado, as famílias declaradas brancas estão levemente abaixo da média e as 
indígenas, com um padrão completamente oposto, sendo majoritariamente rurais, 
estando apenas 24,2% em áreas urbanas (Tabela 3).

Em relação à média de moradores presentes em cada domicílio, esse indi-
cador no CadÚnico é exatamente o mesmo apresentado pelo total da população 
paranaense, em 2010, segundo o censo demográfico: 3,2 pessoas (IBGE, 2010). 
Esse número não varia de forma acentuada entre as raças, sendo apenas levemente 
superior entre as famílias declaradas indígenas (Tabela 3).

No que tange à idade do responsável pela família, o comportamento que 
mais se distingue da média está entre amarelos e indígenas: enquanto os primeiros 
possuem as menores taxas entre as faixas etárias até 39 anos e as maiores taxas nas 
faixas etárias acima de 60 anos de idade, os segundos apresentam o inverso, ou seja, 
maior proporção de responsáveis pela família nas faixas etárias jovens e menores 
proporções nas faixas etárias mais avançadas. Famílias brancas, pardas e pretas não 
apresentam variação substantiva nesse aspecto, mantendo todas um comportamen-
to uniforme em relação à distribuição dos responsáveis pela família segundo faixa 
etária. Nessas, a distribuição relativa é maior na faixa de 30 a 39 anos, vindo na 
sequência a de 20 a 29 anos, 40 a 49 anos e demais. Nesse sentido, 83,2% dos res-
ponsáveis pelas famílias possuem entre 20 e 59 anos.

Quando se observa o nível de instrução, percebe-se que a escolaridade é bas-
tante baixa. A média encontrada é de 58,7% dos casos sem instrução ou com ensino 
fundamental incompleto. Entre os amarelos, essa taxa é de 52,2% e de 57,1% entre 
os brancos, aumentando além da média entre pardos, pretos e indígenas (respectiva-
mente, 61,7%, 62,3% e 74,4%). Em todas as raças, menos de 10,0% dos responsáveis 
pela família possuem o ensino fundamental completo. Famílias amarelas e brancas, 
com 21,3% e 19,3%, respectivamente (Tabela 3), são as que possuem as maiores 
taxas de ensino médio completo. As demais estão abaixo da média de 18,1% em 
relação a esse nível de instrução. Nesse cenário, a situação do nível superior, tanto 
incompleto quanto completo, é residual. Para todas as raças, nenhuma dessas possi-
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bilidades de frequência ao ensino superior atinge sequer 1,0% das famílias, sendo a 
média de 0,7% para a soma de incompleto e completo.

Passando ao aspecto da renda domiciliar per capita6, 74,9% das famílias pos-
suem rendimentos de até meio salário mínimo7. Encontram-se abaixo desse per-
centual as famílias amarelas e brancas (65,7% e 73,4%, respectivamente) e acima 
disso as pretas, pardas e indígenas (75,7%, 77,9% e 94,1%, respectivamente), ou seja, 
destacam-se nos extremos as famílias amarelas e indígenas, apresentando as demais 
um distanciamento não superior a 5,0% entre si. 

A mesma tendência é encontrada quando se observam as faixas de renda que 
caracterizam extrema pobreza (até R$ 85) e pobreza (entre R$ 85,01 e R$ 170): 
37,1% das famílias estão nessa condição. Abaixo disso, estão as famílias amarelas, 
com 29,9%, e as brancas, com 35,5% dos casos; acima, há 38,7% das pretas, 40,2% 
das pardas e 78,3% das famílias indígenas em situação de pobreza e extrema pobreza.

Vale destacar que essas duas faixas de renda com os menores valores mone-
tários caracterizam o público-alvo do Programa Bolsa Família. Segundo dados da 
Matriz de Informações Sociais, da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação 
(SAGI), do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA), em setem-
bro de 2016, no Paraná, 389.931 famílias foram beneficiadas pelo Programa Bolsa 
Família, sendo repassada a cifra total de R$ 60.715.208,00, com valor médio do 
benefício em R$ 155,71 por família.

Tabela 3 - Distribuição (%) e características dos domicílios e 
seus responsáveis, segundo cor ou raça - Paraná, 2016.

Variável
Cor ou Raça

Total
Amarela Branca Indígena Parda Preta

Sexo

Masculino 16,7 12,4 14,3 12,2 14,3 12,4

Feminino 83,3 87,6 85,7 87,8 85,7 87,6

Local de domicílio

Urbano 87,1 83,9 24,2 87,5 90,4 85,0

6 Soma dos rendimentos de todas as fontes e de todos os membros da família, dividida pelo nú-
mero de moradores do domicílio. Esses valores não incluem as transferências do Programa Bolsa 
Família.
7 Valor do salário mínimo vigente em 2016: R$ 880,00.
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Variável
Cor ou Raça

TotalAmarela Branca Indígena Parda Preta
Local de domicílio

Rural 12,9 16,1 75,8 12,5 9,6 15,0

Média de moradores 3,2 3,2 3,8 3,3 3,4 3,2

Faixas etárias

Até 19 anos 0,7 1,0 2,2 1,0 0,5 1,0

20 a 29 anos 15,9 21,4 34,5 22,9 17,0 21,7

30 a 39 anos 24,3 26,3 29,1 27,2 27,6 26,7

40 a 49 anos 17,6 20,0 18,7 20,8 22,4 20,3

50 a 59 anos 12,1 14,4 9,6 14,6 16,4 14,5

60 a 69 anos 14,4 11,0 4,0 9,3 10,6 10,5

70 a 79 anos 11,2 4,5 1,2 3,3 4,2 4,2

80 ou mais 3,8 1,3 0,7 0,8 1,2 1,1

Nível de instrução

Sem instrução 6,3 6,0 17,2 8,2 10,7 6,9

Fundamental incompl. 46,1 51,2 57,2 53,5 51,7 51,9

Fundamental compl. 8,7 9,7 6,8 9,5 8,8 9,6

Médio incompleto 10,2 10,4 9,2 10,7 9,7 10,4

Médio completo 21,3 19,3 7,9 15,8 16,2 18,1

Superior incompleto 0,8 0,6 0,6 0,4 0,6 0,5

Superior completo 0,5 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2

Sem informação 6,1 2,6 1,7 1,7 2,2 2,4

Faixas de renda per capita

Até R$ 85,00 17,4 18,7 60,8 22,3 22,8 20,1

Entre R$ 85,01 até R$ 170,00 12,5 16,8 17,6 17,9 16,1 17,0

Entre R$ 170,01 até 1/2 S.M. 35,8 37,9 15,7 37,7 36,8 37,7

Acima de 1/2 S.M. 34,3 26,6 5,9 22,1 24,3 25,1

Fonte: CadÚnico 09/2016.

Passando à verificação do comportamento do IVSPR de acordo com o cri-
tério raça, será observada cada dimensão do índice de modo isolado e depois o con-
junto no índice sintético final, a partir de algumas estatísticas de resumo seleciona-
das (Tabela 4). Entre elas, está o percentil 75, cuja razão para se observar deve-se ao 
fato de o Programa Família Paranaense, que foi o demandante da criação do IVSPR, 
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considerar as famílias acima desse patamar como a linha de corte para seleção das 
famílias que deverão ser incorporadas ao programa, classificando-as como de alta 
vulnerabilidade. Com isso, pretende-se constatar quais dimensões influenciam mais 
ou menos o resultado do índice, isto é, em qual aspecto a vulnerabilidade é maior, 
elevando, assim, o IVSPR.

A primeira dimensão, que se refere à adequação do domicílio, apresentou 
média de 0,1391. Estão abaixo dessa média, isto é, em menor vulnerabilidade, as 
raças amarela, branca e preta; um pouco acima da média, a raça parda (0,1423) 
e bastante acima, a indígena (0,3943). Esta, portanto, apresenta o pior padrão de 
adequação domiciliar. No caso da mediana, o valor encontrado para as raças branca, 
parda e preta converge para o mesmo valor do conjunto, que está um pouco acima 
do encontrado para a média.

Nessa dimensão, destaca-se o fato de a mediana das famílias amarelas estar no 
zero, significando que pelo menos metade das famílias não possui qualquer aspecto 
que indique vulnerabilidade de adequação do domicílio. Por sua vez, as famílias 
indígenas apresentam mediana bastante superior às demais. Já o percentil 75, exce-
tuando as famílias indígenas, apresenta o mesmo índice da mediana, demonstrando 
quanto esse aspecto é similar para essas famílias, não havendo uma grande distorção, 
ou seja, a maioria das famílias é parecida nesse aspecto. O hiato entre os casos dos 
menos e dos mais vulneráveis é maior entre amarelos e indígenas, conforme atesta os 
respectivos desvios padrões em relação à média do conjunto. Logo, os indígenas são 
de longe o grupo com maior vulnerabilidade nesta dimensão, seguidos pelos pardos, 
que apresentaram a segunda maior média e desvio padrão; brancos e pretos foram 
praticamente idênticos.

A segunda dimensão, que trata do perfil e da composição familiar, apresen-
tou as menores médias de toda a série, estando a geral em 0,1146. Todas as raças 
convergiram para a mesma mediana e percentil 75, mostrando ser ainda mais uni-
forme que a dimensão anterior. Além disso, o desvio padrão foi pequeno em todos 
os casos, aparecendo alguma distinção apenas na terceira casa decimal. A distância 
entre as médias foi baixa; mesmo assim, na direção do menos vulnerável para o mais, 
pode-se notar alguma proximidade entre amarelos (0,1094) e brancos (0,1110), am-
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bos abaixo da média da dimensão, seguidos pelos pardos (0,1207), pretos (0,1257) 
e indígenas (0,1380).

A terceira dimensão, que aborda a temática de acesso ao trabalho e renda, apre-
sentou os maiores índices em todas as estatísticas entre as dimensões do IVSPR. Logo, 
infere-se que tende a elevar a vulnerabilidade das famílias, pois aqui é onde existe a 
maior dificuldade de conseguir atender aos critérios para ausência de vulnerabilidade.

As diferenças entre mediana e desvio padrão demonstram uma maior desi-
gualdade dentro desta dimensão. Aqui, os grupos raciais já não são tão parecidos, 
a não ser pelo aspecto de que as famílias em alta vulnerabilidade (percentil 75) 
possuem um índice bastante elevado (0,7692), ou seja, muito pouco do exigido 
pela dimensão é atendido. A mediana é a mesma para as raças branca, parda e preta 
(0,5385), o que significa que metade desses grupos não cumpre pouco mais da me-
tade do que é colocado pela dimensão.

Basicamente, há uma divisão entre dois blocos aproximados: 50,0% das famí-
lias abaixo de 50% do índice e 50,0% das famílias acima de 50% do índice. Pelo menos 
metade das famílias amarelas cumpre mais da metade do índice, enquanto metade das 
indígenas não cumpre mais de três quintos do índice. Estão abaixo da média da dimen-
são (0,4911) os amarelos e brancos e acima, os demais grupos raciais, sendo que pretos 
estão praticamente em cima da média (0,4973), mais próximos daqueles do que destes.

A quarta dimensão contempla as condições de escolaridade dos membros da 
família, sendo a segunda que mais tende a elevar o índice final das famílias. Nova-
mente, os amarelos apresentam as menores vulnerabilidades, seguidos pelos brancos 
e, muito próximos, pretos. Não existe diferença substantiva entre a média, mediana, 
percentil 75 e desvio padrão da dimensão e as mesmas estatísticas das famílias pretas. 
Nesse quesito, o desvio padrão dos pretos é menor do que de amarelos e pardos. Indí-
genas, por sua vez, apresentam as maiores vulnerabilidades nesta dimensão.

Com exceção das famílias do grupo racial amarelo, as demais em alta vul-
nerabilidade (percentil 75) não cumprem pelo menos metade da dimensão escola-
ridade. Como a mediana, exceto indígenas, está abaixo da média de todos grupos, 
infere-se que existe uma desigualdade grande entre aqueles que conseguem cumprir 
as condições da dimensão e os que não.
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Tabela 4 - Estatísticas descritivas, por dimensão do índice de vulnerabilidade das famílias paranaenses, segundo cor ou raça - Paraná, 2016.

Cor ou 
Raça

IV SPR - Dimensão 1 IV SPR - Dimensão 2 IV SPR - Dimensão 3 IV SPR - Dimensão 4 IV SPR - Dimensão 5
Média Mediana P1 75 DP2 Média Mediana P1 75 DP2 Média Mediana P1 75 DP2 Média Mediana P1 75 DP2 Média Mediana P1 75 DP2

Amarela 0,1279 0,0000 0,1667 0,2129 0,1094 0,1000 0,2000 0,0851 0,4209 0,4615 0,7692 0,2846 0,2734 0,2500 0,2500 0,1649 0,2233 0,2279 0,3112 0,1644

Branca 0,1366 0,1667 0,1667 0,1913 0,1110 0,1000 0,2000 0,0837 0,4817 0,5385 0,7692 0,2624 0,2994 0,2500 0,5000 0,1623 0,2471 0,2548 0,3263 0,1609

Indígena 0,3943 0,3333 0,5833 0,2973 0,1380 0,1000 0,2000 0,0883 0,6346 0,7692 0,7692 0,2006 0,3888 0,2500 0,5000 0,1900 0,3730 0,3840 0,3840 0,1951

Parda 0,1423 0,1667 0,1667 0,1931 0,1207 0,1000 0,2000 0,0846 0,5102 0,5385 0,7692 0,2542 0,3167 0,2500 0,5000 0,1643 0,2601 0,2696 0,2696 0,1688

Preta 0,1330 0,1667 0,1667 0,1911 0,1257 0,1000 0,2000 0,0837 0,4973 0,5385 0,7692 0,2593 0,3051 0,2500 0,5000 0,1636 0,2497 0,2638 0,2638 0,1809

Total 0,1391 0,1667 0,1667 0,1932 0,1146 0,1000 0,2000 0,0841 0,4911 0,5385 0,7692 0,2603 0,3050 0,2500 0,5000 0,1634 0,2514 0,2612 0,2612 0,1647

Nota: 1 P: Percentil. 2 DP: Desvio Padrão.
Fonte: CadÚnico 09/2016.
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Dessa forma, a média aritmética final do índice, composto pelas quatro di-
mensões, apresenta um cenário em que o índice geral é de 0,2514, estando abai-
xo desse patamar amarelos, brancos e pretos e acima disso os pardos e indígenas. A 
mediana ficou em 0,2612 e somente amarelos e brancos ficaram abaixo disso. Já o 
percentil 75, que classifica as famílias em alta vulnerabilidade, possui uma linha de 
corte em 0,3321, exatamente a mesma encontrada nas famílias pretas. A média, a 
mediana e o percentil 75 dos pardos foram maiores que os dos pretos, porém o desvio 
padrão destes foi maior. Isso coloca a questão de que o grupo dos pretos pode ser 
mais heterogêneo e com maior desigualdade interna.

Dessa forma, as maiores condições de vulnerabilidade estão presentes nos in-
dígenas, seguidos pelos pardos, e as menores, nos amarelos, embora o desvio padrão 
nos brancos seja mais baixo do que nestes, o que demonstra que o grupo formado 
pelas famílias brancas possui menor desigualdade interna em relação aos demais.

Considerações finais

Após percorrer os dados descritos, percebe-se que os dois grupos com meno-
res contingentes populacionais apresentaram, cada um, a menor e a maior condição 
de vulnerabilidade – o amarelo como menos vulnerável e o indígena como mais. O 
segundo grupo com menor índice de vulnerabilidade foi o branco.

Entre os grupos geralmente classificados como negros, houve variações en-
tre pardos e pretos. No IVSPR, os pretos apresentaram menor vulnerabilidade que 
os pardos, estando abaixo da média geral, pois, no total, o grupo de famílias pretas 
(0,2497) esteve mais próximo das brancas (0,2471) do que das pardas (0,2601). Na 
dimensão de adequação do domicílio, o grupo racial preto apresentou melhor resul-
tado que os indígenas, os pardos e os brancos, sendo, assim, o segundo melhor índice. 
Também teve índice melhor que pardos e indígenas nas dimensões acesso a trabalho 
e renda e condições de escolaridade. 

Alguns destaques para o grupo racial preto entre a população do CadÚnico: 
(i) apresenta o maior grau de urbanização entre todos os grupos raciais e, geralmen-
te, a situação de pobreza é mais agravada no rural; (ii) é o grupo que apresenta as 
maiores proporções de chefes de família entre a faixa etária de 40 a 59 anos; (iii) em 
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termos de escolaridade, possui maior proporção que os pardos de pessoas responsá-
veis pela unidade familiar com ensino médio completo; (iv) no quesito renda per 
capita, possui maior proporção que os pardos de famílias com renda acima de meio 
salário mínimo.

Em termos de proporção na participação da população, no Paraná, o grupo 
branco é bastante superior ao preto. Como é um grupo menor, talvez tenda a apre-
sentar características mais similares. Também pode ser que haja a influência de uma 
maior convicção na identificação e no reconhecimento como pertencimento a um 
grupo racial. A hipótese aqui é a de que o pardo, como um grupo mais “aberto”, não 
seja tão bem definido, recebendo influência de todos os lados.

De todo modo, o exercício aqui proposto demostra que existe uma diferença 
entre o público com perfil de baixa renda e nem todos são vulneráveis na mesma 
medida. Da mesma forma, algumas dimensões do índice tendem a pesar mais na 
composição do resultado. É o caso das dimensões referentes à escolaridade e ao tra-
balho e renda, nesta se encontrando os maiores índices de vulnerabilidade do IVS-
PR, com todos os grupos raciais revelando seu pior desempenho. 

Por outro lado, ficou registrado que o perfil da família é a dimensão que me-
nos influencia o resultado do índice e na qual existe o menor hiato entre os grupos 
raciais. Nesse aspecto, as famílias são muito parecidas – nem o tamanho, por núme-
ro de membros, possui variação considerável.

Esses resultados não são conclusivos, mas, sim, o registro de um momento, 
em que é possível observar que, entre os mais pobres do estado do Paraná, alguns 
grupos raciais são mais vulneráveis que outros e apresentam certa regularidade nos 
padrões de seus indicadores. As discussões e estratégias para alteração desse cenário 
devem incluir, necessariamente, os indivíduos que compõem esses grupos, devendo 
as políticas públicas estar atentas aos aspectos culturais que caracterizam cada gru-
po, procurando atender, com isso, de modo mais eficaz às suas demandas.
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Introdução

A farta legislação brasileira, que visa coibir a discriminação em virtude de 
raça e cor, demonstra que o mito da democracia racial precisa ser superado. Do con-
trário, em havendo a plena igualdade étnico-racial em nosso país, tais leis seriam 
despiciendas.

Passados 128 anos da abolição da escravidão, os dados de vulnerabilidade da 
população negra demonstram que ainda há muito a ser feito nessa área. Muito em-
bora o Brasil seja o país com maior população negra fora da África (54% da popula-
ção se identificando como preta ou parda, segundo o Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística – IBGE, 2015), os salários médios entre brancos e negros chegam a 
uma diferença de 300% quando a comparação se dá entre um homem branco e uma 
mulher negra (IBGE, 2003). Há também baixa representação negra na política, nos 
cargos executivos, nas universidades, nas instituições públicas, inclusive nos poderes 
que integram o Sistema de Justiça.

1 Promotora de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná. Pós-Graduada em Direi-
tos Humanos pela Faculdade de Direito de Coimbra. Designada para coordenar o Núcleo de 
Promoção de Igualdade Étnico-Racial do MPPR. Mestranda em Estudos Sobre Mulheres pela 
Universidade Aberta de Portugal. Designada para atuar como integrante do Grupo de Trabalho 
de Enfrentamento ao Racismo e Respeito à Diversidade Étnica e Cultural (GT-4), da Comissão 
de Defesa dos Direitos Fundamentais do CNMP. 
2 Advogada. Especialização em Direito Processual Penal. Mestranda em Educação no Programa 
de Pós-Graduação da Universidade Federal do Paraná (PPGE-UFPR), membra da Comissão de 
Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Paraná e membra do Núcleo de Estudos Afro-
-Brasileiros (NEAB/UFPR).
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A juventude negra tem sido vítima de um verdadeiro genocídio, já que, se-
gundo dados do Mapa da Violência de 2012 (WAISELFISZ, 2011), cerca de quase 
três jovens negros são mortos para cada ocorrência que envolve um jovem branco. 

Diariamente, a população negra sofre com o preconceito racial que, muitas 
vezes, culmina com a discriminação. Andreucci explica que:

Preconceito racial indica opinião ou sentimento, quer favorável, 
quer desfavorável, concebido sem exame crítico, ou ainda atitude, 
sentimento ou parecer insensato, assumido em consequência da ge-
neralização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo 
meio, conduzindo geralmente à intolerância, a discriminação, por 
seu turno, expressa a quebra do princípio da igualdade, como dis-
tinção, exclusão, restrição ou preferência, motivado por raça, cor, 
sexo, idade, trabalho, credo religioso ou convicções políticas. (AN-
DREUCCI, 2013, p. 43).

Assim, para esse mesmo autor tanto o racismo – “que geralmente expressa o 
conjunto de teorias e crenças que estabelecem uma hierarquia entre as raças, entre 
etnias, ou ainda uma atitude de hostilidade em relação a determinadas categorias 
de pessoas” (ANDREUCCI, 2013, p. 43) – quanto o preconceito é que levam à 
discriminação racial e originam os crimes raciais. Em nosso ordenamento jurídico, 
além das disposições constitucionais, há previsões específicas para o combate de cri-
mes raciais, tais como o crime de injúria racial – artigo 140, § 3º do Código Penal, e 
crimes de racismo descritos na Lei nº 7.716/1989.

Contudo, a população negra, comumente vítima desses crimes, passa por 
muitas dificuldades para registrar a ocorrência, primeiramente pelo mau atendi-
mento recebido nas delegacias, que tendem a desqualificar ou minimizar o crime 
sofrido, o que implica, muitas vezes, a subnotificação do fato. Ainda, condutas que, 
em tese, deveriam ser capituladas na Lei nº 7.716/1989 e no artigo 140, § 3º, do Có-
digo Penal são classificadas como o crime exposto no artigo 140, caput, do mesmo 
código, sem a devida especialização.

Mesmo quando o boletim de ocorrência é confeccionado de forma correta, 
há uma majoritária tendência de arquivamento por parte do Ministério Público. 
Ainda, percebe-se, na análise de julgados, que o racismo institucional nas decisões 
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atua como fator que impede a punição dos denunciados. Em regra, a excessiva tole-
rância do operador do direito se assenta no argumento de que a intenção do agen-
te não era ofender a dignidade da vítima e, por isso, trata-se de ato inofensivo 
no cotidiano e no contexto cultural brasileiros. Todavia, a luta contra o racismo 
através do combate aos crimes raciais é de suma importância para a promoção da 
igualdade racial no Brasil, pois permanece no imaginário popular a ideia de que 
não há racismo em nosso país e que tratamentos preconceituosos e discriminató-
rios devem ser entendidos como brincadeiras cordiais. Afinal, a injúria consistente 
em elementos de raça, cor ou origem perpetrados contra uma pessoa de pele negra 
possui uma série de significados que maculam sua honra subjetiva, em confirmação 
à subalternização da pessoa negra, sua desumanização e à inferiorização de sua esté-
tica, conhecimentos e cultura.

Uma especializada atuação do Ministério Público e de outros atores do 
Sistema de Justiça, em cumprimento de seus deveres funcionais estabelecidos pela 
Constituição, bem como em consonância com a legislação internacional que visa 
à diminuição do racismo e à promoção da igualdade racial, pode se mostrar como 
peça-chave na luta contra o racismo institucional no Sistema de Justiça.

Legislação nacional e internacional sobre o combate ao racismo

A Constituição Federal de 1988 fala em combate ao racismo logo no início 
de sua redação, quando prevê, nos objetivos fundamentais da República (artigo 3º, 
inciso IV), a intenção do constituinte em combater o preconceito e a discrimina-
ção: “Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Bra-
sil: IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 
e quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, 1988).

Nesse mesmo sentido: “Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas 
suas relações internacionais pelos seguintes princípios: VIII - repúdio ao terrorismo 
e ao racismo” (BRASIL, 1988), em consonância com a ideia de que o repúdio ao ra-
cismo é um tema caro para a internacionalidade, haja vista que em nome dele foram 
perpetuadas as maiores atrocidades humanas já vistas.
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O artigo 5º, por sua vez, é o grande destaque já que, além de garantir a igual-
dade jurídica aos brasileiros, torna a prática do racismo único crime inafiançável e 
imprescritível do Ordenamento:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos seguintes termos: XLI - a lei punirá 
qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades funda-
mentais; XLII - racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 
sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. (BRASIL, 1988).

Não bastassem tais normas constitucionais, o Brasil ainda é signatário da De-
claração Universal dos Direitos Humanos, da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Discriminação Racial, entre outras normas que possuem força supralegal, por en-
tendimento do Superior Tribunal Federal3. No sistema interamericano de proteção 
aos direitos humanos, há ainda a Convenção Interamericana de combate ao Racis-
mo, Discriminação Racial e Formas Conexas de Intolerância.

No que toca especificamente aos crimes raciais, o artigo 140, § 3º4, do Có-
digo Penal , e os artigos da Lei nº 7.716/1989 preveem, respectivamente, a injúria 

3 Recurso Extraordinário 343.703-1/2008: “PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL 
EM FACE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS SOBRE DIREITOS HUMANOS. 
INTERPRETAÇÃO DA PARTE FINAL DO INCISO LXVII DO ART. 5º DA CONSTI-
TUIÇÃO FEDERAL DE 1988. POSIÇÃO HIERÁRQUICO-NORMATIVA DOS TRA-
TADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS NO ORDENAMENTO JU-
RÍDICO BRASILEIRO. Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional 
dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pac-
to de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal para prisão 
civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas internacionais sobre direitos 
humanos lhes reserva um lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constitui-
ção, porém acima da legislação interna. O status normativo supralegal dos tratados internacionais 
de direitos humanos subscritos pelo Brasil torna inaplicável a legislação infraconstitucional com 
ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu com o art. 1.287 
do Código Civil de 1916 e com o Decreto-Lei nº 911/69, assim como em relação ao art. 652 do 
Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002).” 
4 Artigo 140: Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, § 3º Se a injuria consiste 
na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem, ou a condição de pessoa 
idosa ou portadora de deficiência. Reclusão de 01 (um) ano e 03 (três) meses e multa.
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racial e o racismo. Resumidamente, a injúria racial se refere a uma vítima específica, 
enquanto que o racismo é ofensa a todo um grupo étnico-racial (CNJ, 2015).

Essa pluralidade de normas necessita de efetividade, sob pena de se validar a 
crítica de Lassale acerca das leis que não se cumprem passando apenas como letra 
morta no papel (LASSALE, 1933). Por conta disso, a própria Constituição criou 
mecanismos práticos e delimitou que algumas instituições se incumbissem da pro-
teção dos direitos relacionados à promoção da igualdade étnico-racial, tal como se 
determina ao Ministério Público (art. 127 e 129 da CF) e a outros atores do sistema 
de Justiça (Poder Judiciário, Agentes da Segurança Pública, entre outros). 

A complexidade dessa dinâmica não se relaciona, portanto, à falta de normas 
destinadas ao combate do racismo, mas sim ao racismo institucional observado no 
dia a dia das delegacias, dos fóruns, nas audiências, no sistema carcerário e em outros 
espaços do Sistema de Justiça.

Subnotificação e outras formas de racismo institucional que impedem o 
combate aos crimes raciais

O sistema judicial é composto por instituições e órgãos cujo objetivo é ins-
trumentalizar o acesso à justiça, solucionar conflitos e garantir direitos aos cidadãos. 
Todavia, tal espaço não está imune ao racismo, de modo que a apuração e solução de 
crimes raciais são profundamente prejudicados.

O conceito de racismo institucional surgiu no contexto da luta pelos direitos 
civis nos Estados Unidos da América, na década de 1960. A concepção então enun-
ciada dizia respeito à operação ativa e estruturante de atitudes e práticas racistas 
alicerçadas na ideia de inferioridades dos negros, que justificava sua subordinação 
aos brancos (CARMICHAEL, 1967).

Décadas depois, o racismo institucional ganha contornos jurídico-políticos 
na Inglaterra, por ocasião do assassinato do jovem negro Stephen Lawrence, morto 
em 22 de abril de 1993, por um grupo racista branco. Diante da inoperância das 
investigações policiais, foi instaurado, em 1998, um inquérito público sob a pre-
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sidência de Sir William Macpherson, que analisou o procedimento apuratório da 
Metropolitan Police Service (MPS) e concluiu que a força policial era institucional-
mente racista.

No relatório final do inquérito público, o racismo institucional é conceitua-
do como sendo “o fracasso das instituições e organizações em prover um serviço 
profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou 
étnica” (MACPHERSON, 1999.

No âmbito da Segurança Pública e da Justiça Criminal, o racismo institu-
cional pode ser apontado como explicação para várias distorções identificadas em 
pesquisas e coleta de dados junto às forças de segurança, ao Ministério Público, à 
Defensoria Pública e ao Poder Judiciário, que se refletem desde o atendimento à 
vítima de crimes raciais até o processamento e julgamento desses crimes.

Qualquer um desses atores, individualmente considerados como agentes 
estatais, tem o dever de não reproduzir práticas discriminatórias quanto à etnia e 
raça/cor da pele e, além disso, são incumbidos de prevenir e reprimir condutas des-
sa natureza que configurem infração. Contudo, a partir do fenômeno do racismo 
institucional, o resultado de suas práticas diárias se apresenta como exatamente o 
oposto, ou seja, como legitimador das ações racistas, gerando efeitos extremamente 
danosos para a população. 

Conforme pesquisa do Núcleo de Estudos em Segurança Pública, da Funda-
ção João Pinheiro, intitulada Mecanismos de filtragem racial na atividade policial: o 
caso de Minas Gerais, por meio da observação direta da abordagem policial realiza-
da (a partir de entrevistas e observação do participante), verificou-se que os “tipos 
suspeitos” são construídos a partir de critérios estigmatizantes que informam a ação 
policial (BATITUCCI; SOUZA; SOUSA, 2014). 

Ainda, reconfirma-se o aumento da violência policial quando direcionada à 
população negra: das 1.275 vítimas de homicídio decorrente de intervenção poli-
cial entre 2010 e 2013 na cidade do Rio de Janeiro, 79% eram negros (ANISTIA 
INTERNACIONAL, 2015). 

Noutra esfera, a análise da apuração dos crimes raciais permite identificar 
que o racismo institucional mantém a hierarquização racial, colocando pessoas ne-
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gras num patamar de inferioridade e, portanto, não merecedoras dos serviços públi-
cos, justamente porque o negro é potencialmente visto como criminoso e não como 
vítima. Daí a tendência do Sistema de Justiça de amenizar a gravidade de crimes 
dessa espécie.

Isso fica evidente nas subnotificações dos crimes raciais, isto é, os ofendidos 
não recebem o devido atendimento das autoridades públicas no momento de co-
municação da ocorrência – exigência atípica de provas por parte da vítima, ten-
tativas de dissuadi-la trocando o crime por uma suposta brincadeira, entre outras 
completas negativas de registro por parte dos servidores responsáveis.

Ainda, há a conduta frequente de capitulações equivocadas. Casos de in-
júrias raciais e racismo são classificados nos boletins de ocorrência como a injúria 
comum prevista no art. 140, caput, do Código Penal, a qual, inclusive, é julgada em 
Juizados Especiais Criminais e somente a partir da oferta de queixa-crime, em regra, 
por advogados contratados pelas vítimas. Os crimes raciais, por sua vez, desde o ano 
de 2009, são processáveis na Justiça Comum, mediante ação penal pública, ou seja, 
a partir da atuação única do Ministério Público (Lei nº 12.033, de 29 de setembro 
de 2009).

Quando o registro ocorre de forma correta, há ainda a barreira do racismo 
institucional no que toca ao correto processamento do caso e à condenação dos 
autores de crimes raciais. Pela análise da jurisprudência pátria, observa-se que ainda 
prevalece entre promotores e juízes a ideia de que punir um crime racial com uma 
condenação é certo exagero. 

Um exemplo emblemático e de repercussão internacional foi o caso Simone 
André Diniz V. Brasil (Caso 12.001 CIDH). Ao se oferecer para uma vaga de traba-
lho como babá, Simone foi recusada, pois, segundo a contratante, a preferência era 
por uma babá branca. Simone registrou o caso como crime de racismo constante no 
artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, todavia o procedimento foi arquivado pelo promo-
tor de justiça, sendo o referido arquivamento homologado judicialmente. 

A ocorrência foi levada para a Corte Interamericana de Direitos Humanos 
da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA) e o Brasil, colocado no 
banco dos réus por infringir a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a 
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Convenção Internacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 
Racial. Os peticionários alegaram que o Estado não garantiu o pleno exercício do 
direito à justiça, nem apurou o crime de discriminação racial sofrido por Simone 
Diniz (CIDH, 2006).

Destacam-se, resumidamente, três pontos principais do relatório que con-
denou o Estado brasileiro por violação das regras da convenção americana: (i) a 
problemática de aplicação das Leis Antirracismo; (ii) o racismo institucional e; (iii) 
a desclassificação dos crimes de racismo para injúria comum.

A primeira questão levantada no relatório foi a problemática de se aplicar 
as leis antirracismo no Brasil, sobretudo a difícil aplicação da Lei nº 7.716/1989, e 
como a justiça brasileira tendia a ser condescendente com a prática de discriminação 
racial, dificilmente condenando um branco por discriminação (CIDH, 2006), o 
que resultava na impressão da inexistência de práticas discriminatórias no país. 

Para exemplificar a desigualdade no acesso à justiça para as vítimas de crimes 
raciais, o relatório da CIDH expõe que, de 300 boletins de ocorrência analisados, 
de 1951 a 1997, nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Porto Alegre, 
apenas 150 foram considerados como crime pelos delegados de polícia, chegando 
ao estágio de inquérito policial. Destes, somente 40 foram encaminhados pelo Mi-
nistério Público para uma ação penal contra o discriminador, dos quais apenas nove 
– cinco em São Paulo e quatro no Rio Grande do Sul – chegaram a julgamento:

Primeiramente, para condenar alguém por racismo, as leis anti-racis-
mo brasileiras exigem que o acusado tenha agido com intenção racis-
ta. Alem disso, os tribunais demonstram falta de seriedade para lidar 
com esse tipo de crime. Os juízes evitam impor as pesadas sentenças 
estabelecidas pela Constituição aos culpados por crime de racismo. 
Juízes e promotores, assim como demais membros da sociedade brasi-
leira, vêem supostos incidentes de racismo como inócuos e não estão 
dispostos a colocar os infratores atrás das grades por um tipo de com-
portamento que é comum na sociedade brasileira. (CIDH, 2006).

O segundo ponto a se destacar do relatório é o próprio racismo institucional 
como um obstáculo à aplicação das leis antirracismo também deixar de ser reconhe-
cido e trabalhado (CIDH, 2006). 
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Por fim, há a já citada desclassificação do racismo para o crime de injúria 
comum. Segundo o relatório, a impunidade no crime de injúria já se inicia na co-
municação da ocorrência, pois acaba por ser desclassificado como injúria comum, 
descrito no artigo 140 do Código Penal, como crime de menor potencial ofensivo.

Como mais um ponto importante do relatório, e que deve ser explorado no 
presente trabalho, está a constatação de que, ao final de uma investigação, muitas 
decisões judiciais não punem os crimes raciais em razão da ausência do elemento 
subjetivo do crime. Exige-se a comprovação do “ódio racial”, ou a comprovação de 
que o autor do delito não teria agido com outro tipo de animus no momento da 
ofensa ou da discriminação. São constantes os julgamentos que concluem pela im-
procedência da denúncia acusatória, por falta de comprovação da motivação racista. 

A fundamentação utilizada em diversos acórdãos e sentenças é de que os réus 
não teriam a intenção de ofender e, portanto, não haveria o dolo específico do tipo, 
conhecido como animus injuriandi – vontade de injuriar –, estando, em regra, pre-
sente o animus jocandi, isto é, a vontade de se produzir uma piada, um divertimento. 
Tal justificativa é perigosa. Trata-se de verdadeira chancela do Poder Judiciário para 
que pessoas cometam crimes raciais livremente, uma vez que diante de um processo 
penal basta a simples alegação da ausência da intenção de ofender.

Alguns poucos e elogiáveis julgados já procuram observar o viés que se de-
fende no presente texto, concluindo pela procedência da denúncia acusatória ape-
nas por uma análise mais criteriosa da ofensa perpetrada: TJRJ, Apelação Cível nº. 
2.462/96 – 9º Câm. Cível, 15.08.96, Rel. Elmo Arueira, criança negra retratada 
como macaco; TJSP, Apelação nº 0029825-24.2009.8.26.0050 – 4ª Câm. Criminal, 
20.03.14, Rel. Alexandre Almeida, diretora da escola que se dirige à professora utili-
zando a expressão “macaca”; TJRS, Apelação nº 70054174610 – 3ª Câm. Criminal, 
07.11.13, Rel. Jayme Weingartner, réu chama vítima de cor negra de macaco. 

Também destacável é o caso paranaense em que, após absolvição, pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR), da suposta agressora que chamou 
duas mulheres negras de “macacas comendo bananas”, houve interposição de agra-
vo junto aos Tribunais Superiores, o qual, ainda que desprovido, foi devidamente 
avalizado pela Procuradoria-Geral da República, a partir dos seletos argumentos: o 
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cabimento do agravo em recurso especial como via eleita adequada prestigiando o 
acesso à justiça; a desnecessidade de comprovação do animus injuriandi, sobretudo 
para determinadas expressões dirigidas às pessoas negras; a negativa da utilização 
do animus jocandi, já que essa defesa não inibe a conduta criminosa dos fatos, e a 
aceitação de tais “justificativas” impedem o correto processamento dos crimes ra-
ciais, aumentando a impunidade (Parecer nº 19.365/2015 – ER, 6 jul. 2015, Elizeta 
Maria de Paiva – subprocuradora-geral da República).

Embora o crime de injuria racial parta do crime de injuria comum descrito 
no artigo 140 do Código Penal, trata-se de sua forma qualificada, ou seja, traz em 
si um elemento a mais que o tipo comum, mais grave, o que justifica a pena dife-
renciada. Esse tipo especial, qualificado, se deu por uma escolha política do legis-
lador que, percebendo a desclassificação dos crimes de racismo constantes na Lei 
nº 7.716/1989 para o crime de injúria simples constante no artigo 140 do Código 
Penal, criou essa figura qualificada a fim de atender as vítimas de crimes raciais de 
forma mais equânime:

Esta figura típica foi introduzida pela Lei 9459/97 com finalidade 
de evitar as constantes absolvições que ocorriam quanto às pessoas 
que ofendiam outras, através de insultos com forte conteúdo racial 
ou discriminatório e escapavam da Lei 7.716/89 (discriminação ra-
cial) porque não estavam praticando atos de segregação. [...] Assim 
aquele que, atualmente dirige-se a uma pessoa de determinada raça, 
insultando-a com argumentos ou palavras com conteúdo pejorativo 
responderá por injuria racial. (NUCCI, 2005, p. 567).

Há que se ter o correto entendimento de que a injúria racial se utiliza de ele-
mentos de raça, cor, etnia, origem, ou condição de pessoa idosa ou deficiente, bem 
como que o sujeito passivo desses crimes se diferencia do sujeito passivo da injúria 
comum. 

Assim, chamar uma pessoa branca de “macaca”, em princípio, não a ofende de 
maneira objetiva e incontroversa, uma vez que os brancos não passaram pelo proces-
so de subalternização racial que os negros passaram, de que sua raça se assemelhava 
mais aos macacos do que a humanos. 

Nesse sentido, explica James Bradley (2014):
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Cada uma dessas maneiras de pensar o relacionamento entre huma-
nos e macacos reforçou a conexão feita por europeus entre africanos 
e macacos. E fazendo parecer que pessoas de origem não europeia 
eram mais macacos do que humanos. Estas diferentes teorias foram 
usadas para justificar a escravidão nas fazendas das Américas e o co-
lonialismo no resto do mundo. Todas estas diferentes teorias científi-
cas e religiosas trabalharam na mesma direção: para reforçar o direito 
europeu de controlar grandes porções no mundo. O xingamento de 
macaco, na verdade, tem a ver com a maneira com a qual os europeus, 
eles mesmos, se diferenciam, biológica e culturalmente, em um esfor-
ço de manter a superioridade sobre outros povos.

Felizmente, conforme citado, ainda que, por ora, minoritária, há jurispru-
dência recuperando o defensável argumento de que determinadas expressões in-
juriosas contra a população negra (“macaco”, “carvão”, “cabelo ruim”, entre outras 
expressões comumente utilizadas na prática do racismo) devem ser analisadas de 
forma criteriosa, despida dos preconceitos e racismos institucionais que consideram 
o animus jocandi como alegável nesses casos. 

Nessa esteira, vale a pena ressaltar o voto do Des. Diogenes Vicente Rassan 
Ribeiro nos Embargos Infringentes e de Nulidade: EI 70058844481, do TJRS: 

[...] efetivamente, na linha do voto que inaugurou a divergência, 
do eminente Des. Jayme, expresso o entendimento de que quando 
alguém chama o outro de ‘macaquinho’, ou conforme a denúncia, 
‘nego macaco, parece um chimpanzé’, há dolo de injuriar, de despres-
tigiar, de desonrar, de desdenhar. Ora a população negra já foi muito 
molestada, inclusive, escravizada e hoje, quando se desprestigia uma 
pessoa negra, a história retorna e não vai embora. Não se trata de 
ser politicamente correto, mas de jamais expressar palavras ofensivas 
que caracterizam desprestígio, que ultrapassem a falta de cortesia. 
Então dizer que alguém se parece com um macaco é sinalizar para a 
cor da raça, é lembrar-se da história, é menosprezar [...]

Possíveis soluções para a problemática em tela, exemplos paranaenses 

O racismo institucional no Sistema de Justiça é bastante nocivo para a po-
pulação negra brasileira. Destarte, as instituições que o compõem devem possuir 
um recorte destinado a priorizar a área da promoção da igualdade étnico-racial, in-
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clusive a partir do reconhecimento da existência do racismo institucional e de que 
seu enfrentamento pressupõe um espaço especializado com a função de fomentar 
práticas internas que superem a violação encontrável no próprio sistema.

Nesse sentido, dá-se a recomendação do Conselho Nacional do Ministério 
Público (CNMP, 2016), que dispõe sobre a criação de estruturas especializadas na 
promoção da igualdade étnico-racial nos âmbitos dos Ministérios Públicos, incluin-
do legislação específica de promoção da igualdade racial como matéria nos editais 
de concursos e nos cursos de formação, tudo em consonância com as recomenda-
ções do já citado Relatório nº 66/2006, caso Simone André Diniz (CIDH, 2006).

No Ministério Público do Estado do Paraná (2016), por exemplo, isso ge-
rou o resultado excelente da diminuição de subnotificações de crimes raciais, vez 
que, nos anos de 2014 e 2015, o número de denúncias nas delegacias aumentou 
em 511%, se comparado a 2013, tudo a partir de ações do Núcleo de Promoção 
de Igualdade Racial (NUPIER) junto às Polícias Civil e Militar do estado e à po-
pulação paranaense (KOWALSKI, 2015). Além de recomendações às respectivas 
corregedorias das referidas polícias, no sentido de cobrar o adequado registro dos 
crimes em tela, foram espalhadas em diversos espaços (escolas, ônibus, órgãos pú-
blicos, entre outros) cartilhas orientativas de como registrar crimes de preconceito, 
enfatizando que jamais deve ser aceita a confecção de Termo Circunstanciado (o 
que leva ao processamento pelos Juizados Especiais Criminais). 

Outra importante ação no Paraná foi a resposta do governo do estado a de-
mandas do Ministério Público, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial e dos Movimentos Negros, com a criação do Setor de Proteção às 
Populações Vulneráveis (PARANÁ, 2016), recorte do Sistema de Segurança Públi-
ca, com atuação na cidade de Curitiba, que especializa o atendimento daqueles cri-
mes praticados em razão da discriminação racial (incluindo os com violência física e 
resultado morte), a partir dos elementos de raça, cor, origem, religião, procedência 
nacional, idade, identidade de gênero, orientação sexual, bem como em razão de a 
pessoa ser deficiente ou estar em situação de rua.

O reconhecimento do racismo, presente no próprio funcionamento do Sis-
tema de Justiça, e a criação de espaços especializados destinados ao seu combate 
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permitem a humanização do atendimento às vítimas de crimes raciais, a análise mais 
acertada de suas investigações e a punição mais justa e correta dessas ações delituosas 
– hoje ainda muito frequentes, pois entendidas como banais em nosso país.
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Fundamentos e formas de manifestação 
do racismo na sociedade brasileira: alguns 

apontamentos sobre como abordar o 
racismo em uma “nação mestiça”

Waldemir Rosa1

Como encarar o desafio de fazer um texto sobre um tema tão amplo quanto 
os fundamentos e formas de manifestação do racismo na sociedade brasileira? Este é 
um tema demasiadamente amplo para se esgotar facilmente, seja pela complexidade 
de um fenômeno social tão extenso quanto o racismo, seja pela complexidade de sua 
manifestação em uma sociedade como a brasileira. Como abordar em linhas gerais 
tais fenômenos buscando contribuir para o melhoramento das práticas profissionais 
dos operadores do direito? Este não é um desafio simples, mesmo tendo mantido 
proximidade com o tema nos últimos 25 anos, primeiramente como militante dos 
movimentos sociais negros e nos últimos 12 anos como “pesquisador/profissional” 
do tema.

Uma das coisas que aprendi durante esses anos foi que a discussão do tema do 
racismo e da discriminação racial gera profundo desconforto na sociedade brasilei-
ra. Em alguns, o desconforto é decorrente da lembrança dolorosa e desconcertante 
das experiências de racismo vivenciadas, enquanto, para outros, da percepção de que 
hora ou outra tenha se tornado, voluntariamente ou não, instrumento da opressão 
racial e étnica. Em uma sociedade como a brasileira, o racismo e a discriminação são 
elementos que permeiam o cotidiano de todas as pessoas – e não apenas das pes-

1 Doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Ja-
neiro (MN-UFRJ). Atualmente, é professor de Antropologia na Universidade Federal da In-
tegração Latino-Americana (Unila) e tem-se dedicado a pesquisar relações raciais em contexto 
comparado na América Latina, relações de gênero com enfoque na masculinidade, educação e 
políticas públicas e direitos humanos. E-mail: waldemir.rosa@unila.edu.br.
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soas negras ou indígenas – e é preciso, como coletividade, compreender o processo 
de constituição desse fenômeno que impacta de forma significativa na redução de 
oportunidades sociais de cerca de 53,6% da população brasileira.

Para efeitos deste texto, ele se detém ao período de reivindicação política 
antirracista da história recente do Brasil. No fim da década de 1970, iniciou-se um 
movimento mais intenso de reivindicação de reconhecimento da diferença racial e 
de denúncia do racismo e da discriminação no bojo do movimento de redemocrati-
zação. Os diversos movimentos sociais negros apresentavam-se publicamente como 
os porta-vozes do drama da parcela da população que não teve acesso aos benefícios 
de desenvolvimento econômico que o país vivenciou nos anos 1960 e início dos 
anos 1970, além de ser o principal grupo a sofrer com a crise da hiperinflação nos 
anos 1980. No entanto, tais movimentações estiveram circunscritas aos integrantes 
da classe média negra, geralmente influenciada por uma insipiente vanguarda uni-
versitária e urbana.

Paralelamente a esse movimento, nas camadas populares, diversos movimen-
tos culturais de resgate da identidade negra começaram a reivindicar a etnicidade 
inerente à chamada “cultura nacional”. Nesse contexto, ocorreu uma tentativa de 
politização da música, da dança e mesmo da culinária como marcas de africanidade 
na sociedade brasileira. Ao problematizar as marcas de africanidade na sociedade, 
tais grupos implantaram o debate da necessidade de reconhecimento formal por 
parte do Estado da presença e da contribuição negra africana para a formação do 
Brasil. Data desse período as narrativas da capoeira como signo da resistência cultu-
ral e do samba e do nascente hip hop como manifestações culturais negras. No cam-
po das religiões afro-brasileiras, o debate da não necessidade do sincretismo como 
estratégia de sobrevivência tornou-se mais presente, mesmo que tenha surtido pou-
co efeito prático na maioria dos templos religiosos espalhados pelo país.

O destaque aqui é como se consolidou, em diversos campos da vida social, 
uma “crítica social difusa” sobre a forma como a chamada “cultura negra” insere-se 
na cultural nacional. Apresentam-se algumas indicações dos termos envolvidos no 
debate do Brasil como uma democracia racial e as formas como o racismo e a discri-
minação manifestam-se nesse contexto. Tendo como base alguns estudos realizados 
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nas ciências sociais sobre as relações raciais e a etnicidade envolvida na constituição 
dos estados nacionais, buscou-se traçar algumas indicações sobre o tema das identi-
dades políticas racializadas e como estas podem ser entendidas como uma tentativa 
de exercer controle sobre a realidade social brasileira.

I

Em ensaio sobre o ethos da elite brasileira, Zarur (2000), remontando a Oli-
veira Viana, indica que ele deriva principalmente da herança histórico-social dos 
grandes proprietários de terra do Centro-Sul do Brasil, em especial, São Paulo, Mi-
nas Gerais e Rio de Janeiro. A principal tese apresentada é que essa elite, com sua 
coesão interna, é o grupo que serve de base à consolidação da identidade da nação 
brasileira em meados da década de 1920. Pode-se incluir a esse processo a indicação 
de que essa nova elite, cafeicultora e escravista, vinha se distanciando dos padrões 
normativos do patriarcado rural dos senhores de engenho, vigentes principalmente 
no Nordeste sob o regime da plantation de cana-de-açúcar (FREYRE, 1968). No 
entanto, essa nação emergiu das transformações que vinham ocorrendo na socieda-
de brasileira desde a vinda da corte portuguesa para o Rio de Janeiro, no início do 
século XIX, e culminaram com a instauração o Estado Novo, em 1937.

O branqueamento da população brasileira, predominantemente preta e 
mestiça, operou-se pela mestiçagem (SEYFERTH, 1985). Nesses termos, a mestiça-
gem é um tema que se confunde com o próprio debate sobre a constituição da nação 
brasileira. E qual é a relação do tema do racismo e da formação da nação brasileira? 

Rodrigues (1977), em Os africanos no Brasil, escrito entre 1890 e 1905, afir-
ma que a mestiçagem, assim como o clima, inviabilizaria que o Brasil desenvolvesse 
uma civilização aos moldes dos Estados Unidos da América, outra grande nação 
escravocrata e uma ex-colônia, como o Brasil. Segundo ele, a mestiçagem teria como 
resultado uma população degenerada em excessos sensoriais, o que a aproximaria do 
estado primitivo. Ainda, toda vez que um valor moral civilizado encontrasse uma 
população negra ou mestiça, sofreria uma adaptação aos padrões culturais inferiores 
dessa população.
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Na sua visão, os aspectos culturais eram determinados pela genética, o que 
inviabiliza a possibilidade de uma “civilização mestiça nos trópicos”. Ele dialoga com 
o objetivo principal de uma série de políticas implementadas pelo Estado com a fi-
nalidade de facilitar o branqueamento da população por meio da mestiçagem. Tais 
iniciativas tornaram-se muito recorrentes no período anterior e mais fortemente 
nos primeiros anos após a assinatura da Lei Áurea, em 1888, que colocou fim ao 
estatuto legal da escravidão negra africana no Brasil (RODRIGUES, 1977).

No entanto, como indica Seyferth (1985), a teoria do branqueamento re-
futou a tese de Rodrigues (1977), porque se fundamentava em dois pressupostos 
fundamentais. O primeiro era a ideia de que as raças humanas eram desiguais, o que 
fazia com que os diferentes grupos humanos fossem hierarquizados em decorrência 
de suas características genéticas. Dessa compreensão, emergiu a convicção de que os 
negros eram incapazes de gerar civilização, cabendo essa tarefa à raça branca, hie-
rarquicamente superior às demais. O segundo pressuposto era que todos os outros 
grupos humanos, inclusive os mestiços, eram racialmente inferiores à raça branca, 
que, sendo mais apta, sobressaía devido ao processo de seleção natural. Nessa teleo-
logia racista, a raça branca era inevitavelmente o grupo sobrevivente de um processo 
de interação racial e, por consequência, resultado da mestiçagem.

Na teoria do branqueamento, a raça e a civilização caminham juntas e o 
“problema negro” representa um entrave à civilização do Brasil. O debate sobre as 
raças, ou melhor, sobre o branqueamento da população, era, na verdade, um debate 
sobre a civilização possível de se constituir no país. Por esse motivo, a tese de João 
Batista de Lacerda, representante brasileiro no Congresso Mundial das Raças, em 
1911, apresentava a mestiçagem como um “etnocídio” gradual e pacífico dos grupos 
raciais indesejáveis, sendo o melhor caminho à constituição de uma nação branca 
nas Américas (SEYFERTH, 1985). Lacerda, na ocasião, tentou convencer os re-
presentantes da comitiva estadunidense de que a mestiçagem era uma alternativa 
mais eficaz para se livrar dos negros e dos indígenas que o sistema de segregação. 
O etnocídio do negro, como passo necessário à constituição da civilização, era um 
ponto com o qual tanto os teóricos do branqueamento quanto Rodrigues (1977) 
concordavam.
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Na tentativa de tornar realidade esse ideário do Brasil como uma nação bran-
ca, o governo brasileiro implementou uma política de incentivo à imigração de eu-
ropeus, a fim de acelerar o processo de branqueamento da população. Aqui:

[a] miscigenação se transformou em assunto privilegiado no discur-
so nacionalista brasileiro após 1850 – vista como um mecanismo de 
formação da nação desde os tempos coloniais a base de uma futu-
ra raça histórica brasileira, de um tipo nacional, resultante de um 
processo seletivo direcionado para o branqueamento da população 
(SEYFERTH, 1996, p. 43). 

O ano de 1850 é fundamental para compreender esse processo, uma vez que 
se regulamentou a concessão de terra aos imigrantes europeus, ao passo que se difi-
cultou o acesso a terra aos negros e mestiços escravizados em via de emancipação ou 
já emancipados. O: 

[...] debate sobre a colonização tornou-se mais acirrado na década de 
1840, diante das dificuldades de atrair imigrantes da Europa. Uma 
política mais consistente passou a vigorar em 1850, com a promul-
gação da Lei 601 que regulamentou a concessão de terras públicas e 
tornou mais fácil a expedição de títulos de propriedade para estran-
geiros – um ato coincidente com a abolição do tráfico de escravos. 
Durante o Império, os debates sobre política de imigração/coloniza-
ção girou em torno de dois conjuntos de questões: a) as dificuldades 
decorrentes do assentamento de imigrantes em terras devolutas, iso-
lados, e as medidas necessárias aos sucessos econômicos das colônias 
[...]; b) a abolição da escravidão como única medida capaz de tornar 
o Brasil um país civilizado – com seu corolário, ‘o trabalho livre’ as-
sociado ao imigrante europeu [...] (SEYFERTH, 1996, p. 44).

Como um dos elementos motivadores da preferência do governo brasileiro 
pelo europeu era fomentar o branqueamento da população por intermédio da mes-
tiçagem, esses imigrantes também foram hierarquizados de acordo com o que os 
governantes brasileiros consideravam os grupos mais propícios à mestiçagem. Nesse 
sentido, como indica Seyferth (1996), a assimilação e a mistura foram palavras-cha-
ve dos discursos nacionalistas brasileiros a partir da segunda metade do século XIX.

A mestiçagem produziu um padrão diferenciado de relações raciais no Bra-
sil, com a proximidade sexual entre homens brancos e mulheres negras ocorrida 
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durante o escravismo, resultando em uma massa de mestiços e com que o negro 
fosse visto com menos estranhamento, criando, assim, uma possibilidade de incor-
poração à sociedade (DEGLER, 1976). A homogeneização cultural e racial pro-
porcionada era o que diferenciava o país na constituição de uma nação moderna. 
Dentro do paradigma da mestiçagem, os diversos grupos formadores da população 
deveriam integrar, via dissolução cultural e racial, a grande massa populacional mes-
tiça, o povo brasileiro por excelência (FREYRE, 1983).

Munanga (1999), proeminente antropólogo congolês erradicado no Brasil 
há várias décadas e professor da Universidade de São Paulo (USP), ao discutir a mes-
tiçagem como símbolo da identidade brasileira, indica o papel do autoritarismo e 
da violência na constituição do mestiço como a “nova etnia” nacional. Tendo como 
referência a defesa da mestiçagem apresentada no livro O povo brasileiro, de Darcy 
Ribeiro, afirma que:

 
[...] a idéia de uma nova etnia nacional traduz a de uma unidade que 
resultou de um processo continuado e violento de unificação po-
lítica por meio da supressão das identidades étnicas discrepantes e 
de opressão das tendências virtualmente separatistas inclusive dos 
movimentos sociais que lutavam para edificar uma sociedade mais 
aberta e solidária. [...] O surgimento de uma etnia brasileira, capaz 
de envolver e acolher a gente variada que no país se juntou, passa 
tanto pela anulação das identificações étnicas de índios, africanos e 
europeus, quanto pela indiferenciação entre as várias formas de mes-
tiçagem (MUNANGA, 1999, p. 100).

Esse modelo sincrético e não democrático resultante da pressão política que 
essa nova elite exerceu sobre as demais identidades étnicas existentes no Brasil aca-
bou por resultar em um sistema discriminatório assimilacionista, em que o Estado 
coagia as identidades “dissidentes”, ao mesmo tempo que se apropriava de alguns 
aspectos culturais desses grupos, transformando-os em símbolos de identidade na-
cional. Esse interesse “folclorizante” permitiu que a transculturalidade, que é um 
fenômeno extensível a praticamente todas as dimensões da vida social, não amea-
çasse a constituição da narrativa do mestiço como a nova etnia nacional, ou seja, o 
fato de elementos culturais indígenas e negros serem validados como emblemas de 
brasilidade não eximiu a realidade de que esses grupos humanos eram vítimas da 
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violência discriminatória. Assim, o samba, a capoeira e a feijoada serem símbolos da 
cultura nacional, assim como o índio ser louvado pelo Romantismo como símbolo 
de nacionalidade, não é indício de que por aqui não existam racismo e discrimina-
ção, mas, sim, provas de que o racismo assimilacionista existente no Brasil é capaz de 
produzir desigualdade e hierarquia quando nega a existência da diferença.

Como indica Hall (2005), o Estado nacional é um poderoso elemento irra-
diador de significado para as identidades culturais modernas. No mundo moderno, 
as culturas nacionais configuram-se como uma das principais fontes produtoras de 
identidades, sendo as identidades nacionais formadas e transformadas no interior 
da representação, ou seja, a nação é uma produtora de sentido, um sistema de repre-
sentação cultural. Nesses termos, a mestiçagem, como elemento articulador de um 
ideal de brasilidade, não possui apenas uma dimensão biologizante, mas torna-se 
um valor cultural central à articulação da identidade nacional.

Outro aspecto referente a essa dinâmica é o fato de o caráter assimilacionista 
das elites restringir-se a algumas dimensões da vida social, permanecendo as princi-
pais instituições impermeáveis à africanização perceptível em praticamente todos os 
costumes brasileiros. Como exemplo, pode-se indicar o fenômeno do catolicismo: 
não obstante a existência do “catolicismo popular”, que apresenta uma influência 
marcante dos costumes e práticas africanas e indígenas, os estratos superiores do 
clero e suas práticas ritualísticas permanecem estanques a essas influências, assim 
como praticamente livres da presença de indivíduos pretos ou mestiços enegrecidos. 
Outro exemplo é o campo do futebol, onde existe uma grande quantidade de atletas 
negros de reconhecimento e de prestígio nacional e internacional, sendo raros os 
casos de técnicos negros em times de projeção nacional, em que quase a totalidade 
é composta por ex-atletas. Isso para não mencionar o campo do poder político e 
da proeminência economia, em que é mais rara ainda a presença preta e mestiça 
enegrecida.

A questão da mestiçagem acaba por se colocar em termos de uma dupla fi-
liação. Por um lado, o tema filia-se à mestiçagem como fenômeno decorrente dos 
casamentos e relacionamentos inter-raciais, como revela uma série de estudos no 
campo da genética (PENA, 2002), da demografia, da sociologia e da antropologia. 
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Por outro, existe a filiação à experiência da transculturalidade, fenômeno extensível 
e inquestionável na sociedade brasileira. Nesses termos, o mestiço, como construção 
ideológica da nação brasileira, não seria a “válvula de escape” para a tensão racial, 
como indica Oliveira (1974) ao tratar da obra de Degler, Nem preto, nem branco. 

Devido a tanto, a mestiçagem converte-se em um sistema em que existe um 
mestiço real, ou melhor, biologizado, e um “mestiço ideológico”, resultante da expe-
riência da transculturalidade. Ambos são articulados discursivamente para justificar 
a validade da ideia do Brasil como uma nação onde inexistiria a possibilidade de 
classificação racial e diferenciação étnica, mesmo que a elite dirigente seja composta 
basicamente por uma população branca. A mestiçagem acaba por se tornar o cerne 
de um ethos autoritário que abnega a diferença, restringe a alteridade como possibi-
lidade social e tolera a violência e a desigualdade como mecanismo de manutenção 
dessa ideia de nação. Esse “ethos autoritário” seria o principal elemento articulador 
do discurso da unidade nacional e da representação da nação a partir dos anos 1930; 
os demais elementos culturais foram incluídos de forma subalterna, ficando suas he-
ranças histórico-culturais subordinadas às dos grupos políticos e economicamente 
hegemônicos. 

II

Quando se trata de “identidades negras”, na maioria dos casos, não se pode 
falar de diferenciações étnicas, uma vez que o “meio cultural envolvente” não apre-
senta uma descontinuidade significativa em relação aos grupos “portadores” des-
sa identidade. As formulações identitárias orientam-se, nesse sentido, menos pela 
existência de um conteúdo cultural e étnico específico e mais pelas diferenciações 
simbólicas que o “signo racial” assume nas relações sociais. Nesse contexto, as dife-
renças e, sobretudo, as desigualdades marcam de forma significativa as articulações 
simbólicas que conferem densidade às suas representações identitárias.

Representação é identificada aqui como um sistema de pensamento baseado 
na diferenciação ontológica e epistemológica entre uma realidade sócio-histórica 
vivida e outra que se pretende conhecer (SAID, 2001). Nesses termos, é uma fi-
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guração cognitiva baseada em uma herança histórico-cultural específica que busca 
imputar a uma realidade social uma gama de significados culturais, com a intenção 
de lhe exercer alguma forma de controle. Assim sendo, as representações identitárias 
racializadas buscam criar a possibilidade de controle de uma realidade social em 
decorrência do “signo da raça” manifesto e da experiência da discriminação. 

Pierson (1971) relata que a positivação do mestiço ocorre ao mesmo tem-
po que se atribui um valor negativo ao negro, dentro de um contexto de defesa do 
ideário de branqueamento da nação. Para ele, a cor não é apenas de distinção social, 
sendo esta sempre percebida em um contexto mais amplo, em que outros fatores, 
como beleza, inteligência, fortuna e competências profissionais, influenciam o grau 
de empatia a um indivíduo, o que interfere no resultado da relação social. Na sua 
abordagem, as barreiras raciais são individualizadas, relativizando os efeitos da dis-
criminação na produção da desigualdade.

O que poderia ser um dos maiores problemas da abordagem de Pierson 
(1971), em determinados contextos, acaba sendo seu maior mérito, uma vez que 
abre a necessidade de estar atento à “contingência da raça” no campo das relações so-
ciais. Esta remete principalmente à forma como os traços físicos são um componente 
de diferenciação social no Brasil, mas nunca devem ser interpretados isoladamente.

Costa Pinto (1999), no início dos anos 1950, indicou que existem variáveis 
importantes envolvidas no ato de discriminar uma “pessoa de cor”. Segundo ele, o 
problema não depende apenas das posições sociais dos envolvidos no ato, mas tam-
bém do “matiz mais ou menos pigmentado do indivíduo de cor, do grau e natureza 
da relação a ser estabelecida e, também das circunstâncias mais ou menos pública ou 
privadas dentro das quais as relações se vão estabelecer” (COSTA PINTO, 1999, 
p. 181).

Para ele, o grau de intimidade da relação é uma variável importante a ser 
considerada no estudo das relações entre brancos e negros. Esse fato faz com que, 
em muitos casos, o branco não se sinta racista, uma vez que admite se relacionar 
com uma “pessoa de cor” em diversas circunstâncias da sua vida (COSTA PINTO, 
1999). Essa etiqueta racial, que determina a conveniência ou não do relacionar-se 
com uma “pessoa de cor”, estabelece uma “acomodação precária” sustentada pela 
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observância às boas maneiras e à boa educação. A crítica que o autor realiza da dis-
sociação entre atitude e opinião é indicativa da “contingência raça” na sociedade 
brasileira, pois a tolerância a um indivíduo que sustente o signo racial é definida pela 
circunstância em que ele se encontra na trama das relações sociais.

Nogueira (1985), também nos anos 1950, partindo das possibilidades 
abertas por Pierson, criou a tipologia do preconceito da marca e do preconceito 
de origem, como conceito ideal para uma diferenciação qualitativa da forma como 
o preconceito opera na realidade do Brasil e dos Estados Unidos. No preconceito 
racial de marca, existente no Brasil, a conduta dos indivíduos postos em interação 
orienta-se pela cor da pele do indivíduo, enquanto no preconceito racial de origem, 
existente nos Estados Unidos, o que está em jogo é a ascendência desse indivíduo, 
ou seja, a existência ou não de um antepassado negro, o que compromete o indiví-
duo na interação social. Em sua concepção, os dois conceitos indicam o contraste 
entre padrões de conduta na sociedade brasileira e norte-americana, com o precon-
ceito racial relacionando-se, sobretudo, com um ethos social.

Em texto sobre como abordar a raça em estudos antropológicos, Segado 
(2005) argumenta que esta é sobretudo um signo que remonta a uma experiência 
histórica dos povos africanos e, como signo, permite um enquadramento dos indi-
víduos descendentes desses povos africanos em um campo de expectativas e possi-
bilidades. Afirma que:

[numa] sociedade destas características, ser negro significa exibir os 
traços que lembram e remetem à derrota histórica dos povos africa-
nos perante os exércitos coloniais e sua posterior escravização. De 
modo que alguém pode ser negro e não fazer diretamente parte dessa 
história – isto é, não ser descendente de ancestrais apreendidos e es-
cravizados –, mas o significante negro que exibe será sumariamente 
lido no contexto dessa história.
Num país como o Brasil, quando as pessoas ingressam a um espaço 
publicamente compartilhado, classificam primeiro – imediatamente 
depois da leitura de gênero binariamente, os excluídos e os incluídos, 
lançando mão de um conjunto de vários indicadores, entre os quais 
a cor, isto é, o indicador baseado na visibilidade do traço de origem 
africana, é o mais forte. Portanto, é o contexto histórico da leitura e 
não uma determinação do sujeito o que leva ao enquadramento, ao 
processo de outrificação (SEGATO, 2005, p. 4, grifo do autor).
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Sendo a raça um signo, a identidade política racializada do negro estaria fun-
damentalmente ligada à sua necessidade de se destacar da normatividade identitária 
da nação, uma vez que esta não reconhece as identidades específicas. Essa identidade 
negra, baseada em uma alteridade histórica, passa a fomentar a erosão de uma fron-
teira identitária local e a representação da nação como fundamentada na violência, 
no conflito, na discriminação racial como mecanismo de manutenção de privilégios 
de classe das elites. As distinções de poder e de prestígio entre brancos e negros, por 
um lado, e entre as novas elites nacionais e os outros, por outro, são resultantes de 
um quadro em que raça e classe articulam-se entre si e com outras variáveis de hie-
rarquização na sociedade brasileira.

III

O Estado nacional, como indicado anteriormente, constitui-se a partir da 
subordinação das identidades étnicas, raciais, regionais e linguísticas por um seg-
mento da sociedade, que passa a afirmar seu padrão cultural como nacional. No 
caso do brasileiro, a mestiçagem é o elemento principal da narrativa nacional que 
pretende homogeneizar a nação, tendo por base o ethos de uma elite sediada, princi-
palmente, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. A mestiçagem ocupa o cer-
ne de um sistema ideológico que não apenas confere coerência à narrativa nacional 
brasileira, mas também reproduz as hierarquias raciais que indicam a supremacia do 
branco em relação aos outros grupos raciais. Essa posição de superioridade flexível 
(SAID, 2001) faz com que, em qualquer contexto de interação, a branquidade seja 
entendida como superior sempre que a diferença racial e/ou étnica coloca-se como 
marca da disputa. Essa operação de manutenção de supremacia branca só é possível 
na mestiçagem, uma vez que o mestiço bom é aquele que, obstante a “morenidade” 
da pele, mantém a orientação eurocêntrica das instituições sociais. 

Os valores negativos impelidos ao negro, assim como os valores positivos 
atribuídos ao branco, não são deslocados pela mestiçagem como narrativa nacional. 
As principais heranças morais da nação, como o catolicismo, as ciências e as artes, 
são reconhecidas como europeias, ao passo que o folclore, a superstição, o artesa-
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nato e o atraso econômico e social são marcas da presença dos povos africanos e 
indígenas. 

A narrativa nacional do Brasil como uma nação mestiça e cordial apresenta 
cada vez menos eficácia na manutenção das identidades étnicas e raciais subjugadas, 
ao passo que a experiência da transculturalidade perde força como prova da inexis-
tência de racismo e discriminação. Nesse contexto, o fortalecimento das identidades 
negras emerge como forma de exercício de um controle específico sobre a realidade 
social. Essas identidades permitem que um grupo de indivíduos se destaque da nor-
matividade identitária da nação e, tendo por base uma alteridade histórica fundada 
na experiência da discriminação e da outrificação, passe a erodir a representação da 
nação como homogênea e destacar uma “representação dissidente”, em que a nação 
é fundamentada na violência, no conflito, na discriminação racial como mecanismo 
de manutenção de privilégios de classe das elites.

Como esses diversos apontamentos indicam o fundamento e a forma de ma-
nifestação do racismo? Existe uma ampla bibliografia que revela que o racismo e a 
discriminação racial impactam de diversas formas na vida das pessoas, sendo bastan-
te relevantes na economia e na consolidação da democracia no Brasil. Pensar em ra-
cismo é necessariamente pensar em práticas que se consolidam como instrumentos 
de dominação e produtores de desigualdade, que violam o direito humano e operam 
por meio do emprego da violência e da exclusão.

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) vem produzindo, há 
pouco mais de dez anos, um acompanhamento sistemático do impacto do racismo 
e da discriminação racial nos indicadores sociais da população brasileira, quantifi-
cando o custo social, em termos de redução das oportunidades sociais, de ser negro. 
De fato, a discriminação racial é um dos mais perversos fenômenos sociais operan-
tes na sociedade brasileira, responsável por parte significativa das desigualdades que 
lhe caracterizam, assim como por parte expressiva do processo de naturalização da 
pobreza e das distâncias sociais (IPEA, 2007). 

No ano de 2007, publicou no número 14 do boletim Políticas sociais: acom-
panhamento e análise um importe levantamento sobre as experiências de enfrenta-
mento ao racismo institucional. Nesse trabalho, salienta que:
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[...] as desigualdades raciais também podem ser resultantes de meca-
nismos discriminatórios que operam, até certo ponto, à revelia dos 
indivíduos. A essa modalidade de racismo convencionou-se chamar 
de racismo institucional ou, ainda, de racismo estrutural ou sistêmi-
co. A grande inovação que este conceito traz refere-se à separação 
das manifestações individuais e conscientes que marcam o racismo 
e a discriminação racial [...]. O racismo institucional atua no nível 
das instituições sociais, dizendo respeito às formas como estas fun-
cionam, seguindo as forças sociais reconhecidas como legítimas pela 
sociedade e, assim, contribuindo para a naturalização e reprodução 
da hierarquia racial. Não se expressa por atos manifestos, explícitos 
ou declarados de discriminação orientados por motivos raciais, mas, 
ao contrário, atua de forma difusa no funcionamento cotidiano de 
instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na 
distribuição de serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes 
grupos raciais. (IPEA, 2007). 

No contexto da sociedade brasileira, em que as manifestações do racismo são 
dissimuladas por uma ideologia nacional, a reflexão sobre o racismo institucional 
torna-se emergencial e central para a constituição de estratégias de enfrentamento 
às iniquidades sociais, visto que tem impactos relevantes no que concerne à produ-
ção e reprodução de desigualdade sociais e iniquidades, sem que se identifiquem as 
pessoas responsáveis pela ação racista.

Muito se tem se debatido sobre o racismo institucional e deve-se compreen-
der a natureza da manifestação, sua especificidade, bem como as formas mais efi-
cientes de seu enfrentamento. Sua definição assumida pelo governo brasileiro é:

[...] o fracasso das instituições e organizações em prover um servi-
ço profissional e adequado às pessoas em virtude de sua cor, cultura, 
origem racial ou étnica. Ele se manifesta em normas, práticas e com-
portamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho, os 
quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combi-
na estereótipos racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer 
caso, o racismo institucional sempre coloca pessoas de grupos raciais 
ou étnicos discriminados em situação de desvantagem no acesso a 
benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organiza-
ções (BRASIL, 2006, p. 22). 
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Nesse sentido, os operadores do direito tornam-se fundamentais na consti-
tuição de estratégias eficazes de enfrentamento ao racismo e à discriminação. A re-
lação entre os movimentos reivindicatórios de minorias étnicas e raciais e os órgãos 
de segurança pública e do Poder Judiciário no Brasil tem assumido historicamente 
uma dimensão conflitiva e acusatória. Na atualidade, precisa-se compreender a for-
ma e a natureza da constituição dos arranjos institucionais do sistema judiciário e 
como se relacionam com a estrutura de operação do racismo, em especial na sua 
modalidade institucional. Como venho afirmando há algum tempo, a existência do 
racismo e da discriminação não deve ser a denúncia final da nossa fala como militan-
tes, mas converter-se no ponto de partida da nossa ação como agentes na construção 
de um mundo sem racismo e discriminação. 
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Sobre o racismo institucional 
e a questão racial brasileira: 

uma breve análise
Izaque Pereira de Souza1

Teresa Kazuko Teruya2

Introdução

A proposta deste artigo é promover a reflexão sobre o racismo institucional 
a partir da questão racial brasileira. Trata-se de um trabalho de cunho bibliográfico, 
que busca trazer, a partir da ideia de raça como construto social, a compreensão de 
como se estruturam as relações entre os sujeitos e estas acabam sendo legitimadas 
pelo Estado. 

Sabe-se que o processo que valida a desigualdade entre brancos e negros é 
histórico, como também que, para que houvesse o convencimento dessa hierarqui-
zação – em que o branco estaria no topo e o negro, na base, subjugado –, se fazia 
necessária a construção de uma ideologia que sedimentasse a hegemonia branca no 
Brasil. Nesse contexto, surgiu também a ideia de “democracia racial” defendida por 
Freire, que, sem levar em consideração barreiras de relações de dominação e poder 
estruturadas historicamente, acaba inserindo e legitimando o racismo institucional 
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e organizacional, que efetua a distribuição desigual de benefícios, bens e serviços aos 
diversos segmentos da sociedade. 

Não se trata de um trabalho que se encerra em si mesmo, mas de questiona-
mentos que, somados a outros, permitem olhar para o momento histórico no qual 
nos inserimos e indagar sobre os avanços e mudanças que já tivemos, e continuar 
resistindo.

Raça no contexto brasileiro

A relação entre o “normal” e o diferente não raro é marcada por algum tipo 
de opressão, a qual é gerada por parte de quem ocupa o papel dominante e, como 
se sabe, histórica. Gênero e orientação sexual são exemplos dessa relação, que, por 
se traduzir em uma relação desigual, demanda uma análise mais assertiva e uma in-
tervenção cada vez mais efetiva. Mas não se trata de uma tarefa fácil. Nessa mesma 
seara, encontra-se a questão racial, cuja abordagem constitui (ainda) algo desafiador 
e complexo, a começar pelas questões conceituais.

Ao realizar uma breve retrospectiva histórica, verifica-se que, no século XVI, 
o termo “raça” era utilizado no sentido literário, aparecendo apenas mais tarde nas 
teorias biológicas (GUIMARÃES, 2009). Já no século XVIII, passou-se a consi-
derar a cor da pele como um critério relevante na classificação das raças, sendo que, 
somente no século XIX, se acrescentaram à cor da pele outros elementos morfológi-
cos, como formato do nariz, lábio, queixo e crânio (SILVA, 2017). Contudo, como 
ensina Munanga (2000, p. 21), o problema não se encontrava nessa classificação:

O maior problema não está nem na classificação como tal, nem na 
inoperacionalidade científica do conceito de raça. Se os naturalistas 
dos séculos XVIII-XIX tivessem limitado seus trabalhos somente à 
classificação dos grupos humanos em função das características físi-
cas, eles não teriam certamente causado nenhum problema à huma-
nidade. Suas classificações teriam sido mantidas ou rejeitadas como 
sempre aconteceu na história do conhecimento científico. Infeliz-
mente, desde o início, eles se deram o direito de hierarquizar, isto é, 
de estabelecer a escala de valores chamada raça.
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A associação do biológico com determinantes psicológicos, intelectuais etc. 
fez com que a classificação possibilitasse a hierarquização, entendendo-se os “indi-
víduos brancos” como superiores aos indivíduos “negros” ou “amarelos”, desdobran-
do o que era científico em algo ideológico, político e social. Por esse motivo, para 
balizar a compreensão acerca do racismo tal qual é posto, é importante ressaltar 
que, compreendidas essas questões, o que irá conduzir a análise é o conceito de raça 
como construto social, principalmente porque, conforme ensina Silva (2008), o 
termo dá sentido às interações sociais, influenciando a percepção a respeito dos in-
divíduos, grupos e práticas sociais a que são submetidos. Em outras palavras, permi-
te a formação de uma consciência na qual se pode perceber de que maneira as rela-
ções estão estruturadas – e é somente a partir daí que se compreendem as relações de 
poder e dominação que se construíram e seguem sendo construídas.

Essa discussão, no Brasil, ainda segue caminhos complexos, especialmente 
porque, por ter o país dimensões continentais e um grande histórico de desigualda-
des, o debate passa a girar em torno do binômio raça-classe. Isso faz com que muitos 
estudiosos acabem ponderando sobre a questão racial em um país com excessivas 
mazelas sociais – principalmente quando se propõe a debater as políticas afirmati-
vas voltadas à população negra – o que muitas vezes inviabiliza o debate. 

Entretanto, inúmeros são os fatores que não podem ser desconsiderados. 
De acordo com o que ensina Fernandes (2007), a questão racial sempre funcionou 
como um agravante na estratificação social brasileira, uma vez que, desde o século 
XIX, o Brasil atua na desvalorização e em desfavor da população negra, seja impe-
dindo seu acesso aos bens sociais no período pós-escravidão (FONSECA, 2009), 
seja na marginalização verificada com a ideologia do branqueamento vivida no país 
naquele período (NASCIMENTO, 2002). 

Em que pese a ideia de que branquear o país fosse tido como algo positi-
vo por parte das elites ou, ainda, como uma alternativa para formar um povo mais 
branco, pela mescla progressiva com imigrantes selecionados para uma possível “ex-
tinção” dos elementos “inferiores” (BENTO, 2002), houve intelectuais brasileiros 
que buscaram invisibilizar tal fato. De acordo com Guimarães (2004), o sociólogo 
Gilberto Freire, em seus escritos literários, buscando promover “outro olhar” 
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para a história social do negro no Brasil, propõe uma compreensão acerca do 
racismo, da miscigenação e da ascensão social do negro naquele período. Con-
soante o autor, para Gilberto Freire:  

[...] (a) o Brasil nunca conhecera o ódio entre as raças, ou seja, o 
‘preconceito racial’; (b) as linhas de classe não eram rigidamente de-
finidas a partir da cor; (c) os mestiços se incorporavam lenta mas 
progressivamente à sociedade e à cultura nacionais; (d) os negros e 
os africanismos tendiam paulatinamente a desaparecer, dando lugar 
a um tipo físico e a uma cultura propriamente brasileiros (GUIMA-
RÃES, 2004).

Nessa perspectiva, segundo Freire (apud GUIMARÃES, 2004), o processo 
acontecia de forma pacífica, voluntária e sem maiores prejuízos para os envolvidos. 
Mas o que dizer do processo ideológico que, por hierarquizar os sujeitos, embasava 
todo esse processo de branqueamento? E se o branqueamento fosse alternativa para 
melhorar a mobilidade social, não já se estaria à época assumindo que o problema 
é, sobretudo, racial? Não seriam os “mestiços” de hoje, assim como os da época, 
descendentes de negros que, por conta de uma estrutura desigual e por serem consi-
derados inferiores, passaram a ser alvo de estigmas que dificultam ou impedem sua 
ascensão nessa pirâmide social?

Ao partir dessa análise, percebe-se que esse preconceito – que vulnerabiliza, 
espolia e marginaliza – continua ligado à raça, reiterando o racismo e os processos 
de exclusão que não se manifestam apenas em espaços privados e que, de forma sutil 
ou explícita, aparecem também em instituições e organizações, dificultando o aces-
so e criando obstáculos para a população negra.

Racismo institucional e a questão racial no Brasil: uma breve análise

O primeiro passo para discutir o racismo institucional é o reconhecimento 
de que somos um país racista. Não fomos racistas, não estamos racistas, mas segui-
mos sendo racistas, até porque não há como “tratar algo que não se tem” ou “com-
bater o que não existe”. Por isso, o reconhecimento é o primeiro passo e, se não 
admitirmos, fica impossível iniciar as tratativas de enfrentamento. Sendo assim, esse 
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deve ser o ponto de partida para esta reflexão, mas, mais do que isso, para as análises 
e propostas de intervenção. Além disso, é importante ter o conhecimento de que, 
para compreensão do racismo institucional, é fundamental entender o racismo es-
trutural ao qual se está submetido. 

Para Almeida (2016), o racismo trata-se de algo estrutural, justamente por 
constituir as relações independentemente de ser aceito ou não, acabando por “nor-
malizar” essas relações, fazendo parte tanto das ações inconscientes quanto das 
conscientes. Por isso, acaba incorporando as atividades cotidianas e influenciando 
searas como a política, a economia e as subjetividades. Segundo Silva (2017, p. 21), 
isso não é uma questão recente:

O período pós-abolição da escravatura se constitui pela ausência de 
políticas públicas de integração dos ex-escravos e a população ne-
gra livre. Não obstante a isso, ainda se configurou pela adoção de 
iniciativas que contribuíram para que o horizonte verdadeiramente 
libertador dos ex-escravos ficasse restrito aos extratos sociais mais 
baixos. Isso possibilitou a consolidação de um racismo estrutural que 
se caracteriza pela manutenção de processos nefastos de exclusão que 
legaram aos negros uma trajetória inconclusa em relação à cidadania

Tal fato demonstra o quanto o racismo é estrutural e estruturante das relações 
sociais e das formações dos sujeitos. O processo de manutenção – que desemboca 
em um processo de naturalização – faz com que mesmo quem não se identifique 
com princípios racistas silencie perante eles. Exemplo disso é trazido pelos dados 
do Laboratório de Análises Econômicas, Sociais e Estatísticas das Relações Raciais 
(LAESER/RJ): no que diz respeito ao mercado de trabalho, os negros continuam 
possuindo renda inferior, com sub-representação em postos de maior qualificação; 
no contexto educacional, as taxas de analfabetismo continuam maiores entre os ne-
gros, bem como ainda é menor o número de anos de estudo (PAIXÃO et al., 2010).

É importante ressaltar que essa característica estrutural do racismo reforça 
os processos de naturalização de exclusão do negro, principalmente entre os não ne-
gros. Isso ocorre quando se entende por “normal” não haver pessoas negras atuando 
como membros do Ministério Público, por exemplo, mas ao mesmo tempo tê-las 
como a maioria das pessoas atendidas por ele, e quando se passa a “naturalizar” o 
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fato de que, quanto mais elitizado for o espaço, “menos negro” ele é. O mais delica-
do nessa relação é que se passa a estabelecer o binômio “exceção-regra”, em que ser 
branco é regra (quando o assunto é acesso, privilégios) e ser negro, exceção. Como 
ensina Ramos (1957 apud SCHUCMAN, 2012, p. 22):

dir-se-ia que na cultura brasileira o branco é o ideal, a norma, o valor 
por excelência. E de fato, a cultura brasileira tem conotação clara. 
Este aspecto só insignificante aparentemente. Na verdade, merece 
apreço especial para o entendimento do que tem sido chamado pelos 
sociólogos de ‘problema negro’.

Ora, se a raça negra assim se institui – como um construto social – em tese, 
a raça branca também. No entanto, esse construto em relação ao branco ocorre com 
vistas a normalizá-lo como algo positivo, como regra e como espaço de privilégios. 
Obviamente, reconhecer privilégios sob o risco de perdê-los (ou mesmo ter que 
dividi-los) é algo difícil para muitos. Parafraseando o romancista norte-americano 
Upton Beall Sinclair (1935, p. 109), “é difícil fazer um homem compreender algo 
quando seu salário depende, acima de tudo, que não compreenda”. Por isso, consi-
derando todos esses elementos, combater o racismo é um processo de desconstrução 
– assim como o são o machismo e outras formas de preconceito. Todo combate que 
caminhe nessa seara nitidamente é um combate a privilégios e a sentimentos que 
se encontram enraizados e demandam uma desnaturalização, um “desaprendizado”, 
perpassando os vários espaços nos quais nos inserimos. 

Compreendida essa questão – de que o racismo é estrutural – e lançando 
olhares para além dos comportamentos individuais ou de pequenos grupos, per-
cebe-se como o racismo sustenta-se a partir da própria teia social de uma forma 
sistemática. É isso que faz com que instituições como escolas, serviços de saúde e 
polícias passem a adotar práticas que favoreçam determinados grupos em detrimen-
to de outros, funcionando basicamente por meio de ações e mecanismos de exclusão 
perpetrados pelo grupo dominante (SCHUCMAN, 2012). Nesse mesmo sentido, 
ensina Wieviorka (2006, p. 168) que:

o racismo institucional aparece como um conjunto de mecanismos, 
não percebido socialmente e que permite manter os negros em situa-
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ção de inferioridade, sem que seja necessário que os preconceitos ra-
cistas se expressem, sem que seja necessária uma política racista para 
fundamentar a exclusão ou discriminação. O sistema, nesta perspec-
tiva, funciona sem atores, por si próprio.

Essa institucionalização permite perceber que o próprio Estado configura-
-se – inclusive pelas próprias políticas públicas – em um sistema de exclusão para 
alguns segmentos, em especial, a população negra. Remetendo ao Relatório Anual 
de Desigualdades Raciais no Brasil, organizado por Paixão et al. (2010), verifica-se 
que, em áreas como saúde, educação, assistência social, segurança alimentar e nutri-
cional, a população negra continua extremamente desassistida e vulnerável, isso sem 
considerar outros acessos essenciais, como trabalho, justiça e promoção da igualda-
de racial, segmentos em que a disparidade fica ainda maior.

A discussão nessa seara – do racismo institucional – continua desafiadora, 
principalmente considerando que tomar a questão racial como centralidade em um 
país que não raro prefere evidenciar questões de classe torna a discussão incômoda. 
No entanto, não se pode esquecer do processo histórico de espoliação sofrido pela 
população negra, que traz rebatimentos até os dias de hoje – tanto no contexto 
ideológico quanto social. Para além disso, cabe evidenciar que no Brasil, mesmo 
com dinheiro, como diria Sueli Carneiro, “o preto continua preto”.

Considerações finais

Conforme trazido, trata-se o racismo de uma questão estrutural que extra-
pola os espaços do subjetivo e dos pequenos grupos de pessoas. Por ser estrutural, 
encontra-se presente em todo o tecido social, ora escancarado, ora dissimulando a 
falsa ideia de que se vive em um contexto de democracia racial.

Compreender o racismo permite entender essa dinâmica, que muitas vezes é 
de dissimulação, como também a resistência de grupos dominantes admitirem – e 
por esse motivo resistirem – a divisão de seus privilégios, por entenderem que isso 
lhes pertence por direito, buscando garantir, dessa forma, seu status quo.

Dessa forma, o racismo institucional acaba se caracterizando em práticas e/ou 
condutas excludentes que cada vez mais nos distanciam do conceito jurídico de igual-
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dade (formal ou material), além de legitimar condutas excludentes por parte do Es-
tado, que deveria atuar como garantidor de direitos. Como traz Santos (2012, p. 27):

o racismo institucional é revelado através de mecanismos e estraté-
gias presentes nas instituições públicas, explícitas ou não, que difi-
cultam a presença de negros nesses espaços. O acesso é dificultado, 
não por normas e regras escritas e visíveis, mas por obstáculos for-
mais presentes nas relações sociais que se reproduzem nos espaços 
institucionais e públicos. A ação é sempre violenta, na medida em 
que atinge a dignidade humana.  

Assim como a lei não muda a ideologia, a abolição da escravatura, longe 
de promover a liberdade dos negros escravizados, ainda não foi capaz de libertar a 
sociedade da ideologia racialista, que hierarquiza o branco e subalterniza o negro, 
negando ao último espaço e direitos. Dessa forma, a ideia de “democracia racial” 
defendida por Freire demonstra ser mais do que nunca um mito, uma vez que a rea-
lidade concreta continua se mostrando preconceituosa e discriminatória, expressa 
nos diversos espaços das relações humanas.

Nesta análise, verificou-se configurar-se o racismo institucional em critérios 
para alocação de posições e/ou exclusão de sujeitos por pertencimento a determi-
nadas categorias populacionais, consideradas com pouco ou quase nenhuma poten-
cialidade – em razão de sua condição étnico-racial e por conta de todo um contexto 
ideológico e social. 

Como trazido, o processo ainda é de desconstrução e “desaprendizado” e, 
por esse motivo, se constitui em algo árduo e difícil. É um processo no qual se faz 
necessária a resistência de quem sofre, assim como o reconhecimento dos privilégios 
por parte de quem não se vê afetado pela discriminação. É um processo no qual 
negros e não negros precisam compreender que o racismo – e todos os seus desdo-
bramentos – não se justifica, nem mesmo para a manutenção dos privilégios.
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Racismo institucional: 
reflexões psicossociais sobre o 
contingenciamento psíquico

Jefferson Olivatto da Silva1

Neste trabalho, quer-se apontar que mecanismos sociais decorrem do perío-
do colonial brasileiro, gerando racismo na estrutura das instituições brasileiras. A 
partir da discussão interdisciplinar do processo colonial, tanto no Brasil quanto em 
África, podem-se compreender os processos racistas que atualizam o contingencia-
mento psíquico no Paraná. Com efeito, à medida que esse processo sócio-histórico 
for menos visível e debatido, mais eficaz será para moldar interações subjetivas ex-
cludentes na dinâmica social. Assim, a crítica sobre manutenção dos mecanismos 
sociais coloniais de exploração pode revelar estratégias institucionais que ocultam 
os processos sócio-históricos do racismo, como o é a falta de autodeclaração nas 
instituições paranaenses.

Para tanto, debate-se como se pode utilizar o contingenciamento psíquico 
como um instrumento interpretativo sobre a atualização do silenciamento social 
mantido pelo racismo (SILVA et al., 2016), a fim de elucidar de que maneira a per-
cepção sobre o racismo produzido e reproduzido nas instituições sociais brasileiras 
metaboliza a assimetria étnico-racial oriunda do colonialismo.

Ao considerar o significado de diversidade, pode-se recorrer ao que se apre-
senta no discurso comum: variedade, contraste, mutação, diferença, dessemelhança, 
multiculturalismo ou pluralidade. Os dois últimos correspondem à visibilidade po-
lítica das primeiras décadas do século XX na Inglaterra e nos Estados Unidos, por 
meio de movimentos negros engendrados a partir dos congressos pan-africanistas 
1 Professor do Departamento de Pedagogia e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro). Psicólogo com enfoque em racismo, 
sofrimento psíquico e comunidades tradicionais. Pós-doutorando em Educação (UFPR) - Ag. 
CAPES. 
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(inclusive, no sexto congresso, que ocorreu em Dar-es-Salam, Tanzânia, Abdias do 
Nascimento esteve presente), tendo sido necessário modificar condições de reco-
nhecimento dos negros para que fosse possível lutar contra interesses locais repre-
sentantes da exploração estrangeira. 

É caracterizado, nesse ínterim, o que comumente se chama identidade e re-
presentação de grupo: “Os discursos e os sistemas de representação constroem os 
lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais po-
dem falar” (SILVA, 2009, p. 17). Já para uma proposta institucional que considere 
a diversidade como pano de fundo para sua ação e investigue alternativas emancipa-
tórias, devem-se engendrar alternativas de se reconstituir, de agregar novas rupturas 
por demandas veladas por suas próprias relações históricas.

Compreende-se, assim, que o contingenciamento psíquico decorre do pro-
cesso sócio-histórico excludente em que diferenças étnicas indígenas e negras torna-
ram-se assimetricamente codependentes, tensionadas para o não reconhecimento 
de sua humanidade (SILVA et al., 2016). Dessa forma, os atributos coloniais de 
indígena e negro modelaram o lugar social imposto às várias populações ameríndias 
e africanas e seus descendentes como mercadoria, pois se tornaria justificado seu uso 
sem legitimar os danos causados contra o indivíduo, sua comunidade e sua descen-
dência (FANON, 1991; AGNOLIN, 2006).

Essas dinâmicas sociais de exploração que se expandiram no Ocidente a 
partir do século XV ainda são vivenciadas como inerentes à condição assimétrica, 
demandando um silenciamento sobre o racismo produzido em diferentes áreas so-
ciais, observado pela falta da autodeclaração nas instituições públicas e privadas.

Ações coloniais: a estruturação do silenciamento social

A expansão dos impérios europeus solidificou-se com a do cristianismo, 
gerando disputas simbólicas em territórios não cristãos. No entanto, igualmen-
te como os embates que ocorriam entre cristãos, judeus e muçulmanos no Velho 
Mundo, também nas novas colônias as batalhas decorriam de práticas sociais que 
reconceituaram o paganismo, o analfabetismo e a doença, em proveito do sistema 
de exploração imposto. 
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Mesmo tidos como mantenedores do comércio escravagista, os árabes pro-
porcionaram a mão de obra desejada pela Europa. A expansão árabe na costa ín-
dica teve seu início no século IX, influenciando, definitivamente, novos modelos 
de comércio e de interações sociais (língua, religião etc.) com as populações locais 
(M’BOKOLO, 2009). Deve-se lembrar que a destituição da humanidade das popu-
lações africanas pelo interesse escravagista teve início com a escravização realizada 
pelos árabes para o plantio em larga escala; inclusive, a literatura arábica alimentou 
esse desprezo ao africano no imaginário social. Veja-se um trecho de As mil e uma 
noites (s.d.), na história do Kafur, em que Uardan, o açougueiro, caracteriza o negro 
como aquele que domina a arte da fornicação: 

Mas, um dia, um escravo preto ensinou-me aquilo que tinha que 
aprender de alguma forma e tomou de mim aquilo que tinha para 
dar. Talvez saibas que não existe nada igual a um negro para inflamar 
o interior de uma mulher, especialmente quando esse esterco preto é 
o primeiro que o jardim recebe. Meu jardim tornou-se tão esfomea-
do que precisava do preto para alimentá-lo a todo momento. 

Com o processo exploratório ibérico no continente africano iniciado no sé-
culo XV, o comércio árabe era o concorrente a ser superado. Algumas estratégias co-
merciais e ideológicas árabes foram mantidas, embora esquecidas da historiografia 
brasileira, como rotas comerciais estabelecidas por eles (postos costeiros e no inte-
rior do continente), mapas de navegação, acordos bilaterais com chefarias africanas 
e a re-hierarquização da humanidade. Embora o momento sócio-histórico explique 
alguns limites de compreensão dessas dinâmicas, não pode justificar a presença do 
silenciamento sobre exclusão ad eternum. Por isso, para reafirmar a posição das igre-
jas protestantes nascentes no século XVI, houve sua dependência aos interesses de 
seus impérios, que concorriam com os dos católicos. Com efeito, não se opondo 
à escravidão imposta pelos europeus, os líderes cristãos Martinho Lutero (1483-
1546), João Calvino (1509-1564) e João Knox (1513-1572) traduziram o escravo 
como servo em benefício de seu auditório. Entre as passagens bíblicas utilizadas por 
eles, podem-se citar:
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Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e 
tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo (Efésios 6, 5).
Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não 
servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em 
simplicidade de coração, temendo a Deus.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, 
e não aos homens,
Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a 
Cristo, o Senhor, servis.
Mas quem fizer agravo receberá o agravo que fizer; pois não há acep-
ção de pessoas (Colossenses 3, 22-25).

Além disso, do Velho Testamento, citam-se: Gênesis 29, 28 e 39, 23; Êxo-
dos 1, 11; Deuteronômio 1, 5s. Outrossim, Martinho Lutero atestou as qualidades 
bíblicas que o servo (escravizado) deveria ter em relação a seu senhor: obediência, 
fidelidade, humildade, honradez e diligência.

Desvelar a violência colonial rompe com o contínuo do não reconhecimento 
da humanidade então depreciada. James (2000, p. 22), em seu livro Jacobinos negros, 
descreve como era a experiência dos escravizados nos navios negreiros:

Os africanos desmaiavam e se recuperam ou, então, desmaiavam e 
morriam; a mortalidade naqueles ‘depósitos’ era maior do que vinte 
por cento. Do lado de fora, no porto, esperando para esvaziar os ‘de-
pósitos’ assim que eles enchiam, ficava o capitão do navio negreiro, 
com a consciência tão limpa que um deles, enquanto enriquecia o 
capitalismo britânico com os lucros de uma outra remessa, enrique-
cia também a religião britânica ao compor o hino ‘Como soa doce 
o nome de Jesus’.

Concomitantemente, a educação eurocêntrica passou a fazer parte do co-
tidiano das comunidades africanas e ameríndias como estratégia de missionação, 
que até o fim do século XIX estava quase restrita à costa atlântica e índica – salvo as 
regiões dos golfos, possibilitando estabelecer postos mais para o interior, como em 
Moçambique, Angola e Congo. 

Além disso, a exploração pelo interior do continente demonstrava a voraci-
dade da exploração e a conivência política e religiosa. Não se pode considerar que 
todos os locais e populações tiveram um tratamento idêntico, posto que somente 
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por meio de conivência com alguns grupos locais seria difícil que mesmo a escra-
vidão tivesse sido possível. Os interesses por armamento, proteção contra vizinhos 
dominantes ou até estratégias para manter determinada governança fizeram com 
que a exploração do sistema colonial fosse eficiente e múltipla, isto é, interações com 
os estrangeiros intentando-os iguais e desqualificando os próximos (M’BOKOLO, 
2009). Como aponta Osterhammel (2005), em Colonialism, conforme o interesse 
exploratório, as relações coloniais modificavam-se, incluindo locais para posto de 
abastecimento das navegações, espoliação das riquezas e efetiva ocupação.

O interesse por encontrar ouro, diamantes, marfim e mão de obra escrava 
modificou as relações de poder local e o direcionamento da vida socioeconômica 
e cultural característica das colônias da África Central e brasileira. Para saciar o co-
mércio exploratório, milhares de vidas foram exauridas, tanto de pessoas quanto de 
animais e plantas. Deve-se compreender o quanto essas interações foram predató-
rias e depreciativas para os não europeus. 

Pela instauração do Estado Livre do Congo, Leopoldo II, com sua milícia 
privada, massivamente extraiu o látex, entre 1850 e 1880, a custo de 30 milhões de 
congoleses mortos por exaustão, mutilação, fome e sede, que não eram mais escra-
vos, mas forçados a trabalhar. A Namíbia exterminou a maior parte da população 
que resistia ao domínio alemão. Em três anos, foram impedidos de se alimentar ou 
beber água, ceifando 80.000 da etnia Herero e 20.000 da Nama (HOCHSCHILD, 
1999). Na somatória de suas demais colônias africanas, tanto da costa atlântica quan-
to índica, exauriram cifras próximas a 300.000 nas primeiras duas décadas de 1900: 

O povo não é nem o princípio nem o fim da narrativa nacional; ele 
representa o tênue limite entre os poderes totalizadores do social 
como comunidade homogênea, consensual, e as forças que signifi-
cam a interpelação mais específica a interesses e identidades conten-
ciosos, desiguais, no interior de uma população (BHABHA, 2007, 
p. 207).

Após a Conferência de Berlim (1884-1885), sob a liderança de Leopoldo II, 
as potências negociaram a divisão dos territórios africanos entre si. Há que ser men-
cionado que esses territórios negociados já haviam sido inicialmente visitados por 
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exploradores, comerciantes e agentes desses impérios para verificar condições favo-
ráveis à exploração, isto é, quais riquezas minerais e mão de obra estariam disponí-
veis. Ademais, estabeleciam-se contratos bilaterais com as chefarias locais, que ser-
viam de argumento internacional, independentemente de sua inteligibilidade local.

A inserção europeia provocou novas migrações africanas, remodelando fron-
teiras político-culturais. Com efeito, na África do Sul, pela ocupação holandesa, co-
munidades Shona, como os Angoni, migraram até a fronteira leste da atual Zâmbia 
com o Malaui, provocando um efeito-cascata entre vizinhos. Também, espaços tra-
dicionais foram renomeados, como diversos aquíferos (Cataratas da Vitória, Catara-
tas de Stanley, Lago Vitória) ou passagens tradicionais (Estrada de Stevenson, entre 
o sul do Lago Tanganyika e norte do Lago Nyassa), e houve adesão de termos euro-
peus nas línguas locais e reestruturação simbólico-religiosa (M’BOKOLO, 2009).

Por esse fenômeno de criação de novas fronteiras culturais, os processos 
identitários – de pertencimento e de reconhecimento – fragmentaram-se entre no-
vas temporalidades e espacialidades. Esse efeito pode ser entendido como estratégia 
de reprodução social: submeter-se a outra autoridade religiosa, a um branco (mi-
litar, funcionário colonial, missionário etc.), a um tipo de exploração. Essas asso-
ciações, não restritivas, por parte dos colonizados mantinham o poder de famílias 
nobres ou ascendiam outras entre os colonizadores europeus, conforme a eficácia 
das mediações ocorridas. Destarte, cortes ameríndias e africanas convertiam-se ao 
cristianismo, até mandavam seus rebentos à Europa para serem transformados no 
dominador ideal – europeu (BOAHEN, 1990). 

Em outras situações, como é descrito por Kok (2001), quando as mediações 
não ocorriam e as populações locais resistiam à autoridade colonizadora, mesmo 
após assassinatos e mutilações, a forma mais usual era o extermínio da população em 
questão, absoluta ou gradualmente. O território conquistado revestia-se de justifica-
tivas civilizatórias, trabalho árduo dos imigrantes europeus ou pioneiros e sacrifício 
dos religiosos (HOBSBAWM; RANGER, 2012). Vale lembrar que os massacres 
às populações indígenas (KOK, 2001) e negras (FANON, 1968) são retratados ou 
tratados por uma assepsia epistemológica, isto é, sem reconhecer a produção das 
populações e suas demandas; ao contrário, generalizavam-se como situações histó-
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ricas esporádicas e sua resolução era tratada como heroísmo nacional. Aliás, não se 
tem no imaginário nacional a leitura sobre os bandeirantes paulistas como agentes à 
expansão do Tratado de Tordesilhas ou do controle social de revoltas contra o santo 
império português? 

Enquanto isso, as instituições sociais mantinham silenciadas as práticas so-
ciais, encobrindo as ações violentas para manter o status quo de oligarquias coloniais 
ou latifundiárias, ressaltando-se o messianismo de Antônio Conselheiro ou o ban-
ditismo de Lampião. Na década de 1960, mesmo pela tentativa institucional de es-
conder a todo custo os abusos do Serviço de Proteção aos Índios (SPI), conseguiu-
-se ainda ler parte do Relatório Figueiredo (BRASIL, 1967), que retrata o horror 
contra as comunidades indígenas. São expressões atualizadas desse silenciamento 
que provocam nas interações sociais a manutenção do contingenciamento psíquico. 
Esse horror foi estratégico para modelar o emudecimento étnico-racial. 

A iteração do silenciamento foi recorrente nos desdobramentos coloniais. 
Situações similares de não reconhecimento em prol das relações de exploração es-
truturaram a posição de domínio; por exemplo, no caso do Estado Independente 
do Congo de Leopoldo II, a missionária anglicana Alice Harris fotografou as atro-
cidades da milícia belga contra as populações e as denunciou na Inglaterra. Todavia, 
diante do pedido de reforma dessas relações, não foram atendidas pela coroa, haja 
vista que suas colônias mantinham tratamentos assimétricos. Outra situação foi o 
caso etíope, em que Mussolini, ansioso por possuir uma colônia em África, chegou a 
espalhar gás mostarda sobre a população civil. O imperador Haile Selassie dirigiu-se 
à Liga das Nações, em Genebra, em 1936, como um de seus signatários, expondo 
sua falta de apoio para amenizar o sofrimento de seu povo aos ataques italianos. 
A seu turno, a resposta foi ridicularizar sua presença, manifestada pelo desprezo e 
silenciamento das nações.

Similarmente, repetem-se as dinâmicas de exclusão no cotidiano das institui-
ções em favor das comunidades indígenas sobre o Relatório Figueiredo (BRASIL, 
1967), de falta de atendimento de saúde, educação e segurança das comunidades 
quilombolas e indígenas e de falta de cobrança estatal sobre a autodeclaração étni-
co-racial nos diferentes setores, principalmente privados. É nesse sentido que ainda 
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faltam dados epidemiológicos, referentes, por exemplo, às comunidades quilombo-
las, indígenas ou de religiões de matriz africana (SILVA, 2016).  

A atualização do poder colonial e o velamento da assimetria social

Com o processo colonizador, as formas de silenciamento social foram ob-
servadas contra as populações ameríndias e africanas e seus descendentes. O con-
tingenciamento psíquico foi atuante no silenciamento social causado pela explora-
ção, extermínio e apropriação, isto é, homogeneizando os benefícios sociais como 
se caracterizou o reconhecimento social da humanidade entre alguns grupos e 
individualizando as contradições desses efeitos. À medida que foram mantidas as 
condições socioeconômicas e históricas, qualquer ação individual contrária, como 
reivindicação ou protesto, era inofensiva e inócua.  

No entanto, esse processo não foi percebido como tal, daí seu poder de mo-
delar ações, gostos, pensamentos e sensações, criando a ilusão de um contínuo de 
pertencimento social, sem contradições, que o desvincula de sua gênese histórica. 
Por isso, precisa-se compreender que é: 

assim que a amnésia da gênese que se exprime na ilusão ingênua do 
‘sempre assim’, como nos usos substancialistas da noção de incons-
ciente cultural, pode conduzir a eternalizar e com isso, a ‘naturali-
zar’ as relações significantes que são o produto da história (BOUR-
DIEU; PASSERON, 2008, p. 23).
 

O lucro, que durante a colonização justificava a demanda de escravizados 
nas roças e no comércio internacional, tornou-se aos novos aristocratas a razão do 
atraso social e industrial, pois impedia a continuidade do ganho por novas formas 
de exploração do trabalho, como ocorreu com a imigração.

Situações sociais características de guerras, exclusão socioeconômica e luta 
por independência, durante o século XX, proporcionaram a criação de novas for-
mas de entendimento científico. Pela reivindicação de espaço social, a luta por direi-
tos civis na Europa disseminou reflexões entre os jovens estudantes, na Europa e nos 
Estados Unidos, oriundos da África e da América Latina, a respeito do tratamento 
dado a seus grupos de origem. 
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Nesse panorama, mediante a estratégia de negar a identidade social para al-
guns grupos e justificar o uso de violência física e simbólica contra os direitos sociais, 
gerou-se a necessidade de criar instrumentos interpretativos. Como descreve Can-
clini (2008, p. 83) sobre a situação latino-americana, havia sobreposição de inter-
pretações e anseios estrangeiros e locais, o que desenvolveu uma modernidade com 
indicativos pós-modernos, pois sem as condições socioeconômicas necessárias: 

seria preciso entender a sinuosa modernidade latino-americana 
repensando os modernismos como tentativas de intervir no cruza-
mento de uma ordem dominante semi-oligárquica, uma economia 
capitalista semi-industrializada e movimentos sociais semitransfor-
madores.

Por conta desse fator, surgiu no discurso pós-moderno o conceito de multi-
territorialidade, pressupondo que o indivíduo se reconheça pelos diferentes grupos 
por signos identitários de pertencimento (SILVA, 2003). Todavia, isso pressupõe o 
reconhecimento do grupo social amplo para o indivíduo, que, segundo a gramática 
normativa de Honeth (2003), deriva da condição de amor, direito e solidariedade. 

Honeth (2003) tem como pano de fundo o discurso do jovem Hegel e do 
psicanalista Winnicott. Ambos se posicionam em um mundo ocidental, não tendo 
a condição de grupo minoritário nem colonizado, embora Winnicott (1999) diri-
ja-se a crianças em situações de abandono, com olhar extemporâneo. Outrossim, 
pela caracterização da constituição psicossocial do indivíduo, o discurso de Honeth 
(2003) descreve o reconhecimento interdependente e constitutivo do grupo a que 
o indivíduo faz parte, de seu reconhecimento jurídico e do querer social em aceitar 
e auxiliar a emancipação dos indivíduos em questão. Em termos amplos, essa é uma 
luta política que não foi alicerçada nos países africanos e no Brasil. Falar, então, de 
multiterritorialidade é pressupor reconhecimento amplo e não parcial, por se acre-
ditar que o indivíduo crê que sua família tem características X e que, no emprego, 
as relações são Y e, nas festas, os signos identitários estabelecem-se do jeito W, o que 
oculta o pressuposto político das relações intersubjetivas oriundas da colonização. 
Esse discurso pós-moderno, que fragmenta reconhecimento cultural e ação política, 
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banaliza-se em um individualismo generalizante e inócuo, como ocorre no que aqui 
se considera a atualização colonial do racismo (HONNETH, 2003).

A crítica quanto à alteridade advém de seu velamento eurocêntrico, que des-
politiza as dinâmicas sociais. Para Fanon (1968, p. 102), “mais do que equacionar 
alteridade com reciprocidade, ele fundamenta o reconhecimento mútuo no mo-
mento da alteridade, e chama por reconhecimento do outro enquanto o exige que 
não seja reconhecimento que se reduz a identidade”. Destarte, a crítica corrobora 
que as diferenças sócio-históricas e econômicas engendram anseios, pretensões e 
agenciamentos não universais. Mais do que um efeito da tradução, a questão aponta 
para os acontecimentos próprios e distintos, uma matriz simbólica cuja referência 
legitimadora é explicada pela condição da colonização europeia e cuja população 
local não tinha quaisquer direitos representativos ou legais diante de sua exploração 
(BHABHA, 2007). 

A originalidade do contexto colonial estava no fato de que a subestrutura 
econômica era também uma superestrutura: “você é rico porque é branco, você é 
branco porque é rico”. Por esse motivo, a análise marxista deve sempre ser um pouco 
mais ampliada cada vez que se trata do problema colonial (FANON, 1991), posto 
que, sem essa postura, não é possível desvelar as contradições cotidianas nas insti-
tuições públicas e privadas.

Mesmo o status de colono não era reconhecido ou atribuído a qualquer um 
nas colônias, mas quase exclusivamente aos imigrantes que eram investidos pela re-
presentação da ocupação, não abrangendo nativos ou (ex) escravos. Repetia-se o que 
Mill (1972, p. 382) afirmava:

A única escolha que o caso permite é uma escolha de despotismos 
[...] Há, como já vimos, condições de sociedade nas quais um des-
potismo vigoroso é em si o melhor modo de governo para adestrar o 
povo naquilo que especificamente lhes falta a fim de torná-los capa-
zes de uma civilização superior.

Mediante a tensão provocada pela manutenção arbitrária dos processos 
identitários da dominação colonial atualizada, pode-se considerar que os desdo-
bramentos racistas se escondem na equalização de sofrimentos legitimados, porém 
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não equiparáveis, como bem aponta o efeito da illusio que Bourdieu (1996, p. 139) 
explica a respeito da não fragmentação espaçotemporal: 

A illusio é estar preso ao jogo, preso pelo jogo, acreditar que o jogo 
vale a pena ou, para dizê-lo de maneira mais simples, que vale a pena 
jogar [...] Illusio [...] é dar importância a um jogo social, perceber 
que o que se passa aí é importante para os envolvidos, para os que 
estão nele [...]. É ‘estar em’, participar, admitir, portanto, que o jogo 
merece ser jogado e que os alvos engendrados no e pelo fato de jogar 
merecem ser perseguidos; é reconhecer o jogo e reconhecer os alvos 
[...]. Os jogos sociais são jogos que se fazem esquecer como jogos e a 
illusio é essa relação encantada com um jogo que é o produto de uma 
relação de cumplicidade ontológica entre as estruturas mentais e as 
estruturas objetivas do espaço social.
 

Contudo, a illusio equaliza possíveis exclusões cotidianas, à medida que 
oculta a assimetria das interações sociais. Nesses termos, os povos imigrantes ex-
plorados no Brasil, entre o fim do século XIX e o século XX, foram instigados pelo 
reconhecimento de sua condição de explorados e pela falta de conhecimento his-
tórico e cultural da exploração de africanos e indígenas, ao julgarem fazer parte do 
mesmo processo de exclusão. Embora à primeira vista se possa falar de exclusão, os 
efeitos simbólicos, econômicos e sociais de mais de quase cinco séculos não podem 
ser equiparáveis a algumas décadas, como ocorreu na Segunda Guerra Mundial com 
a Europa, ainda mais que não se considera a plenitude das duas grandes guerras 
mundiais sobre as populações africanas, obrigadas, compulsoriamente, a servir con-
tra populações pertencentes a impérios rivais e até em solo europeu, tampouco a ar-
bitrariedade de o discurso histórico esquecer que igualmente, na África, os números 
de africanos assassinados foram incontáveis – por descaso das potências signatárias. 

O poder do caráter representativo torna a condição alheia vulnerável e sob 
sua contínua tutela. As ações que se baseiam na bondade e caridade para ajudar o 
outro não produzem condições sociais de emancipação, mas acentuam o poder do 
estereótipo:

O ato de estereotipar não é o estabelecimento de uma falsa imagem 
que se torna o bode expiatório de práticas discriminatórias. É um 
texto muito mais ambivalente de projeção e introjeção, estratégias 
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metafóricas e metonímicas, deslocamento, sobredeterminação, cul-
pa, agressividade, o mascaramento e cisão de saberes ‘oficiais’ e fan-
tasmáticos para construir as posicionalidades e oposicionalidades do 
discurso racista (BHABHA, 2007, p. 125).
  

À medida que os grupos consigam expor a historicidade de horror de sua 
experiência como coletivo e o emudecimento de suas exclusões, poderão ser rompi-
das as barreiras contra seu reconhecimento. Isso não significa, de início, acordo ou 
consenso (LYOTARD; ABEELE, 1988); ao contrário, é sinal de implicação social 
o direito à divergência, à explicitação clara dos motivos sócio-históricos que se en-
contram na construção de territorialidades. Poder-se-iam revelar como alternativas 
para lidar com o silêncio a incorporação cultural, a naturalização da discriminação 
que ainda corrobora os mecanismos de manutenção do poder colonial.

Ações sociais que criam espaços de nós e outros, generalizando esses outros 
como simplesmente os que não possuem direitos ou não entendem o que precisam, 
reproduzem a ilusão de ser simples lidar com os poderes coloniais pela incorporação 
metodológica de conceitos como alteridade. Não há espaço simbólico nessa condi-
ção que possa ser subtraído à simples negação do comum, do homogêneo, do outro. 
Repetindo, os efeitos produzidos durante o período de colonização eram dirigidos 
a certos grupos por justificativas generalizantes, o que gerou um consenso do espaço 
comum daqueles que são excluídos. 

Logo, a falta de dados históricos sobre todos os horrores cometidos com ne-
gros e indígenas, territorialidades que desapareceram, a presença repetida do olhar 
com poder de exclusão que incorporou a paralisia frente a esse horror, entre outros, 
minimiza ou talvez impossibilite seus descendentes de incorporar signos de reconhe-
cimento com essa história. Observa-se, em pesquisas exploratórias na região Centro-
-Oeste do Paraná, o relato de povos de terreiros, quilombolas e indígenas, inclusive 
universitários, a respeito da dificuldade de manifestar seu pertencimento étnico-
-racial pela incompreensão e desprezo do ambiente universitário (SILVA, 2016).   

Alguns nessa tentativa reconhecem-se pelo exotismo do ser híbrido, da re-
ligião híbrida que socialmente, pela falta de eficácia contra a iteração colonialista, 
é um imagético híbrido, de refúgio. Talvez se pudesse chamar essas ações exóticas 
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(demonstrações em palco, no carnaval ou em sua reprodução na segurança do não 
conhecido) de ações genéticas de implicação, de reconstrução de resistência, de po-
lêmica, de construção social de reconhecimento da diversidade: 

Nem as formas cotidianas de resistência, nem a insurreição ocasional 
se podem entender sem considerar os espaços sociais fechados nos 
quais essa resistência se alimenta e adquire sentido [...] uma tecnolo-
gia e uma prática da resistência, similares a análise que fez Foucault 
da tecnologia da dominação. (SCOTT, 2003, p. 47).

Como aponta Bhabha (2007, p. 276) sobre o levante da Índia, “minha cone-
xão histórica temerária é baseada não em uma ideia de contiguidade dos aconteci-
mentos, mas na temporalidade da repetição que constitui aqueles signos pelos quais 
os sujeitos marginalizados ou insurgentes criam uma agência coletiva”. Tais signos 
podem ser apontados pela tensão causada pelo silenciamento, no qual perduram. 
O não dito e não discutido nas instituições sobre a questão étnico-racial, quando 
silenciados, refletem a distância da identificação com esse outro, ou melhor, a falta 
de reconhecimento por sua plenitude repetida pelo desconhecimento e velamento 
das dinâmicas ao longo de toda a história brasileira. 

Acompanhando as matrículas nas universidades paranaenses, em 50,03%, 
em 2015, e 29,03%, em 2016, delas falta informação ou não há autodeclaração ét-
nico-racial, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (INEP, 2015). Vale mencionar que grande parte das matrí-
culas ocorre nas instituições privadas, que detiveram, em 2015, o correspondente 
a 69,74% e, em 2016, a 77,10% dessa falta de informação. Isso demonstra um au-
mento da reprodução do silenciamento nas instituições privadas, inversamente pro-
porcional à diminuição da falta de autodeclaração no estado. Além disso, assevera 
a falta de ações afirmativas na experiência de vida daqueles que se matriculam nas 
instituições privadas.

À medida que isso é chamado à pauta, surgem contrassensos e, se somente 
eles aparecerem, haverá a chance de uma ruptura estrutural. O contrassenso gera um 
desconforto do próprio, por evidenciar a escolha constituída e sua generalização. É 
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um incômodo perceptual e que pode servir como um método de interpretação e 
resolução pontual dos silenciamentos a respeito das questões raciais.

Considerações finais

A partir da interpretação das dinâmicas sociais de exploração colonial, ex-
pôs-se como o racismo presente nas instituições sociais brasileiras têm mantido o 
silenciamento da assimetria étnico-racial. Observa-se que, na história africana, as 
populações locais perante os impérios belga, alemão e italiano foram violentadas 
para o trabalho servil ou despovoamento, em alguns casos, beirando o extermínio. 
Embora com alguns protestos e divulgação sobre a situação, como foram as lentes 
da missionária anglicana Alice Harris na Inglaterra e o pronunciamento do impe-
rador Haile Selassie da Etiópia na Liga das Nações, ambos esbarraram no silencia-
mento ocidental.  

Sem a proximidade da voz daquele que é real – frisando-se que não se trata 
do caráter de representação, que, embora possa ter uma função catalizadora do gru-
po, não maximiza todas condições dos que são reconhecidos como pertencentes aos 
grupos negros e indígenas –, a percepção social é velada pela narrativa do comum 
excluído, sem resgatar a história encarnada do jugo colonizador reproduzido por 
gestos, olhares, piadas, menosprezo ou pena, em que a construção do Brasil repete o 
silenciamento de assassinatos e exploração como heroísmo ocidental. 

A falta de dados étnico-raciais em diferentes setores da saúde e da educa-
ção no Paraná representa a fragilidade que as ações afirmativas têm na experiência 
de vida das populações negras e indígenas diante do histórico social das dinâmicas 
exploratórias mantidas pelas instituições paranaenses. Por outro lado, por meio da 
continuidade dessas políticas públicas, podem-se vislumbrar pequenas fissuras no 
silenciamento, oportunizando um ambiente social em que as pessoas se reconhe-
cem de forma positiva com sua ascendência étnico-racial. 

Por isso, urge repetir com zambiano Bemba, Simon Kapwepwe (1922-
1980), a respeito da colonização britânica: “Podemos perdoar, mas não podemos 
esquecer”. Mesmo que o poder colonial se mascare em discursos de bondade ou 
simpatia, é o contrassenso que possibilita emergir a percepção do incômodo, da 
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discordância ao discurso de todos iguais, enquanto alguns são mais iguais do que 
outros. Por sua vez, a incomensurabilidade do diferente nas práticas sociais pode 
instrumentalizar grupos a perceber os moldes do contingenciamento psíquico do 
cotidiano não como contínuo ou natural, mas escolhas que agrupam alguns e dis-
tanciam outros pela metabolização colonial.
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Posturas positivas e 
construção da identidade negra

Romilda Oliveira Santos1

A Lei Áurea, sancionada no dia 13 de maio de 18882, tirou os grilhões, mas 
não libertou o negro e seus descendentes do processo de negação de sua presença 
em territórios brasileiros. Desde então, a luta direta pelos direitos de cidadania fe-
z-se presente no cotidiano dos negros brasileiros e seus descendentes. Exposto dia-
riamente a situações de discriminação e racismo, o negro brasileiro aprende, desde 
a infância, que as características identitárias aceitas e valorizadas socialmente são 
brancas.

O processo de construção de identidade sem modelos permanentes é fragi-
lizado e atos de discriminação ocorrem em situações cotidianas nos grupos sociais, 
familiares e educacionais, espaços que retroalimentam o preconceito racial ao re-
produzir as normas sociais dominantes e manter a ordem socialmente instituída. 
A forte miscigenação é marca identificatória brasileira pelo tamanho geográfico do 
país, pela diversidade da população, como também pelas concepções de raça forte-
mente impregnadas e veladas no pensamento do seu povo. 

No início da década passada, após muitas lutas do movimento negro, foram 
implementadas as “políticas de igualdade”, por meio de ações políticas denominadas 
“ações afirmativas”, com o objetivo de corrigir as mazelas do Estado em relação à 
população negra e afrodescendente. A criação da Lei nº 10.639/2003, que obriga o 

1 Especialista em Educação das Relações Étnico-Raciais pela Universidade Federal do Paraná 
(UFPR) e em Literatura Brasileira pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Mem-
bro da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPM) e professora da Rede Estadual de 
Educação do Paraná.
2 “Declara extinta a escravidão no Brazil. A Princeza Imperial Regente, em nome de Sua Majesta-
de o Imperador, o Senhor D. Pedro II, Faz saber a todos os subditos do Imperio que a Assembléa 
Geral Decretou e Ella Sanccionou a Lei seguinte:  Art. 1º É declarada extincta desde a data d’esta 
Lei, a escravidão no Brazil” (BRASIL, 1888).
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ensino da história e cultura africana e afro-brasileira na educação básica em todas as 
instituições educacionais, tem gerado intensa polêmica. A recente ascensão de um 
pequeno percentual de negros e afrodescendentes da população brasileira às uni-
versidades e ao mercado de trabalho e consumo parece ter acentuado a intolerância 
detectada nas redes sociais, em relação às diferenças étnicas e sociais.  

No meio de um contexto político, social e cultural tão agressivo, desenvol-
vem-se as crianças e adolescentes afro-brasileiros, que procuram construir sua iden-
tidade negra sem modelos positivos, pois, devido ao processo de invisibilização, não 
se veem refletidos no outro, o que causa a chamada confusão de identidade. A crian-
ça sem referencial e sem “norte” silencia como cidadão.

O espaço escolar deve propiciar as condições para a construção da identidade 
negra nas crianças e adolescentes afrodescendentes. Para tanto, mudanças de pers-
pectiva na educação, o ensino de novas culturas e novos modelos devem permear 
as práticas educativas e novas histórias devem ser contadas. A Lei nº 10.639/2003 
garante esse direito aos jovens negros e afrodescendentes: a construção de um “novo 
olhar” para o diferente, o respeito aos diversos costumes, tradições e culturas pre-
sentes numa mesma sociedade, o reconhecimento e a valorização das contribuições 
culturais, literárias e sociais africanas e afro-brasileiras para a formação da sociedade 
brasileira e a construção de um imaginário positivo das origens do negro e dos afro-
descendentes, no plano simbólico. 

O corpo docente das instituições educacionais – aqui, traz-se o enfoque para 
escolas do ensino fundamental e médio –, visto como recursos humanos, apesar do 
trabalho intensivo dos movimentos sociais negros e da obrigatoriedade estabelecida 
pela Lei nº 10.639/2003, ainda valoriza os estereótipos europeus de ciência e cultu-
ra na sua práxis. Fernandes (2005, p. 378) disserta que “a história ensinada na escola 
atual não tem a cara da população, reflete a visão dos dominadores, e produz uma 
história parcial contendo elementos de discriminação e racismo”. 

No cotidiano escolar, são observadas situações de práticas discriminatórias 
no ambiente educacional contra alunos negros e/ou afrodescendentes, registradas 
por muitas denúncias de discriminação racial no universo social, como um reflexo 
dos demais setores da sociedade contemporânea brasileira. Frente a tantos casos de 
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racismo nas redes sociais, nas instituições públicas e particulares e principalmente 
nas escolas, conclui-se que a necessidade de mais discussões sobre a questão deve ser 
levantada, com o objetivo de mudar o imaginário negativo sobre o elemento negro 
que ainda permeia o pensamento social brasileiro.

A negação e a ocultação da história e cultura africana e afro-brasileira no 
ambiente escolar contribuem para que estereótipos alicerçados no imaginário do 
brasileiro sejam reproduzidos mais fortemente nas instituições educacionais pú-
blicas e particulares, daí a necessidade de reflexões e caminhos que possibilitem a 
desconstrução de imagens negativas sobre a etnia negra, assim como a construção 
de um sentimento de valoração do negro como um importante elo na formação da 
estrutura social brasileira. Mas como a prática de posturas positivas sobre a história 
e cultura africana e afro-brasileira pode minimizar ou mesmo eliminar os atos de 
racismo nas escolas e viabilizar a construção de uma identidade negra positiva nos 
adolescentes atuais? Mudando a prática do racismo invisível/cordial que permeia a 
sociedade.

Falar em prática de racismo ou preconceito na sociedade brasileira soa muito 
estranho para a grande maioria da população. O povo brasileiro traz impregnado 
nas suas vivências cotidianas, por questões históricas, culturais e fundantes, o mito 
da democracia racial, ou seja, de que somos um país multiétnico e mestiço e vivemos 
em perfeita harmonia, um país de muitos povos, em que todos os direitos são respei-
tados e a todos são dadas as mesmas oportunidades.

Frente à falsa concepção registrada no imaginário da sociedade brasileira, de 
que todos os brasileiros são tratados com equidade e igualdade, tornam-se necessá-
rias mais e maiores reflexões sobre o tema do racismo e preconceito. Reflexões sobre 
como o contexto racista e preconceituoso pode influenciar a construção da identi-
dade negra positiva são necessárias, a fim de a concepção de equidade e igualdade 
possa se transformar em realidade concreta para os cidadãos brasileiros. 

Este artigo procura levantar discussões que possam contribuir para a des-
construção de estereótipos negativos sobre a etnia negra e apresentar sugestões de 
práticas positivas para o tema história e cultura africana e afro-brasileira, as quais, se 
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espera, sejam significativas para a valorização e a construção da identidade negra dos 
adolescentes afrodescendentes. 

   

A Lei nº 10.639/2003 e as políticas afirmativas 

A Lei nº 10.639/2003, por meio da obrigatoriedade, cobra efetivamente a 
desconstrução de estereótipos negativos pelo ensino da história e cultura africana 
e afro-brasileira e reafirma o ideário escrito na Constituição Federal Brasileira de 
1988. As políticas afirmativas (ações afirmativas), criadas como instrumentos repa-
radores em razão de um contexto histórico de desigualdade para interferir nas rela-
ções sociais e facilitar o acesso a bens jurídicos, ainda encontram muita resistência 
por parte daqueles que momentaneamente têm o poder de decisão.

Por outro lado, em paralelo a esses impedimentos de caráter individual de 
grupos privilegiados e dominantes, grupos de pesquisadores, professores e juristas 
têm feito um trabalho assíduo de esclarecimentos e de educação à população menos 
favorecida, a fim de que esta possa exigir os direitos garantidos por lei. Estudos, 
teses, pesquisas e projetos têm apresentado um profícuo desenvolvimento em ter-
mos de quantidade e qualidade para alicerçar a luta pelo respeito, reconhecimento e 
construção da identidade e da cidadania dos povos negros.

Portanto, a referida lei, resultado das lutas do movimento negro pela valoriza-
ção do africano e seus descendentes, foi criada e implementada. Entretanto, durante 
e até mesmo depois do processo de efetivação, encontra obstáculos no pensamento 
eurocêntrico conservador e persistente do grupo social dominante, impedindo sua 
implementação. O caminho percorrido é tenso e complexo e, apesar do esforço do 
Ministério da Educação, a efetivação dessa política necessita de aprofundamento, 
pois os sistemas de ensino trabalham com visões muito diferenciadas. 

Psicologia, racismo e preconceito

Lima (2004) traz para discussão algumas reflexões sobre o chamado “racis-
mo à brasileira” ou racismo cordial. Para o autor, preconceito é diferente de racismo, 
consistindo em “uma atitude hostil contra um indivíduo, simplesmente porque ele 
pertence a um grupo desvalorizado socialmente” (LIMA, 2004, p. 4). É mais uma 
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postura de discriminação e exclusão contra um sujeito cujo comportamento, ações 
e atitudes trazem uma marca cultural interna. Por sua vez, o racismo alicerçar-se em 
um processo de hierarquização, exclusão e discriminação contra um sujeito ou toda 
uma coletividade reconhecida pela marca física externa (cor da pele), relacionada di-
retamente com (pré)conceitos elaborados no passado com relação a determinados 
sujeitos, como ser “preguiçoso, alegre e agressivo”. Assim, é uma redução do cultural 
ao biológico.

Para Lima (2004, p. 16), formas mais refinadas, camufladas e dissimuladas 
de preconceito sedimentaram-se na sociedade brasileira atual, em consequência do 
“mito da democracia racial e da ideologia do branqueamento”, que, por questões 
históricas e culturais, foram alicerçados no imaginário do povo brasileiro, como ra-
cismo cordial. Segundo ele:

o racismo cordial é definido como uma forma de discriminação con-
tra os cidadãos não brancos (negros e mulatos), que se caracteriza 
por uma polidez superficial que reveste atitudes e comportamentos 
discriminatórios, que se expressam ao nível das relações interpessoais 
através de piadas, ditos populares e brincadeiras de cunho ‘racial’. E 
como afirma Guimarães (1999, p. 67) ‘trata-se de um racismo sem 
intenção, às vezes de brincadeira, mas sempre com consequências so-
bre os direitos e as oportunidades de vida dos atingidos’. Não obstan-
te essa aparente falta de intenção e sutileza de expressão, o racismo à 
brasileira nada tem de cordial, pois implica num cenário sinistro de 
discriminação e exclusão das pessoas negras, como indicam os da-
dos amplamente catalogados por Silva (2000). Discriminação que 
chega a ser mais forte do que a sofrida pelos negros no Reino Unido 
(LIMA, 2004, p. 16).

Portanto, um tipo de racismo mais cruel e sutil foi desenvolvido e alicerçado 
na cultura do brasileiro. Para mudar tal prática, muitas vezes inconsciente, pratica-
da nos ambientes sociais e instituições educacionais, é necessário construir outro 
imaginário, no qual o elemento negro e afrodescendente seja apresentado de forma 
positiva, com as qualidades físicas, morais e intelectuais que foram suprimidas no 
passado.
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Construção de identidade e psicologia

Lepre (2003, p. 3) afirma que:

a construção da identidade é social e acontece durante toda, ou gran-
de parte, da vida dos indivíduos. É um desses fatores relacionados ao 
desenvolvimento que tem íntima, senão total, dependência da cultu-
ra e da sociedade onde o indivíduo está inserido.

Assim sendo, todas as experiências vivenciadas por esses indivíduos, nega-
tivas ou positivas, contribuem para a construção da sua identidade. Nesse contex-
to, a criança ou adolescente exposto a situações de discriminação racial (caracteres 
fenotípicos, desenvolvimento intelectual), mediante mecanismos de reprodução 
ideológica alicerçados na sociedade brasileira, tem a construção de sua identidade 
comprometida, podendo entrar na chamada “crise de identidade”, pois a busca do 
“eu” nas representações simbólicas ausentes origina angústias, passividade, revolta, 
conflitos de valores ou um assimilacionismo não crítico, a partir do qual esse sujeito 
inscrito nega todos os demais e a si mesmo. A construção da identidade, portanto, 
é pessoal e social, acontecendo de forma interativa por trocas entre o indivíduo e o 
meio em que está inserido.

Gonçalves (2004), pesquisadora da teoria psicossocial do desenvolvimento 
de Erik Erikson, no que se refere à construção de identidade declara que esse autor 
propõe uma concepção de desenvolvimento em oito estágios, chamados psicosso-
ciais. O adolescente, na quinta etapa dos 12 aos 19 anos, está na fase da construção 
da identidade/confusão de identidade. Por meio das relações significativas com seus 
semelhantes, pares, amigos e demais pessoas do relacionamento social, começa a 
questionar as regras, quem é, o que quer etc., iniciando a construção de sua perso-
nalidade e a descoberta de sua vocação. Quando é impedido de fazer tais relações, 
retrai-se, silencia-se, estabelecendo-se, assim, a confusão de identidade, por não ter 
representações simbólicas no seu desenvolvimento. 
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Educação, racismo e preconceito

O afrodescendente brasileiro aprende cedo, pela exposição a situações de hu-
milhação e discriminação, que o ideal branco/europeu com características identitá-
rias é valorizado e que esse é o retrato sonhado por uma sociedade racista. A pessoa 
negra é submetida a inúmeros processos discriminatórios na construção de sua iden-
tidade, no seu cotidiano, na escola, no trabalho e em todos os espaços que permeiam 
seu dia a dia, e não se vê representada nos espaços de poder. Ainda, processos re-
produzidos a partir de normas sociais dominantes asseguram a ordem socialmente 
instituída e silenciada nas “não” discussões dos grupos sociais que estão no poder.

O preconceito é retroalimentado nos espaços da escola e do trabalho, os quais 
são responsáveis pela reflexão e construção de possibilidades de mudanças sociais na 
busca de uma sociedade mais igualitária e com mais equidade. O fato de a popu-
lação brasileira apresentar características mestiças variáveis e a falta de discussões 
sobre essa diversidade refletem nas categorias de identificação, tendo por base o tom 
da pele. Por exemplo: ser mulato, ser moreno, moreno claro, cor de chocolate etc. 

Urge uma desconstrução dos estereótipos nos quais os negros brasileiros são 
marcados por valores negativos do preconceito e da discriminação, sem possibili-
dades de ascensão econômica e social em consequência de suas origens e fenótipo, 
levando-os à negação de si mesmos. O afrodescendente, ao negar a si mesmo, não 
consegue construir uma identidade centrada em valores positivos e fortalecer a es-
trutura simbólica do seu “eu”. Essa negação da cor caracteriza a rejeição de si mesmo 
como indivíduo e desenvolve uma diversidade de sentimentos relacionados à dor, 
impotência e morte. 

O processo de negação começa a se desenvolver na mais tenra idade. A crian-
ça assimila, em seu mundo simbólico, valores, crenças e padrões de comportamento 
estigmatizados pelas relações sociais e passa a se desacreditar. A sociedade que a ex-
clui dá a ela elementos para legitimar a visão negativa das características de matrizes 
africanas.

A escola é um dos lugares fundamentais para a construção da identidade do 
indivíduo desde a infância. Sendo o espaço “que favorece o diálogo, o questiona-
mento e a promoção de situações de discussão, a função da escola é garantir e pro-
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mover o conhecimento de si mesmo, no encontro com o diferente” (SANTOS, 
2001, p. 106), não devendo se permitir ser lugar para que o preconceito e a discri-
minação desenvolvam-se. Cavalleiro (1998, p. 9), em sua pesquisa, relata atos de 
discriminação inconsciente dos professores, “que diferenciavam os alunos baseados 
nas características raciais e/ou cor da pele – aquela moreninha, a menina de cor. 
Além de comentários pejorativos, os professores não reconheciam a discriminação 
e muito menos os efeitos prejudiciais do racismo”.

O ambiente institucional, ao invisibilizar a existência do negro no corpo da 
sociedade, agride a formação da sua identidade. A criança ou adolescente negro que 
não se vê representado socialmente fica sem modelos de representação simbólica. 
Ainda, o conjunto de experiências negativas sofridas e vivenciadas na infância e na 
adolescência agem negativamente na construção da identidade negra, revelando um 
leque de possibilidades e impossibilidades pessoais e profissionais na vida desse in-
divíduo. 

Na experiência coletiva, em sociedade, as identidades são construídas pela 
troca entre o individual e o coletivo, desde sempre mediada por um conjunto de 
crenças, códigos e valores instaurados historicamente. Nesse processo, interioriza-se 
o que os outros atribuem como algo seu e se tende à predicação de coisas que são 
atribuídas. Isso se dá, em princípio, de forma clara e objetiva, porém, com o passar 
do tempo, vai se tornando um ato implícito, sem tanta visibilidade.

Os afrodescendentes e negros brasileiros sofrem com as práticas do racismo 
invisível, no plano das representações (de cor). Eles, na sua maioria, para sentir-se 
aceitos por essa sociedade discriminadora e atingir determinado objetivo (de as-
censão social, cultural, política etc.), encontrado no status quo do branco, negam a 
raça e toda a herança cultural e étnica. Entretanto, mesmo ao negar a si mesmos e 
seus pares, têm a percepção (ou não) de sua não completa realização. Essa violência 
simbólica do assimilacionismo brasileiro gera as “crises de identidade” e dificulta a 
construção da identidade negra. 

O debate direcionado para a crítica sobre os mecanismos de aceitação so-
cial e cultural que ainda estão presentes no cotidiano do brasileiro pode gerar po-
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sicionamentos aceitos ou não, que contribuem positivamente para a construção da 
identidade negra, pois chama as questões da negritude para o campo da visibilidade.

O trabalho em relação às diferenças entre as etnias e à visão de sua comple-
mentação é importante, pois um conhecimento complementa o outro, ou seja, a 
cultura, o conhecimento e as tradições africanas, em contato com outros conheci-
mentos, formam um terceiro mais completo. Focalizar a importância desses conhe-
cimentos do passado africano, no panteão dos descobrimentos e da formação de 
novas culturas e sociedades, e de posicionamentos positivos sobre a África inclusos 
no debate sobre novos modelos de sociedade fortalece o imaginário do negro, sua 
imagem e importância. 

Para que as reflexões possam contribuir positivamente na formação da iden-
tidade e da valorização do negro, é necessário que o mediador tenha ou adquira co-
nhecimento sobre a riqueza material e cultural da África pré-colonial, a fim de que 
preconceitos instituídos na sua formação possam ser eliminados. O elemento negro 
deve ser apresentado mediante seus representantes negros no campo da política, da 
cultura, da arte e das ciências. Assim, preenche-se a lacuna que a falta de representa-
tividade promove na criança e no adolescente, a não aceitação de si.

Para Cavalleiro (2006), a não visibilidade força a criança a ter vergonha de 
ser quem é e a leva a participar de um grupo inferiorizado dentro do ambiente edu-
cacional, o que pode anular sua identidade. Nesse sentido, “a consciência racial se 
for apreendida negativamente pode interferir na construção da identidade daqueles 
que sofrem com o preconceito e a discriminação racial no seu espaço social” (CA-
VALLEIRO, 2006, p. 98).

O adolescente e a criança negros devem encontrar no ambiente educacional 
um espaço facilitador que possibilite seu encontro com imagens e referências iden-
titárias positivas. Modelos de vida e de beleza que as imagens representam devem 
ser uma tarefa diária. É preciso ter o propósito firme de democratizar a imagem e os 
exemplos positivos e reais da presença da população negra e mestiça na história e no 
cotidiano. É essencial contar novas histórias com visão crítica e ética.

Adichie (2009), escritora nigeriana nascida em Enugu, em conferência reali-
zada na Technology, Entertainment and Design (TED), discursou sobre a constru-
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ção cultural e distorção de identidades, apontando as consequências do que chamou 
“o perigo de uma única história”:

 
É assim que se cria uma única história: mostre um povo como uma 
coisa, como somente uma coisa, repetidamente, e será o que ele se 
tornará. É impossível falar sobre única história sem falar sobre po-
der. Poder é a habilidade de não só contar a história de outra pessoa, 
mas de fazê-la a história definitiva daquela pessoa. O poeta palestino 
Mourid Barghouti escreve que se você quer destituir uma pessoa, o 
jeito mais simples é contar sua história, e começar com ‘em segundo 
lugar’.

Deve-se compreender que a criança ou adolescente, na sua individualidade, 
pertence a culturas coletivas diferentes, assim como respeitar e compreender que 
essas diferenças são essenciais para a formação da autoestima e a construção da iden-
tidade e que somos sujeitos diferentes na igualdade de sermos humanos. Portanto, 
novas histórias devem ser contadas, que permitam que outras percepções das várias 
histórias espalhem-se acerca da história e cultura africana e afro-brasileira, estimu-
lando, assim, o desenvolvimento das crianças e jovens negros e afrodescendentes 
em seus aspectos emocionais, cognitivos, físicos e culturais. Estes, a cada vez que se 
sentirem respeitados e valorizados em sua bagagem cultural, terão sua autoestima 
elevada, desenvolvendo o sentimento de pertença ao mundo em que vivem.

O ambiente escolar

No contexto histórico político atual, muitas famílias brasileiras optam por 
deixar suas crianças e, muitas vezes, delegam sua educação ao educador/professor 
das creches e escolas, em virtude de ausentarem-se para prover os recursos de manu-
tenção. Essa situação retrata um novo momento no desenvolvimento da sociedade, 
em que valores, conceitos e estereótipos são discutidos e transmitidos por um grupo 
social maior do que o familiar. Assim, o educador/professor deve se preparar para 
desconstruir e construir conceitos que possam contribuir para formar cidadãos e 
uma sociedade mais justa, igualitária e equitativa.

É no espaço da sala de aula que devem ser apresentadas e discutidas as ques-
tões sobre individualidade e diversidade, em que cada um é cada um. Esse é o es-
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paço onde a construção de conceitos e conhecimentos apresenta os indivíduos em 
processo de desenvolvimento nas suas diferenças e singularidades. Nesse momento, 
cabe ao mediador apresentar novos modelos de cultura e compará-los igualitaria-
mente em valores e importância – por exemplo, o educador/professor de crianças 
menores (creches) pode trabalhar por meio da contação de histórias, acompanhada 
da apresentação de heróis, reis, rainhas, fadas, reinos das diversas culturas existentes 
(africanas, indígenas, asiáticas etc.), qualificados como fortes, belos, bons, inteligen-
tes, amados, respeitados, estimulando o imaginário da criança e despertando nela o 
desejo de ser como a personagem da história.

No mercado, já existem materiais excelentes que podem dar conta desses 
momentos, a exemplo de: História e cultura africana e afro-brasileira, Meus contos 
africanos e Princesas africanas (www.leiabrasil.org.br) – apresenta, além das histó-
rias, atividades. Também foi disponibilizado ao público no referido site histórias 
africanas que trabalham os valores e a beleza física e interior das personagens, que 
certamente muito contribuirão para a formação da identidade negra. Há ainda: O 
diário de Dandara, de Cláudia Lins e Elis Lopes; Adorável menina, de Mauricio 
Pestana; Luana, a menina que viu o Brasil neném, de Aroldo Macedo e Oswaldo 
Faustino; Outros contos africanos para crianças brasileiras, de Rogério Andrade Bar-
bosa; Africanidades, jogos e brincadeiras; O chamado de Sosu, de Meshack Asare; 
Lendas da África, de Júlio Emílio Braz; O menino marrom, de Ziraldo, entre outros. 
O portal Geledés (www.geledes.org.br/dicas-de-livros-infantis) também traz mui-
tas dicas de livros infantis para o trabalho com a cultura afro-brasileira. Ademais, 
destaca-se o trabalho da doutora em Educação e escritora Kiusam de Oliveira, que, 
engajada na militância negra por uma sociedade mais justa, igualitária e equitativa, 
procura mostrar sua afrodescendência e a valorização da beleza negra e da corporei-
dade afro-brasileira por meio de histórias fantásticas que levam ao empoderamento 
das identidades negras. 

O trabalho desenvolvido com a apresentação de imagens positivas das dife-
renças raciais que compõem e enriquecem a cultura brasileira ajuda na construção 
da identidade negra, fortalecendo o sentimento de pertencimento e possibilitando 
que o conhecimento particular não seja subjugado e esquecido, mas substituído 
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pelo prisma globalizador de uma cultura hegemônica, na qual o igual é valorizado 
e valorado.

A cultura tem na literatura e nas artes seus representantes lúdicos e alicerça-
dores da história de um povo, sendo elaborada socialmente e internalizada desde o 
nascimento, inserindo o indivíduo como membro de um grupo social, assim como 
a cor da pele. As imagens de heróis políticos, de lutas e resistências a favor da liber-
dade, autonomia e direito de um grupo étnico e uma nação devem fazer parte das 
discussões cotidianas do aprendizado e, assim, contribuir para a formação de con-
ceitos e valores do grupo em questão. Dois bons exemplos para trabalhar a questão 
da imagem negra são os filmes Quilombo, de Carlos Diegues, e Atlântico negro: na 
rota dos orixás, de Renato Barbiere. 

Não se pode deixar de enfatizar que o mediador/professor/educador tem 
que ter isso bem claro e posições bem definidas para a desconstrução do estigma 
colocado sobre e na religiosidade africana, uma vez que trabalha com adolescentes 
e pré-adolescentes que, devido ao assimilacionismo da cultura cristã europeizada, 
podem ter opiniões bem fortes sobre o tema. Entretanto, ao utilizar o filme como 
objeto de reflexão sobre a resistência e luta do negro pela liberdade, perceberão o 
quão riquíssimo é esse material para e na construção simbólica da identidade negra. 
Na mesma linha, a obra Negritude, cinema e educação (SOUZA, 2001) traz uma 
coletânea de artigos comentando filmes de cineastas negros com foco na questão 
étnico-racial, sendo um excelente material didático para o mediador cuja intenção 
seja trabalhar a autoestima dos alunos negros e afrodescendentes.

Acerca da linguagem, o mediador deve ter consciência dos jogos de poder 
instaurados na estrutura educacional e estar atento para as redes de relacionamento 
que são tecidas a todo momento no ambiente escolar por seus pares, assim como 
por seus alunos. Ao perceber expressões verbais como as chamadas “brincadeiras” 
utilizadas para rotular as crianças negras ou afrodescendentes, deve fazer a devida 
interferência, de forma a não constranger o jovem agredido. “As expressões que cau-
sam desconforto nas personagens da vida real e ao serem discutidas devem ser trans-
formadas em estado de desconforto para todos. As palavras não são neutras, são 
carregadas de significados implícitos” (OLIVEIRA, 2005, p. 12). Expressões como 
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“a coisa vai ficar preta pro seu lado”, “samba-do-crioulo-doido”, “nega da macumba”, 
“negro de alma branca”, “rainha da cocada preta”, “cabelo de Bombril” e “negra ma-
luca” (OLIVEIRA, 2005, p. 15-17) relacionam-se às mais íntimas e importantes 
dimensões do ser humano – o corpo, o intelecto e o espírito. Ferem, machucam e 
são capazes de fazer a pessoa renegar a si mesma, sentindo-se feia, burra, maluca e 
fora dos padrões, consequentemente desejando ser outra pessoa, aquela que é aceita, 
elogiada e amada.

Também os jogos são instrumentos de aprendizagem importantes e funda-
mentais para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social, mas podem ser utili-
zados de forma perversa para descaracterizar as crianças consideradas diferentes; 
por isso, devem ser observados com cuidado. A criança pré-adolescente/adolescente 
cuja autoestima está em baixa aceita a brincadeira e ou se recolhe e não participa de 
nada mais ou reage agressivamente. É necessário discutir, refletir e trabalhar para eli-
minar tais expressões do vocabulário, o que só será possível quando houver o hábito 
de mostrar os diversos modelos de beleza espiritual, intelectual e física e como eles 
contribuem para melhorar a humanidade e a sociedade. Desconstruir os estereóti-
pos marcados pela linguagem é necessário, pois a linguagem influencia a formação 
do pensamento humano e reflete o modo de ver o mundo.

Com esse objetivo, uma sugestão de experiência que poderá ser desenvolvida 
é trabalhar com pesquisas sobre os modelos de beleza das diversas etnias mundiais, 
assim como imagens dos grandes cientistas, historiadores, escritores, juristas, médi-
cos, pesquisadores negros etc., nos planos científicos, históricos, religiosos e físicos, 
e as contribuições que fizeram no presente e no passado para a evolução das socie-
dades ocidentais, orientais e africanas. 

A música e a literatura negra africana e afro-brasileira são outros elementos 
fundamentais para o trabalho com o conhecimento e a autoestima da criança negra. 
Mediante a música, a poesia e as narrativas africanas e afro-brasileiras, descortinam-
-se as tradições, os costumes, as histórias dos afrodescendentes e negros brasileiros e 
a importância da saga africana na formação da sociedade brasileira. Segundo Gilroy 
(1993, p. 370): 
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o contar e o recontar dessas histórias desempenha um papel especial, 
organizando socialmente a consciência do grupo ‘racial’ e afetando o 
importante equilíbrio entre atividade interna e externa – as diferen-
tes práticas, cognitivas, habituais e performativas, necessárias para 
inventar, manter e renovar a identidade.

A música e a dança afro-brasileira e suas variantes podem e devem fazer parte 
de ricas discussões sobre a musicalidade dos povos negros e do negro afrodescen-
dente brasileiro, assim como pesquisas sobre o samba, o baião, o rap e sua influência 
no comportamento dos jovens negros que procuram construir uma identidade ne-
gra a partir desses ritmos. 

Diversos são também os representantes negros na literatura, na pintura, nas 
artes e nas ciências em geral. Por exemplo, Claro (2012), em Olhar a África, apre-
senta dois pensadores da “corrente da superioridade africana” – Joseph Ki-Zerbo e 
Cheikh Ana Diop – que se preocuparam em mostrar a África histórica e a origem 
do conhecimento, partindo das histórias dos reinos e das diversas sociedades, pas-
sando pelas formas de organização, transformações e produções africanas, técnicas 
de cultivo, padrões de estética da arte estatuária. etc. Outros estudos resultaram na 
coletânea História geral da África, publicada pela Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e disponível em língua portuguesa, 
e no documento Orientações e ações para a educação das relações étnico-raciais (BRA-
SIL, 2006). Poetas e escritores afrodescendentes brasileiros, como Solano Trindade, 
Cuti e Candiero, também trazem questões da tradição em seus poemas. Há, ainda, 
escritores africanos que escrevem em língua portuguesa, como, por exemplo, Ondi-
jak, Mia Couto e muitos outros.

Recentemente, Eduardo de Assis Duarte e Maria Nazareth Soares Fonseca, 
ambos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), organizaram e lança-
ram duas coletâneas: a Literatura afro-brasileira: 100 autores do século XVIII ao XXI 
(2013a) e Literatura afro-brasileira: abordagens em sala de aula (2013b). Por sua 
vez, o Centro Cultural Humaitá, localizado em Curitiba, desde outubro de 2007 
realiza um trabalho de resgate e reconstrução da imagem do legado afro no ima-
ginário social da sociedade paranaense. Além dos informativos e revistas (Curitiba 
Afro), criou o Prêmio Orirerê Cabeças Iluminadas, que traz projetos para aplicação 
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das Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008 nas escolas, comportando materiais riquís-
simos para o trabalho do professor em sala de aula.

Esses materiais são fontes riquíssimas para o desenvolvimento do trabalho 
docente com alunos negros e afrodescendentes, pois podem auxiliar na construção 
da identidade e do sentimento de pertença dessa parcela da população brasileira, 
por meio da elevação da autoestima. A criança negra, ao se ver representada como 
um dos elementos fundantes dessa história, certamente se orgulhará do que é e de 
sua identidade negra. Enfim, a ideia é trabalhar a construção do pertencimento, 
elevar a autoestima e construir o conhecimento. Muitas metodologias podem ser 
pensadas e criadas para discutir as questões da cultura e história negra, sendo neces-
sário construir caminhos que possibilitem modificar a visão ligeira e superficial que 
a contemporaneidade do século XXI está proporcionando à sociedade em geral e 
muito particularmente aos jovens sobre a história e cultura africana e afro-brasileira.

Considerações finais 

As mudanças esperadas serão retratadas na concretização de um novo olhar 
para o “outro”, consistindo em mudanças de atitude no tratamento com e para esse 
outro, mostrando que é possível debater com os jovens contemporâneos esse im-
portante tema, utilizando a arte, a música e a literatura como instrumento, e, assim, 
construir outro conceito que permita formar seres humanos mais sensíveis nas suas 
relações sociais, mais humanos e, consequentemente, mais completos.

O homem, como ser social que é, precisa do embate entre ideias e não do 
embate entre pessoas. A cultura, a arte e, especificamente, a literatura em sua pleni-
tude trazem para o leitor um mundo no qual as personagens podem compartilhar 
sentimentos, atitudes, posturas vivenciadas, em que ele se retrata, traduzindo suas 
expectativas diante da própria realidade. Nesse embate, dão-se a reflexão e a criação 
de posturas diante dessa realidade, como também a humanização, ao perceber no 
diferente seu igual. A valorização de outra cultura possibilita a criação de olhares e o 
orgulho de pertencimento de uma etnia (raça).

É importante o mediador reconhecer atos de desvalorização da história e 
cultura negra, nas escolas, nos meios sociais, nas “brincadeiras” das crianças, jovens e 
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adultos, intervindo para a desconstrução de tais atitudes mediante ações concretas, 
mostrando outra história – história e cultura dos povos negros e seus descendentes 
– desconhecida da maioria da população e, assim, participando positivamente da 
construção da identidade negra de crianças e jovens negros e afrodescendentes na 
escola pública.

Respeitar o direito de cada criança, homem e mulher negro ou afrodescen-
dente de saber sua história, nossa história, a história das descendências africanas e 
afro-brasileiras possibilita a construção de uma identidade mais forte, pela cons-
cientização e reconhecimento de sua importância e do povo africano na formação 
cultural brasileira. 
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Racismo institucional: uma 
breve discussão conceitual no contexto 
da saúde pública no estado do Paraná

Paulo Vitor Palma Navasconi1

Entender e perceber a relação saúde-doença nos demanda uma compreensão 
holística e contextualizada, considerando a pessoa não mais como uma máquina 
fragmentada, mas um sujeito munido de vida, de histórias e sentimentos, um ser 
de relações e inserido em um contexto social, econômico e ideológico. Em outras 
palavras, entender saúde vai além dos muros das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), 
hospitais e centros de atendimento médico, uma vez que saúde não se restringe so-
mente à sintomatologia. 

No entanto, torna-se fundamental o olhar e a compreensão para o processo 
histórico, tendo em vista que em um dado período histórico a compreensão do mo-
delo de saúde “fragmentada” teve seu enfoque exclusivamente na doença, apresen-
tando benefícios para determinado grupo de pessoas. Todavia, em um determinado 
momento histórico, com as mudanças sociais, culturais e históricas, esse modo de 
compreender o fenômeno saúde deixou de ser o modelo padrão.

Com isso, esse modo de conceber saúde não se mostrava mais suficiente para 
as novas demandas; compreender saúde e processos clínicos passou a nos demandar 
um olhar para totalidade e não mais para uma concepção de saúde/bem-estar de 
modo isolado e individualizado. 

Nesse sentido, passa-se a construir novos olhares e modos de conceber o fe-
nômeno saúde, bem como o modo de promoção e atenção à saúde. Sendo assim, 
passa-se a considerar as desigualdades históricas, sociais, raciais e de gênero em re-

1 Doutorando em Psicologia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Paraná, Brasil. Mem-
bro do Coletivo Yalodê-Badá e Núcleo de Estudos Interdisciplinares Afro-Brasileiro (NEIAB). 
E-mail: paulonavasconi@hotmail.com.
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lação ao acesso à saúde. E, é nesse contexto que tenho por objetivo refletir sobre o 
conceito de racismo institucional e suas implicações no âmbito da saúde. Para isso, 
pretendo realizar uma discussão teórica acerca do fenômeno do racismo institucio-
nal apontando para possíveis reflexões no contexto de saúde no estado do Paraná. 

Breve resgate histórico acerca do conceito raça e suas implicações no 
conceito de racismo institucional no âmbito da saúde 

De acordo com Todorov (1993 apud por SCHUCMAN, 2012), as discus-
sões e teorias sobre a diversidade humana e raças na cultura ocidental emergiram 
como resultado das grandes viagens do século XV, pois foi desses encontros entre 
a civilização europeia e os índios americanos, os negros africanos e os asiáticos que 
surgiu a necessidade de classificar e definir o que era e quem era a humanidade. 

Segundo a autora, no século XVIII, a cor da pele foi considerada um dos 
critérios dentro desse processo de classificação pela racialização e, dessa forma, a 
espécie humana ficou dividida em três raças, as quais pode-se afirmar que permane-
cem até hoje no imaginário social: branca, amarela e negra. 

Desse modo, o racismo passa ser concebido como sendo uma construção 
ideológica, que tem seu início a partir dos séculos XV e XVI com a sistematização 
das ideias e valores construídos pela civilização europeia. 

Assim, constroem-se e se solidifica a ideia de raça com base na ideia científica 
da luta entre as raças, justificada, portanto, pela teoria do evolucionismo e da luta 
pela vida. Sendo assim, a partir dessa construção social que se desenvolve um racis-
mo biológico social fundado na ideia de que haveria uma raça superior (branco-eu-
ropeia) detentora de superioridade física, moral, intelectual e estética, dispondo, 
portanto, de um poder sobre verdades e normas, e aquelas raças que constituem um 
perigo para o patrimônio biológico (SCHUCMAN, 2014). 

Nesse sentido, passou-se a construir uma ferramenta discursiva que se ace-
lerou a partir do século XVIII a fim de hierarquizar vidas e, consequentemente, 
permitir o advento do racismo, a partir do controle e regulamentação de vidas, bem 
como das condições de vida. Sendo assim, a fim de governar não somente as pes-
soas por meio da classificação e hierarquização, passam-se a construir dispositivos 



101

Racismo institucional

e procedimentos disciplinares que se ocuparão da gestão da saúde, da higiene, da 
alimentação, da sexualidade e da natalidade. Isto é, na medida em que se tornam 
preocupações políticas estas se tornam medidas de controle. 

O racismo, portanto, serviu nesse momento para que os Estados-nações 
exercessem um poder contra sua própria população, pois a ideia de purificação per-
manente da população torna-se uma das dimensões essenciais da normalização so-
cial (SCHUCMAN, 2014).

Todavia, entender o fenômeno do racismo não é uma tarefa simples, logo 
passa ser fundamental entendê-lo dentro de um espaço temporal, histórico e social, 
pois esse fenômeno se configura a partir do surgimento da categoria raça na moder-
nidade, tornando-se, assim, uma ideologia necessária para justificar o processo de 
escravidão dos povos africanos, a colonização e a expansão do capitalismo bem com 
a ideia de pureza racial (SCHUCMAN, 2014).

Com isso, o conceito de “raça” é compreendido aqui conforme o de “raça 
social” teorizado por Guimarães (1999, p. 153), no qual não se trata de um dado 
biológico, mas de “construtos sociais, formas de identidade baseadas numa ideia 
biológica errônea, mas eficaz socialmente, para construir, manter e reproduzir dife-
renças e privilégios”. Dessa maneira, segundo o autor, o conceito de raça não apre-
senta qualquer comprovação científica no bojo das ciências biológicas, no entanto, 
são existentes no mundo social, isto é, são produtos de formas de classificar e de 
identificar que orientam as ações dos seres humanos. 

Apesar disso, é importante frisar que a categoria raça que se encontra no ima-
ginário da população e que produz discursos racistas seria ainda a ideia de raça pro-
duzida pela ciência moderna entre os séculos XIX e XX. Nesses moldes, raça se ca-
racteriza por ser um operador social que produziu e produz diversos efeitos, sendo 
usada para agregar indivíduos e grupos que compartilham certos aspectos físicos ob-
serváveis e ajuda a determinar uma atitude negativa frente a eles (ZAMORA, 2012). 

A partir dessas premissas, é fundamental entendermos que o fenômeno do 
racismo no Brasil se caracteriza por suas particularidades e especificidades, de modo 
que o racismo no Brasil, de em maior ou menor grau, se configura por ser velado e 
sutil (SCHUCMAN, 2014). Essa característica encontra-se pautada pela falsa ideia 
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de uma “democracia racial”, ou seja, ao longo da história brasileira passou-se a cons-
truir o ideário de democracia racial do qual as/os brasileiras/os em sua maioria não 
abrem mão. 

Além disso, a ideia de branqueamento, segundo Bento (2002), no Brasil é 
frequentemente considerada como um problema de pessoas negras que, desconten-
tes e desconfortáveis com sua condição de negro/a, procuram identificar-se com 
brancos/as, miscigenar-se com eles/as para, assim, diluir suas características raciais. 

No entanto, tanto a ideia de branqueamento quanto a de democracia racial 
fazem com que se tornem manobras políticas e ideológicas visando ao encobrimen-
to da discriminação e de que a sociedade brasileira não seria uma sociedade racista. 
Criando-se a ideia de que seríamos um povo mestiçado e de natureza cordial, e as-
sim o mito de que viveríamos em uma democracia racial ganha força e espaço.

Essa realidade infelizmente encontra-se presente em nossa realidade e, con-
sequentemente, produz inúmeros efeitos em diferentes âmbitos e um deles diz res-
peito ao âmbito da saúde. Segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia 
Estatística (IBGE, 2011) e os resultados da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios – PNAD (IBGE, 2005), 25 milhões de brasileiros vivem abaixo da linha 
de pobreza, condição definida para aqueles que não consomem o nível mínimo de 
calorias recomendado pela Organização das Nações Unidas (ONU), e 70% são ne-
gros/as. Para cada 100 crianças brancas em situação de pobreza, existem 170 crian-
ças na mesma situação (CARVALHO, 2005). 

Essa mesma desigualdade se faz presente no acesso e na qualidade dos servi-
ços. Quantas vezes você, leitor e leitora, já não escutou algum relato acerca da ne-
gligência médica ou falta de humanização na atenção básica? Problemas referentes 
à infraestrutura? Como, por exemplo, poucos/as médicos/as, demora nos atendi-
mentos, dificuldades para marcar consultas, entre outros problemas. 

Mas o que o conceito de racismo institucional tem a ver com essa questão? 
Enquanto usuário do Sistema Único de Saúde (SUS), por diversas vezes, vivenciei 
situações de discriminação por parte da equipe médica, bem como de outros setores 
que compõem a atenção básica. Infelizmente, não posso ser considerado um caso 
isolado diante do contexto do Paraná e, quiçá, brasileiro. 
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Apesar dos grandes avanços do SUS, como, por exemplo, a inclusão do texto 
da Política de Saúde da População Negra Instituída pelo Ministério da Saúde, no 
Estatuto da Igualdade Racial, em 2012, ainda enfrentamos casos de discriminação e 
preconceito racial no contexto da saúde. 

Indicadores de saúde nos mostram que 60% das mortes maternas ocorrem 
entre mulheres negras, sendo apenas de 34% entre mulheres brancas. Os indicado-
res também apontam que a mortalidade na primeira semana de vida atinge 47% de 
crianças negras e 36% de crianças brancas. No que diz respeito às consultas médicas, 
enquanto 78% das mulheres brancas são orientadas para o aleitamento materno, o 
mesmo ocorre com apenas 62% das mulheres negras (BRASIL, 2016).

Desse modo, esse cenário nos revela que o racismo vulnerabiliza o direito à 
vida da maioria da população negra neste país, e infelizmente o pensamento euro-
cêntrico e racista ainda se encontra presente na sociedade brasileira, inclusive atra-
vessa os modos de atendimento e modos de conceber a relação saúde e cuidado. 

Com isso, denomina-se o racismo operado pelas instituições como sendo 
racismo institucional, em referência às formas como as instituições operam e fun-
cionam, contribuindo para a naturalização e a reprodução da desigualdade racial. 
Racismo institucional, segundo Silva et al. (2009), não se expressa em atos manifes-
tos, explícitos ou declarados de discriminação (como poderiam ser as manifestações 
individuais e conscientes que marcam o racismo e a discriminação racial, tal qual 
reconhecidas e punidas pela Constituição brasileira). 

Ao contrário, segundo López (2012), atua de forma difusa no funcionamen-
to cotidiano de instituições e organizações, que operam de forma diferenciada na 
distribuição de serviços, benefícios e oportunidades aos diferentes segmentos da 
população do ponto de vista racial. O racismo institucional extrapola as relações 
interpessoais e instaura-se no cotidiano institucional, inclusive na implementação 
efetiva de políticas públicas, gerando, de forma ampla, desigualdades e iniquidades.

Pode-se afirmar que no âmbito da saúde o racismo institucional determina o 
atendimento que é oferecido para a população negra. Neste sentido, abro mão das 
seguintes questões: como está sendo atendida a população negra paranaense? Em 
que medida as questões raciais surgem nos atendimentos no âmbito da saúde? A 
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questão que levanto não diz respeito apenas se o médico, ou a equipe de determina-
da UBS, é racista ou não, mas sim em que medida são reproduzidas ações, atitudes e 
posicionamentos discriminatórios e racistas dentro do âmbito institucional. 

Nessa perspectiva, é fundamental atentarmos para a discussão conceitual so-
bre o fenômeno do racismo institucional para entendermos como se manifesta o 
racismo nas estruturas da organização da sociedade e nas instituições. Para tanto: 

O racismo institucional é o fracasso das instituições e organizações 
em prover um serviço profissional e adequado às pessoas em virtu-
de de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em 
normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no 
cotidiano do trabalho, os quais são resultantes do preconceito racial, 
uma atitude que combina estereótipos racistas, falta de atenção e ig-
norância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre coloca 
pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de 
desvantagem no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por de-
mais instituições e organizações. (CRI, 2006, p. 22).

Desta forma, “o racismo institucional ou sistêmico opera de forma a induzir, 
manter e condicionar a organização e a ação do Estado, suas instituições e políticas 
públicas – atuando também nas instituições privadas, produzindo e reproduzindo 
a hierarquia racial” (WERNECK, 2013, p. 17).

Como, por exemplo, diferenças no tratamento da saúde e no processo de 
adoecimento entre a população negra e a branquitude determinadas pela invisi-
bilidade das doenças que são mais prevalentes nesses grupos populacionais, a não 
inclusão da questão racial nos aparelhos de formação, a dificuldade de acesso aos 
serviços de saúde, a qualidade da atenção à saúde, assim como o acesso aos insumos 
(KALCKMANN et al., 2007).

Segundo Butler (2015), quando uma população parece constituir uma 
ameaça direta à minha vida, seus integrantes não aparecem como “vidas”, mas como 
uma ameaça à vida, nesse sentido, passa-se a construir ferramentas e processos disci-
plinares objetivando que essas “vidas” sejam consideradas vidas destrutíveis fazendo 
com que permaneçam em condições precárias e de precariedade. 

Em outras palavras, essas populações, por exemplo, a população negra, po-
dem ser “perdíveis” ou podem ser sacrificadas, precisamente porque foram enqua-
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dradas como já tendo sido perdidas ou sacrificadas, uma vez que são consideradas 
como ameaças à vida humana como a conhecemos, e não como populações vivas 
que necessitam de proteção contra a violência ilegítima do Estado. 

No entanto, se pensarmos no que diz respeito ao atendimento público em 
saúde no contexto do estado do Paraná, bem como no contexto brasileiro, por meio 
do SUS, nota-se que os princípios de universalidade, equidade e a humanização das 
práticas médicas encontram-se presentes. Mas esses princípios estão sendo efetiva-
dos? As práticas dos profissionais de saúde estariam pautadas nesses princípios? 

Desde o início dos anos 2000, estudos vêm apontando mais nitidamente o 
perfil das desigualdades raciais no acesso a serviços e a procedimentos em saúde; 
além dos diferenciais de morbimortalidade em algumas situações, como mortalida-
de materna e infantil, ou do fato de que doenças de maior incidência entre a popu-
lação negra não são tratadas como um problema de saúde pública (BRASIL, 2005).

Sendo assim, verifica-se que compreender a saúde como um direito à assis-
tência à vida, e, nesse sentido, a assistência como um direito, diferenciando-se, por-
tanto, de caridade e assistencialismo, é algo notório e fundamental, entretanto, esse 
direito a um sistema de saúde encontra-se existente na nossa realidade?

Tendo em vista que as atitudes e práticas do racismo institucional no que 
tange ao contexto da saúde afetam, sobretudo, a população negra, quilombola e 
indígena, essas populações, no olhar do outro, muitas vezes passam a ser percebidas 
como sujeitos não dignos de importância e, consequentemente, não dignos de cui-
dado, atenção e acolhimento. Infelizmente, essa realidade não diz respeito apenas 
ao contexto da saúde, sendo assim, pode-se afirmar que essa realidade se encontra 
implicada em toda estrutura de relações no contexto brasileiro. 

Mas, com relação ao racismo institucional na área da saúde, essa invisibilida-
de dos corpos negros, bem como das doenças, são mais prevalentes nesses grupos 
populacionais e, desse modo, a não inclusão da questão racial nos aparelhos de for-
mação, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde, a qualidade da atenção à saúde, 
assim como o acesso aos insumos, determinam diferenças importantes nos perfis de 
adoecimento e morte entre brancos e negros (LOUREIRO; ROZENFELD, 2005; 
LOPES, 2005; BATISTA et al., 2005 apud KALCKMANN et al., 2007). 
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Não só determinam como implicam a intensificação do sofrimento, em ou-
tras palavras, pode-se dizer que o racismo minimiza as possibilidades de diálogo 
das pessoas com os serviços e, consequentemente, influencia o modo de subjetiva-
ção dessas pessoas, contribuindo, portanto, para maior adoecimento psíquico, bem 
como reforçando a exclusão social e o agravamento da desigualdade social.

O IBGE (2011) revelou que 43,1% dos brasileiros se definem como pardos 
(82 milhões), 7,6% como pretos (15 milhões) e 47,7% como brancos (91 milhões), 
já 1,1% se declaram como amarelos (2 milhões) e 0,4% como indígenas (817 mil). 
Constatou-se que a participação percentual das populações autodeclaradas preta e 
indígena superou as projeções realizadas com base no Censo de 2000, o que sugere 
uma maior consciência dos brasileiros sobre o seu perfil étnico-racial. 

Segundo a PNAD (IBGE, 2005), 74,3% da população é branca no estado 
do Paraná e 25,8% se declaram pardos e negros, tornando-se o estado com a maior 
população negra no Sul do país. E, nesse ponto, lanço a seguinte questão: quantos 
de nós não escutamos a seguinte frase: mas no Paraná não têm negros/as. Portanto 
onde estão estes 25,8%? 

Quantas pessoas negras e indígenas, ao procurarem algum serviço do SUS, 
não sofreram algum ato discriminatório? Muitas vezes essas situações não são per-
cebidas como discriminatórias, preconceituosas e racistas. Justamente por estarmos 
inseridos numa realidade que a todo o momento afirma que o racismo não existe, 
uma vez que viveríamos numa democracia racial. 

Consequências? Inúmeras, uma delas é a possibilidade de que toda ação ou 
atitude discriminatória seja naturalizada e, consequentemente, produto da cabeça 
do outro, isto é, do/a negro/a por exemplo. Infelizmente, essa concepção encon-
tra-se no imaginário social e, por estar no cotidiano e nas relações sociais, perpassa 
também o âmbito profissional, como, por exemplo, a área da saúde. 

Nessa perspectiva, não raros são os profissionais da saúde que acreditam que 
pessoas negras teriam maiores resistências à dor, como, por exemplo, a crença de que 
pessoas negras não adoecem. Enquanto usuário do SUS, lembro-me de uma situa-
ção na qual uma profissional do setor de enfermagem afirmou: “Um rapaz deste ta-
manho, negão assim sentindo dor? Vamos, você não é mais um menininho.” O que 
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levaria essa profissional a realizar essa afirmação? Além da displicência e da diferente 
forma de tratamento com os/as demais usuários/as, pode-se notar a concepção de 
que pessoas negras não teriam o direito de sentirem dor, ou seja, de adoecerem. 

Todavia, esse caso, como dito anteriormente, não diz respeito a um caso iso-
lado, se escutarmos pessoas negras residentes no estado do Paraná, a maioria dos 
relatos de discriminação, racismo e preconceito envolverá o profissional de medi-
cina, entretanto, é necessário despersonalizar essa ação e atitude como sendo única 
e exclusivamente dos profissionais da medicina, uma vez que outros profissionais 
da saúde, como enfermeiros/as, psicólogos/as, auxiliares de enfermagem, agentes 
comunitários/as, recepcionistas, entre outros também produzem e reproduzem ati-
tudes e ações discriminatórias no contexto da saúde e na relação usuário do serviço 
e profissional. 

Segundo Guimarães (1999), essas afirmações teriam por objetivo manter as 
relações estabelecidas historicamente, uma vez que esses insultos passariam ser men-
sagens para que o cidadão negro não se esqueça de seu lugar socialmente construído, 
isto é, subalterno nas relações e retorne ao seu lugar inferior. No que diz respeito ao 
tratamento e diferenciação, podemos realizar a intersecção de raça, classe e gênero. 
Quantas pessoas negras, ao buscarem o serviço médico no estado do Paraná, não so-
freram discriminações e atitudes preconceituosas e racistas por conta de sua classe, 
raça/etnia? 

E nesse aspecto é de suma importância entendermos que não estamos tra-
tando de uma situação específica ou situacional, e sim de modo estrutural. Ou seja, 
se começarmos a verificar vários relatos de pessoas negras acerca do tratamento de-
sigual por parte do/a médico/a, de recepcionistas e de enfermeiros/as, é porque 
precisamos então entender melhor esse contexto, pois não se trata apenas de um 
único caso, mas sim de uma estrutura social na qual o racismo passa a ser um dos 
fatores estruturantes. 

Os efeitos e consequências? São vários, pode-se afirmar que o racismo, além 
das consequências visíveis e discriminatórias, pode levar a outras consequências, tais 
como à violência psicológica, transtornos mentais, alcoolismo, doenças sexualmen-
te transmissíveis, Aids, doenças relacionadas ao trabalho. 



108

Abordagem sociológica sobre a população negra no estado do Paraná

Segundo Kalckmann et al. (2007), a inexistência da discussão sobre o impac-
to do racismo na saúde e nos aparelhos de formação, entre eles, nos cursos ofereci-
dos pelos Polos de Educação Permanente para médicos/as, enfermeiros/as e dentis-
tas reforça o racismo na saúde e favorece a intensificação dessa realidade, ou seja, de 
atendimentos pautados pela discriminação, preconceito e atitudes racistas. 

Torna-se evidente que a vivência da discriminação racial interfere e atravessa 
os modos de subjetivação e a construção das identidades dos sujeitos e, consequen-
temente, a saúde e bem-estar dessas pessoas. Assim, é importante que os efeitos so-
ciais do racismo sejam relatados para que as instituições adotem medidas para a sua 
desconstrução, senão na sociedade como um todo, pelo menos nas suas dependên-
cias (KALCKMANN et al., 2007). 

O Ministério da Saúde, em 2014, lançou uma campanha para incentivar 
denúncias de racismo no SUS, “Racismo faz mal à saúde. Denuncie”. Através do 
número 136, “Disque Saúde”, as pessoas podem denunciar qualquer situação de ra-
cismo que tenham presenciado ou sofrido em ambientes da rede pública de saúde. 

Considerações finais 

Butler (2015) afirma que uma vida não passível de luto seria aquela cuja per-
da não é lamentada porque ela nunca foi vivida, isto é, nunca contou de verdade 
como vida. Podemos ver a divisão do mundo em vidas passíveis ou não passíveis de 
luto, da perspectiva daqueles que fazem a guerra com o propósito de defender as 
vidas de certas comunidades e para defendê-las das vidas de outras pessoas, mesmo 
que signifique eliminar estas últimas. 

Nessa perspectiva, com frequência o Estado induz a maximização dessa con-
dição de vulnerabilidade e precariedade, expondo a população negra à violência, 
mais exposta a doenças, pobreza, fome e à morte, sem nenhuma proteção. Essa ação 
repercute nas ações desenvolvidas na área da saúde e, nesse sentido, é mais do que 
necessário entendermos que essa condição não diz respeito à natureza ou essência 
da população negra, mas sim refere-se a uma condição construída socialmente por 
diversos dispositivos e aparelhos ideológicos. Assim, a naturalização da condição de 
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precariedade de pessoas negras não diz respeito a uma questão inata, mas sim a uma 
condição social. 

É de suma importância que o SUS, bem como o estado do Paraná, passe a se 
organizar diante dessa realidade entendendo essas questões, e por que algumas vidas 
são dignas de importância e outras não. Haja vista que o racismo institucional é um 
modo de subordinar o direito e a democracia às necessidades do racismo, fazendo 
com que os primeiros inexistam ou existam de forma precária, diante de barreiras 
interpostas na vivência dos grupos e indivíduos aprisionados pelos esquemas de su-
bordinação deste último (SILVA, 2017). 

Nesse sentido, é de suma importância compreender que o racismo sistêmico 
ou institucional encontra formas de se produzir e reproduzir podendo ser observa-
das não só pela falta de acesso ao serviço e aos direitos, mas também na fragilidade e 
na qualidade da assistência prestada ao diferenciar e discriminar o atendimento aos 
negros e brancos, ou seja, privilegiando o atendimento a uma classe e discriminando 
outra, e assim produzindo e reproduzindo a desigualdade racial. E pode-se afirmar 
que isso se agrava ainda mais no interior de uma política que tem como princípio 
básico a equidade, onde os serviços e tratamentos de saúde devem ser oferecidos 
diferenciados e específicos para os desiguais, visando reduzir diferenças de vulnera-
bilidade das populações (SILVA, 2017).

Para tanto, não podemos desconsiderar as lutas, resistências, e os avanços e 
conquistas no que diz respeito a relação Saúde da População negra. No entanto, fa-
z-se necessário estimular discussões sobre a temática, assim como tem sido realizado 
em todo o estado do Paraná, entretanto, passa a ser essencial desenvolver estudos 
que, além de dar visibilidade às iniquidades, possam contribuir para a compreensão 
de como as discriminações atuam sobre a saúde da população negra. 
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Introdução

Entre as diversas dimensões das desigualdades raciais brasileiras, destacam-
-se aquelas historicamente existentes no campo da educação formal, cujas barreiras 
interferem substancialmente na determinação do “lugar” do negro na estrutura de 
classes e no sistema de estratificação social, intensificando a persistência do “ciclo de 
desvantagens cumulativas”3 vivenciadas por esse grupo social. Neste trabalho, serão 
analisadas algumas situações de discriminação racial ocorridas no ambiente escolar, 
ações violentas que sempre vêm acompanhadas pela restrição aos direitos básicos de 
cidadania. Compreende-se que, tornar conhecidos os problemas enfrentados pelos 
negros, isto é, desvelar os modos como o racismo se reproduz nas interações sociais 
cotidianas, é um importante passo para combatê-lo. 

Para compreender essa realidade, além da discussão teórica, a pesquisa é sus-
tentada por uma base de dados obtidos através de 72 entrevistas qualitativas realiza-

1 Doutora em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP); 
pós-doutora pelo Centre d’Analyse et d’Intervention Sociologiques, junto à École des Hautes 
Études en Sciences Sociales (CADIS/EHESS), em Paris. É professora titular de Sociologia da 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasi-
leiros (NEAB/UEL). 
2 Doutoranda em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista (UNESP/Marília), com 
Estágio de Doutoramento no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Portugal. 
3 As diferenças do passado não são suficientes para explicar as desvantagens da população negra 
na atualidade. Contudo, as diferenças de oportunidades e a persistência do racismo atuam no 
sentido de manter ou mesmo de aprofundar as desigualdades num “ciclo cumulativo de desvan-
tagens” (HASENBALG; SILVA, 1988).
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das com pessoas negras moradoras de Londrina-PR. Essas entrevistas foram feitas 
no âmbito do projeto Território e segregação urbana: o lugar da população negra em 
Londrina4, elaborado a partir da constatação da invisibilização e silenciamento da 
memória e realidade social da população negra na cidade. Pesquisadores e estudan-
tes do Grupo de Pesquisa e Estudos de Relações Étnico-Raciais e Afro-Brasileiros 
(CNPq/UEL) e do Laboratório de Cultura e Estudos Afro-Brasileiros (LEAFRO/
UEL)5 fizeram o levantamento do material empírico utilizando como recurso me-
todológico as entrevistas em profundidade, estruturadas em histórias de vida e 
depoimentos orais sobre trajetórias e experiências cotidianas de pessoas negras, a 
maioria residente na cidade há mais de trinta anos. Todos os depoimentos coleta-
dos, gravados em áudio e transcritos na íntegra, foram sistematizados por meio do 
processo de (re)leitura, categorização e organização dos dados discursivos que agre-
gam um conjunto de histórias de vida formando um rico material qualitativo para a 
interpretação de diversos eixos temáticos. 

Busca-se, assim, trazer à tona a realidade do racismo narrado por pessoas ne-
gras, a partir de suas próprias experiências cotidianas, uma vez que tais vivências, 
apesar de expressas em sua particularidade, constituem uma condição social mais 
ampla presente nas estruturas societárias brasileiras. A trajetória escolar aparece, na 
maioria dos depoimentos, como um período marcado pela reprodução de estereó-
tipos, preconceitos e representações depreciativas em relação à cor/raça, que deixa 
marcas profundas na vida daqueles que as vivenciam. Em muitos casos, os impactos 
dessas experiências impõem ao negro uma série de conotações degradantes que os 
afetam em suas subjetividades (GOMES, 2002), acarretando a construção de uma 
identidade negra estigmatizada. 

As entrevistas em profundidade geram um material empírico amplo, difícil 
de ser analisado com profundidade no artigo. Desse modo, não foi feita uma re-
4 Este projeto de pesquisa, coordenado pela Profa. Maria Nilza da Silva, teve duas fases, a primeira 
de 2006 a 2008 e segunda de 2009 a 2012. Nesta última, o projeto contou com o apoio da Bolsa 
Produtividade PQ2 para a coordenadora.
5 Em março de 2009, o Grupo de Pesquisa e Estudos de Relações Étnico-Raciais e Afro-Brasilei-
ros deu origem ao projeto de extensão Laboratório de Cultura e Estudos Afro-Brasileiros (LEA-
FRO), cujo objetivo é realizar atividades extensionistas como conferências, palestras, oficinas e 
outras ações voltadas aos propósitos da Lei nº 10.639/2003, isto é, referente à história e cultura 
afro-brasileira e africana.
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construção exaustiva desse acervo, mas sim se buscou explorar os principais aspec-
tos identificados nas narrativas dos depoentes. Foram expostos alguns depoimentos 
com o intuito de ilustrar situações recorrentes no contexto escolar e que fazem parte 
do cotidiano de muitos estudantes negros6. Dar visibilidade a essas trajetórias es-
colares oferece subsídios para o desenvolvimento de ações que visem à superação 
das desigualdades raciais e à implementação de políticas públicas específicas que 
garantam o acesso, permanência e sucesso escolar de estudantes negros, em todos 
os níveis de ensino. 

O negro no sistema educacional brasileiro

No decorrer da história do Brasil, constata-se que a população negra foi ex-
cluída legalmente do processo educacional. Embora a Constituição Imperial, de 
1824, declarasse o direito à instrução primária gratuita a todos os cidadãos, esse 
direito não foi assegurado aos negros, nem mesmo aos livres ou libertos do sistema 
escravocrata. A Lei nº 1, de 4 de janeiro de 1837, no seu artigo 3º, evidenciava a 
quem se destinava a escola, bem como expressava oficialmente a exclusão dos ne-
gros: “Art. 3.º São proibidos de freqüentar as escolas públicas: 1.º Todas as pessoas 
que padecerem de moléstias contagiosas. 2.º Os escravos e os pretos africanos, ainda 
que sejam livres ou libertos” (CURY, 2008, p. 212). 

Posteriormente, foi instituído pelo Decreto nº 1.331, de 17 de fevereiro de 
1854, que nas escolas públicas do Brasil não seriam admitidos escravizados e a pre-
visão de instrução para adultos negros dependeria da disponibilidade de professo-
res. Subsequentemente, o Decreto nº 7.031, de 6 de setembro de 1878, prescrevia 
que os negros só podiam estudar no período noturno (BRASIL, 2004; PASSOS, 
2012). Estes são apenas alguns dos fatores históricos que evidenciam, parcialmente, 
as desigualdades acumuladas na escolarização da população negra. É importante 
ressaltar, também, que a criação dos primeiros cursos de nível superior no Brasil 
ocorreu no início do século XIX7, tempo histórico no qual o país registrava a exis-

6 Para preservar a identidade dos entrevistados, estes serão identificados por pseudônimos.
7 Segundo Martins (2002), as primeiras escolas de ensino superior foram fundadas no Brasil em 
1808 com a chegada da família real portuguesa ao país. 
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tência de leis que impediam o acesso de negros à escola de qualquer nível ou o res-
tringia fortemente. 

No século XX, a exclusão do negro do sistema educacional brasileiro já não 
é legalmente expressa, no entanto, seu acesso e a permanência prosseguem desiguais 
em comparação com o branco. Roger Bastide e Florestan Fernandes (1959), na dé-
cada de 1950, analisaram que a escola, que poderia representar uma possibilidade de 
ascensão social do negro, sempre apresentou forte tendência a repeli-lo. Segundo os 
autores, a dificuldade que o negro encontrava na escola, naquele contexto, ia desde 
as punições mais severas por parte dos professores, às brigas com os colegas que o 
discriminava. Somava-se a isso a falta de referência do negro em relação à sua cor na 
cultura educacional, que tradicionalmente prioriza e valoriza referências europeias, 
uma das marcas da ideologia do branqueamento8, elemento fundamental para com-
preensão do racismo no Brasil. Para Bastide e Fernandes (1959), é na escola que as 
crianças negras enfrentam as primeiras barreiras relacionadas ao racismo, ou seja, as 
primeiras experiências de rejeição relacionadas à cor/raça, deflagradoras de profun-
do sofrimento naquelas que as vivenciam. 

Na atualidade, embora tenham ocorrido avanços significativos9, pesquisas 
mais recentes continuam a evidenciar as desigualdades entre negros e brancos no 
âmbito educacional, em todos os níveis de ensino (MUNANGA, 2000; SILVA, 
2002; FONSECA, 2002; CAVALLEIRO, 2005; PACHECO; SILVA, 2007; SO-
TERO, 2013). Londrina, por sua vez, está em consonância com o modelo vigorante 
das relações raciais estabelecidas nas mais diversas regiões do Brasil. 

8 Historicamente, os materiais didáticos contribuíram para reforçar as representações depreciati-
vas sobre os negros, sobretudo através da imagem de escravizados e outras representações inferio-
rizadas. Apesar dos avanços obtidos após a implementação da Lei nº 10.639/2003, que tornou 
obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, o material didático 
ainda não contempla plenamente a diversidade racial presente na escola, visto que a maioria das 
personagens continua sendo branca.
9 A maioria dos avanços obtidos, referente à inclusão da população negra no sistema educacional 
brasileiro, deve-se à implementação de políticas de promoção da igualdade racial que se preocu-
pam com o acesso, permanência e sucesso escolar de crianças e jovens negros. É importante men-
cionar também as políticas de ação afirmativa, sobretudo, a política de cotas raciais que ampliam 
as possibilidades de inserção desse grupo social no ensino superior em universidades públicas. 
As políticas afirmativas, que são fruto da luta e das reivindicações dos movimentos negros, têm 
resultado em avanços importantes (COSTA; PINHEL; SILVEIRA, 2012). 
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A escola: um ambiente hostil

Em sintonia com os resultados da pesquisa desenvolvida em meados do sé-
culo XX por Roger Bastide e Florestan Fernandes (1959), que enfatizaram a discri-
minação racial no contexto brasileiro em diversas esferas da vida social, inclusive no 
ambiente escolar, Eliane Cavalleiro, em estudo publicado em 2005, evidencia a per-
sistência dessas desigualdades no século XXI. Ao analisar as práticas educativas e o 
cotidiano de algumas escolas da região urbana do município de São Paulo, a autora 
mostra que o sistema educacional, assim como as demais instituições sociais do país, 
está saturado de práticas racistas e discriminatórias. A autora descreve uma série de 
situações que mostram um cotidiano escolar prejudicial ao desenvolvimento emo-
cional e cognitivo de crianças e adolescentes negros. Ela enfatiza que, ao reproduzir 
práticas discriminatórias que desvalorizam o negro, a escola acaba por dificultar ou 
mesmo desestimular sua permanência na escola, assim como o seu sucesso escolar 
(CAVALLEIRO, 2005).

Ao estudar os índices de escolaridade desagregados por raça, Cavalleiro mos-
tra a participação desigual da população negra no sistema educacional brasileiro e 
constata que as crianças negras deixam a escola bem mais cedo que as crianças bran-
cas de mesma condição social. Evidencia-se, assim, que as desvantagens do negro no 
campo da educação não estão relacionadas apenas à classe social, mas também às 
opressões de raça. O tratamento inadequado pode levar à exclusão de alunos negros 
da escola, ou, aos que conseguirem permanecer, à construção de um sentimento de 
inferioridade racial (CAVALLEIRO, 2005). Como consequência dessa dinâmica, 
a população negra apresenta os piores indicadores nas taxas de analfabetismo10 e 
escolarização. 

Os estudos realizados pela autora indicam ainda que os alunos brigam, 
verbalmente e fisicamente, por questões relacionadas à cor/raça. No entanto, es-
sas questões são tidas como de pouca importância para a maioria dos profissionais 
da educação, que tendem a tratar a situação como “coisa de crianças”. As ofensas, 
agressões verbais e físicas, são “solucionadas” com um mero pedido de desculpas 
10 De acordo com o Censo Demográfico de 2010: no total da população, a taxa de analfabetismo 
é de 9,6%, entre os brancos é de 5,9%. Já entre pretos, o total sobe para 14,4% e entre pardos para 
13% (R7 NOTÍCIAS, 2012).
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ou apenas com a recomendação de um adulto. Na maioria dos casos, a criança ou 
adolescente discriminado silencia o seu sofrimento e Cavalleiro (2005) sugere dois 
motivos principais para esse silenciamento: o primeiro refere-se ao fato de a discri-
minação ser tão violenta que imobiliza a vítima; o segundo identifica a ausência de 
uma ação positiva ou encorajadora por parte dos profissionais da escola, que nor-
malmente negligenciam e não dão importância ao racismo sofrido pelo estudante. 
Há ainda aqueles que sequer acreditam na existência de discriminação racial no co-
tidiano escolar. 

No que se referem à trajetória educacional, os resultados da presente pesqui-
sa se aproximam daqueles obtidos no estudo de Cavalleiro (2005), sobretudo quan-
do os entrevistados relatam o sofrimento que experimentaram no ambiente escolar. 
São situações de racismo vivenciadas, mas raramente reconhecidas como tais pelos 
profissionais da educação. Segue o depoimento de Ana sobre a sua experiência: 

Foi horrível! Eu apanhava na escola, a professora me deixava de castigo. 
Naquela época a gente apanhava tanto de régua, aquela reguona de 
pau, quanto de apagador. Então, era muito comum. Nossa! Eu era a 
‘neguinha do saravá’ que não tomava banho. Os professores parece que 
tinham mais preferência pelos brancos (Ana, 41 anos, desempregada, 
Jardim São Marcos).

No relato de Ana, nota-se a discriminação proveniente não só do compor-
tamento dos colegas, mas também dos professores. A vivência dessas situações traz 
grande sofrimento à criança negra e pode acarretar a construção de um sentimento 
de inferioridade diante dos alunos brancos ou mesmo de revolta. Esse aspecto marca 
toda a trajetória do negro que não se sente acolhido no sistema escolar e, muitas 
vezes, acaba desestimulado diante das barreiras encontradas. 

As dificuldades de educadores para lidar com situações de discriminação ra-
cial no ambiente escolar também aparecem no depoimento de Marina:

Tinha uma professora que era alheia a tudo que estava se passando ou 
era conivente. Eu sentava atrás e não entendia, nunca fui à pré-escola, 
nada. E eu saí da escola sem aprender nada e a professora nunca chegou 
em mim. Eu sentava lá no fundo e ela nunca chegou pra me perguntar 
nada. E eu saí da escola do jeito que entrei. Era aquele patinho feio que 
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ficava lá no final e todo mundo tirava uma casquinha, porque o meu 
cabelo era daquele tipo [crespo]. Então naquela época eu me sentia bem 
discriminada. ‘Neguinha do cabelo duro’, eu ficava irritada com aquilo. 
[...]. Na época eu me sentia discriminada porque as crianças xingavam 
a gente de neguinha do cabelo duro. Aí eu me senti pior ainda quando 
eu reprovei sem saber nada. Então no outro ano eu peguei de capricho, 
então eu mesma corri atrás das professoras e tal, sabe? Aí não reprovei 
mais de ano. Um pouco também é baixa autoestima, aí levantei... (Ma-
rina, 34 anos, agente educacional, Jd. Maria Lúcia). 

É frequente, em crianças negras, a falta de autoestima e a presença de ideias 
depreciativas sobre si mesma e seu grupo social. A não valorização da história e cul-
tura negra e a reprodução de práticas discriminatórias prejudicam o seu processo de 
construção identitária. Isso ocorre também por causa de padrões de beleza social-
mente impostos, que geralmente se baseiam em referenciais europeus (pele clara, ca-
belos lisos, traços finos). Dessa forma, nota-se, no depoimento de Marina, a criação 
de estratégias individuais para superar sua invisibilidade mediante as professoras. 

A experiência de Sandra na escola foi profundamente hostil. Seu depoimen-
to, além de reafirmar a presença de práticas racistas e discriminatórias no ambiente 
escolar, também reforça a tendência de professores em depreciar alunos negros:

No colégio era bem pior porque a molecada começava: ‘Ô neguinha, ô 
neguinha fedida, teu cabelo é duro’ e tirava sarro e fazia piadinha. Eu 
sempre fui uma das únicas [negras] durante meu ensino, a mais escuri-
nha, podemos assim dizer, porque tem a de cabelo ‘ruim’, mas de pele 
clara, então ela não é [considerada] negra. Aí tem a do cabelo cacheado 
e pele escura, mas também não é [considerada] negra porque não tem 
cabelo duro, e eu tenho as duas coisas. Então o pessoal pegava muito no 
meu pé, sabe, como se eu não tivesse o direito de estar ali. [...]. E por par-
te dos professores, a única coisa que eu percebi, foi quando eu entrei na 
quinta série, o professor pediu para que fizesse uma redação e eu fiz um 
poema a respeito de Jesus Cristo, era uma época de paz. Eu entreguei o 
poema e o professor olhou pra minha cara e disse: ‘Eu não pedi pra você 
copiar, eu pedi pra você fazer’. ‘Não, professor, eu fiz’. Ele disse: ‘Não, 
isso aqui é uma cópia’. Ou seja, eu não teria capacidade de fazer um 
texto daquele. Pelo menos hoje em dia é assim que eu traduzo. Ele não 
acreditou que eu tivesse capacidade de fazer um texto. Eu fiquei uma 
noite inteira fazendo aquele texto e você chega lá e o professor diz que 
aquilo é uma cópia! Você para e pensa: ‘Putz, o que eu estou fazendo 
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de errado? Será que eu nasci com a cor errada, no lugar errado e com 
pessoas erradas?’ (Sandra, universitária, Jd. Maria Lúcia). 

Embora na escola de Sandra houvesse outras meninas que poderiam ser clas-
sificadas como negras, ela é enfática ao afirmar que a discriminação racial explícita 
era praticada violentamente contra ela, que é negra retinta, indisfarçável, ou seja, 
aquela cujas características físicas são mais distantes do padrão branco, considerado 
belo. Sobre isso, Oracy Nogueira (1998) afirma que a classificação racial no Brasil 
é de marca e não de origem como nos Estados Unidos. Sendo assim, o mestiço que 
fenotipicamente apresenta características visíveis mais próximas da raça branca po-
derá ser considerado branco. Roger Bastide e Florestan Fernandes (1959) afirmam 
que a cor age não só como estigma social, mas também como símbolo de status 
social inferior. Assim, quanto mais o negro se aproxima do branco, pelos traços do 
rosto, nariz afilado, cabelos lisos, lábios finos, maiores serão as suas possibilidades de 
aceitação social. Nos Estados Unidos existe uma definição sociológica do negro – o 
indivíduo que tiver “uma gota” de sangue negro é negro –; já no Brasil essa definição 
não existe. Quanto mais evidentes forem os traços que caracterizem o indivíduo 
como negro, sobretudo a cor da pele, maiores serão as barreiras para sua aceitação 
social plena. De modo semelhante, Kabengele Munanga (2008) mostra que, dife-
rentemente dos Estados Unidos, onde não há pessoas intermediárias no esquema 
biológico (ou é preto, ou é branco), considerável parte da população brasileira vive 
numa “zona vaga flutuante” na qual se constata fortemente o desejo de muitos mes-
tiços de se passarem por brancos – uma forma de fugir dos estigmas e das agruras 
provocadas pelo racismo –, o que enfraquece o sentimento de solidariedade com os 
negros indisfarçáveis. 

Muitas vezes, o estigma reduz a capacidade de reação da pessoa discriminada 
e amplia as possibilidades de ela assumir as características negativas que lhe foram 
atribuídas. Vagner, embora tenha conseguido completar o segundo grau, relatou 
que, na escola, não se sentia integrado, ao contrário, sentia-se diminuído:

Eu mesmo, como negro, há uns dez anos atrás, me sentia assim sabe... 
Eu me sentia assim como... Fora do grupo, porque eu achava que, como 
negro, eu tinha menos importância, entendeu? Depois eu fui adqui-
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rindo [conhecimento], eu acho que temos direitos iguais. Então hoje 
eu superei, mas naquele tempo eu era muito criança (Vagner, 39 anos, 
técnico em enfermagem, Cj. Ernani Moura Lima). 

Cláudio relata ter sido discriminado socialmente e racialmente na escola: 

Eu senti muito isso [a discriminação] na pele, porque, primeiro que 
a discriminação não é só pela cor, a discriminação é social [também], 
porque na verdade eu senti as duas, tanto a social, quanto à negra e isso 
é muito comum na escola. ‘Sai pra lá seu negrinho.’ E isso realmente 
ofende muito a gente. Isso me marcou até hoje (Cláudio, 41 anos, téc-
nico administrativo, Jd. Leonor). 

Existe uma tendência em se reproduzir discursos que disseminam a ideia de 
que os negros se autodiscriminam e criam complexos sobre si mesmos, o que é um 
equívoco. Os casos de autodepreciação devem ser analisados à luz da ideologia do 
branqueamento que, por séculos, difundiu a superioridade da raça branca sobre to-
das as outras. Nesse sentido, é possível que pessoas negras sejam influenciadas pela 
ideologia do branqueamento e, assim, tendam a reproduzir ideias preconceituosas e 
discriminatórias das quais são vítimas (BRASIL, 2004). 

Estigmas e autodepreciação

Erving Goffman, em sua obra Estigma: notas sobre a manipulação da iden-
tidade deteriorada, de 1963, traz à tona os conceitos de estigma, identidade social, 
identidade pessoal e relação grupal, a partir de dois grupos distintos: o grupo das 
pessoas consideradas normais (sem estigmas); e o grupo dos estigmatizados, cons-
tituído por indivíduos considerados circunscritos numa forma de negação coletiva 
da ordem social, cujas características os tornam, na visão dos outros, diferentes ou 
mesmo inferiores. Goffman analisa os “sentimentos” do indivíduo estigmatizado 
sobre si próprio e a sua relação com os outros, considerados normais. Ele aborda 
as diferentes estratégias que os estigmatizados utilizam para lidar com o desprezo 
e a rejeição alheia e a complexidade de tipos de informação sobre si mesmos que 
projetam nos outros. Para o autor, a vergonha se torna uma possibilidade central 
que surge quando o indivíduo percebe que seus atributos, na concepção dos outros, 
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são impuros, o que pode acarretar o auto-ódio, a culpa e/ou a autodepreciação. Em 
alguns casos, pessoas negras, que são estigmatizados, acabam desenvolvendo con-
cepções negativas sobre si mesmas: 

Eu fiquei um ano só na escola. Eu não tinha cabeça boa para estudar, 
então eu mesma não quis ficar na escola, tenho um ano só de escola. 
Então eu não passei [de ano] e eu mesma quis sair da escola (Luiza, 65 
anos, doméstica, Cj Vivi Xavier).

O depoimento de Hugo reforça essa ideia. Nota-se que o entrevistado as-
socia a própria imagem ao trabalho braçal, como se não fosse possível progredir 
através do estudo:

Eu achava, vou ser sincero, eu achava muito difícil, até hoje eu acho 
muito difícil, se você me pedir para ler e escrever, é mais fácil eu fazer 
um serviço braçal. [...]. Eles [os professores] eram bons, eu é que ruim. 
Quando eu era molequinho, eu me lembro que a minha mãe me tirou 
do colégio público e me colocou numa professora particular que me colo-
cava de castigo, na palmatória. Eu não tinha ideal de estudo (Hugo, 67 
anos, trabalhador na construção civil, Jd. Santa Rita). 

Em alguns casos, a pessoa estigmatizada busca corrigir a base central do seu 
“defeito”. Segundo Goffman (1963, p. 11): “Onde tal conserto é possível, o que fre-
qüentemente ocorre não é a aquisição de um status completamente normal, mas 
uma transformação do ego: alguém que tinha um defeito particular se transforma 
em alguém que tem provas de tê-lo corrigido.” Assim, as pessoas podem se submeter 
à correção da fala, ao clareamento da pele, aprender a escrever, enfim, corrigir cada 
um o seu estigma. Os estigmatizados tendem a ter a sensação de não saber o que os 
outros estão pensando a respeito deles e, por isso, podem oscilar entre o retraimento 
e a agressividade (GOFFMAN, 1963). Em outros casos, optam por minimizar seu 
sofrimento ou mal-estar confinando-se no lugar subalternizado que lhes foi atribuí-
do, como nos depoimentos expostos. 
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A questão do apelido

Uma das situações mais recorrentes, que diz respeito à discriminação racial, é 
o recebimento de apelidos depreciativos, que ferem profundamente a criança negra. 
No depoimento de Helena, observa-se novamente a tendência de profissionais da 
educação em subestimar situações de racismo: 

As crianças o tempo todo me xingavam, tinha uns meninos ali que o 
tempo todo me chamava de galinha preta, galinha preta e aquilo era 
muito ruim, muito, muito, muito mesmo! E a professora sempre falava 
pra eu não ligar, deixar pra lá, aí brigava com o menino, chamava a 
atenção dele, mas o menino me hostilizava muito! Eu lembro que era 
o momento que eu chorava, o meu momento de tristeza era esse. Quan-
do eu saía, o menino ia levar a gente até uma altura da estrada me 
xingando de galinha preta, era eu que ele xingava de galinha preta, a 
gente ia num bando de crianças, tinha japoneses e negros. Os japoneses 
eles xingavam de japonês da cara chata com queijo e barata, a gente ele 
xingava de negro, de galinha preta, negro sujo, essas coisas. Eu lembro 
dessa fase da minha vida e que isso me chateava muito (Helena, 55 
anos, educadora e gestora pública, Jd. Santa Rita). 

Contudo, em depoimento posterior, Helena destaca o importante papel de 
algumas professoras na construção da sua autoestima:

Essa minha professora primária foi muito importante na minha vida, 
pra minha autoestima. Toda vez que as crianças me hostilizavam ela 
me acolhia, ela sempre acolhia. Então eu não posso dizer assim, que 
ela tinha esse entendimento, se ela acolhia porque ela gostava de mim, 
como boa aluna, não sei. Eu sei que ela sempre acolhia. Eu nunca senti 
isso. Depois de 5ª, 8ª eu tive um acompanhamento de uma professora, 
que era uma professora negra, era de educação física e assim, eu me des-
tacava lá na educação física, me destacava na disciplina de português, 
mas eu tinha uma dificuldade muito grande em matemática. Eu me 
lembro que o professor de matemática, ele teve uma atitude assim, que 
eu vejo hoje como racista. Um menino passou e derrubou uma tinta 
que eu estava usando, ele me mandou catar o pano e limpar e a mesma 
coisa não aconteceu com os outros alunos, aconteceu só comigo. Eu fiquei 
muito chateada mesmo, mas eu me lembro dessa professora de educação 
física, sempre me deu muito apoio na escola, depois eu tive vários profes-
sores que me apoiaram, mas em relação à questão racial, de discutir isso 
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eu não me lembro não (Helena, 55 anos, educadora e gestora pública, 
Jd. Santa Rita). 

Lídia também compartilha da experiência de ter sido discriminada e apeli-
dada na escola:

As crianças, elas ficavam bastante separadas [negras e brancas] e colo-
cavam apelido na gente. Na época, tinha uma musiquinha sertaneja 
que falava de uma menina pretinha que entrava na bacia com sabão, 
se esfregava para ver se ficava clara igual os outros. Então na escola eles 
comentavam isso, sobre a música. [Os professores] não falavam nada 
(Lídia, 51 anos, diarista, Jd. União da Vitória). 

Suzana reforça a experiência negativa do negro em relação ao recebimento 
de apelidos pejorativos, bem como a falta de experiências dos professores para agir 
mediante essas situações:

[A minha experiência escolar] foi péssima. Toda vida escolar, tipo as-
sim, [me chamavam de] Bombril, fumaça. E quando você vai estu-
dando um pouquinho, você percebe que os professores também fazem 
piadinhas, é de dar dó, as pessoas não respeitam o próximo. [...]. Por 
isso que muita criança abandona a escola, não vai mais, porque é muito 
duro de fato. Hoje em dia se tem um nome, antigamente não tinha esse 
nome, sempre existiu a discriminação racial. Na questão didática, os 
livros são muito preconceituosos (Suzana, 43 anos, técnica em admi-
nistrativo, Jd. Santa Rita). 

Suzana também chama atenção para o fato de que, para ser aceita, ela pre-
cisava se sobressair, se esforçar mais do que os outros. A sua estratégia para obter o 
aceite dos colegas na escola foi se empenhar para tirar boas notas e, assim, amenizar 
a classificação negativa, em relação ao negro, estabelecida pela sociedade: 

Na sala de aula, se você é negro, você tem que tirar nota boa, porque 
se não você vai ser excluído. Você já é excluído e você só se inclui se tirar 
nota boa. Eu e a Alexia [também negra] éramos excluídas. A partir 
do momento em que começamos a tirar notas boas, notas que muitos 
não tiravam, aí eles [estudantes da turma] começaram a ter amizade. 
Sempre fui muito boa em matemática, então, como eu tirava notas boas 
em matemática, isso fez com que as pessoas se aproximassem de mim. 
Antes, nos primeiros bimestres, o afastamento era total, mesmo eu que-
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rendo, mesmo eu buscando a amizade (Suzana, 43 anos, técnica em 
administrativo, Jd. Santa Rita). 

Sandra compartilha exatamente da mesma ideia de Suzana e, também, se em-
penha para tirar boas notas como estratégia para superar a discriminação racial e a 
invisibilidade:

O aluno negro sempre tem que provar, sempre tem, porque se você tira 
uma nota baixa é normal. Falam: ‘Liga não.’ Agora se você tira uma 
nota alta o pessoal fala: ‘Nossa!’ Agora se você fica na média, ninguém 
te enxerga mesmo, nem professor. Eles só olham pra você quando você 
se destaca, nisso aqui [na universidade], no ensino médio, em qualquer 
lugar. Eu sempre fiz questão de sentar na frente pra não ter que pas-
sar por isso. Pra não ficar ofuscada, gosto que as pessoas me vejam, que 
olhem pra mim e falem: ‘Meu, você consegue!’ (Sandra, universitária, 
Jd. Maria Lúcia). 

Retomando o depoimento de Suzana, outro aspecto que chama atenção é a 
preferência em se relacionar com pessoas negras. Nota-se que a sociabilidade com 
pessoas brancas existe, porém, de modo limitado, pelo fato de, em determinadas 
circunstâncias, esses colegas acabarem fazendo referências depreciativas em relação 
ao seu grupo social, tornando, assim, as relações mais difíceis. Apesar de a maioria 
dos entrevistados ter relatado que possui amigos negros e brancos em proporções 
semelhantes, nota-se a preferência em manter relações de amizade mais íntimas com 
pessoas negras, ou seja, com os seus iguais. Segue o depoimento de Suzana:

Na realidade, a maioria das minhas colegas mais íntimas era negra, e 
uma até se mudou daqui, a Giovana. As outras eram brancas, porque 
na realidade, quando eu estudava era eu e um ou mais dois negros na 
sala de aula e isso perdurou o meu tempo inteirinho de estudante. Eu 
tive que conviver com isso, eu era obrigada a fazer amizade com outras 
pessoas sem querer. Quando eu começava a fazer amizade, sempre ti-
nha uma gracinha a respeito de negros. Então por isso a minha melhor 
amiga era negra também, sempre tinha piadinhas, essas coisas assim... 
Que sempre deixa a gente completamente chateada. Deixava e deixa 
até hoje (Suzana, 43 anos, técnica em administrativo, Jd. Santa Rita). 
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O sofrimento da vítima, decorrente de experiências discriminatórias, tais 
como apelidos, piadas, desprezo, invisibilização, representações depreciativas, entre 
outras, pode ser tão intenso a ponto de desestimulá-la na prossecução nos estudos. 
Não raro, violências deflagradas pelo racismo podem resultar em danos à saúde da-
queles que o enfrentam. Suzana chegou a dar início a um curso superior, porém o 
abandonou no último ano em decorrência da depressão:

Eu só tenho o segundo grau. Fiz quatro anos [de faculdade] na UEL, 
mas parei, eu fazia Ciências Contábeis. Parei no quinto ano, eu acho 
que entrei numa depressão, uma coisa sem explicação (Suzana, 43 
anos, técnica em administrativo, Jd. Santa Rita). 

Jean relata a experiência em relação à cor em sua trajetória escolar e reforça a 
negligência de professores mediante situações de discriminação racial:

Tenho até o segundo ano do ensino médio. Foi meio conturbado, porque 
as pessoas colocavam apelidos, pretinho, neguinho, essas coisas. [Os pro-
fessores eram] negligentes, nunca opinavam ( Jean, 37 anos, pintor, Jd. 
União da Vitória). 

No caso de Angélica, ela tem uma irmã gêmea idêntica e ambas foram discri-
minadas e apelidadas na escola: 

Ah, a única lembrança que eu tinha mesmo de quando eu era pequena, 
eu era bem nova, eu estava na segunda série, tinha amigos que tinham 
preconceito e era uma briga... Eu tenho uma irmã gêmea. Então colo-
cavam apelidos na gente. Ela [a irmã] mora lá no Franciscato. É idên-
tica. Então tinha aquele preconceito contra a gente por parte dos colegas. 
Agora dos professores essas coisas nunca tive não. A professora brigava 
porque eu já era ‘bravona’ também ia em cima, então ela brigava com 
os dois... Então, de um menino eu recebi o apelido de Fumaça, porque 
tem o Tico e o Teco e o Faísca e Fumaça. Ah, isso me incomodava! Eu 
investia em cima dele, eu era bem ‘bravona’. Minha irmã chorava, eu 
não, eu já investia em cima (Angélica, 43 anos, desempregada, Jardim 
São Marcos).

Verifica-se, no depoimento de Angélica, a oscilação entre a agressividade (a 
sua reação mediante a discriminação racial) e o retraimento (o choro e a sensibilida-
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de de sua irmã gêmea). Eliane também sofreu com a questão dos apelidos na escola, 
porém, ao contrário da maioria, ela relatou que era defendida pelos professores: 

Eu sofri muito preconceito. Era a neguinha do saravá, a galinha de ma-
cumbeiro, um monte de coisas. Os professores me defendiam (Eliane, 32 
anos, do lar, Jardim São Marcos). 

Considerando os depoimentos até aqui expostos, que ilustram o cotidiano 
escolar de estudantes negros, convém evidenciar que estes constituem um cenário 
educacional que ainda não contava com leis antirracistas mais específicas, como a Lei 
nº 10.639/2003, o que pode ajudar a explicar, parcialmente, a persistência da falta 
de ação de educadores mediante as situações de discriminação. O racismo impac-
ta a trajetória de estudantes negros, restringindo suas oportunidades e realizações. 

Da escola particular à pública: menos qualidade no ensino, porém, menos 
solidão

Fernando relata a experiência de ter estudado num colégio particular, de 
classe média, em São José do Rio Preto. Pelo fato de sua mãe ser funcionária da es-
cola, ele obteve uma bolsa. Apesar de ter acesso ao ensino de melhor qualidade, ele 
relata ter sido discriminado pelo fato de habitar um bairro periférico, socialmente 
estigmatizado, e por ser negro. A discriminação se deu pela cor/raça e pelo território 
ocupado:

Na escola onde eu estudava – era uma escola particular de Rio Preto 
– a situação foi a seguinte: Nós estávamos jogando bola e houve uma 
briga normal de jogo e aí o cara falou assim: ‘Ah, só porque você mora 
naquele bairro lá de maloqueiro você acha que você pode ir botando 
banca e tal, não sei o que...’ Então sempre tinha essas referências assim, 
sempre que alguma coisa acontecia eles me taxavam de periférico, por 
eu morar nesse bairro e por eu ser negro. Isso, nas escolas que eu estudei 
sempre aconteceu (Fernando, 27 anos, professor universitário, Jardim 
Bela Vista).

Apesar das vantagens de estudar em uma escola particular, Fernando afirma 
que havia o sentimento de solidão, decorrente do racismo, que tende a restringir a 
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sociabilidade de jovens negros nos espaços nos quais eles estão presentes em me-
nores proporções. Embora haja manifestações explícitas de racismo, a maioria das 
situações ocorre de forma implícita, velada: 

É nos pequenos detalhes que a gente sente o racismo, até das formas mais 
agressivas, onde a pessoa fala nitidamente que ela não gosta de você por 
causa da cor, porque você é negro. Mas assim, diariamente eu sentia 
que rolava uma repulsa assim das pessoas, só que era velada, porque eles 
nunca falavam que era por causa disso, mas eles se afastavam. Então eu 
sempre me sentia sozinho assim, sem amigos e tal (Fernando, 27 anos, 
professor universitário, Jardim Bela Vista).

Fernando relatou também que, no último ano do ensino médio, após se mu-
dar para Presidente Prudente, passou a estudar em uma escola pública, no período 
noturno. O aspecto negativo dessa mudança, segundo ele, foi a queda brusca da 
qualidade do ensino, da escola pública em comparação com a particular. Em com-
pensação, ele ampliou a sua rede de amizades, pelo fato de, no ensino público, haver 
um número mais expressivo de crianças e adolescentes negros:

Estudei no terceiro colegial só, em Presidente Prudente. Então foi en-
graçado, engraçado não, né? Foi triste na verdade, porque eu estudei 
predominantemente em escola particular e meu terceiro colegial eu fiz 
em escola pública e fiz a noite. E o que eu senti foi que não me acrescen-
tou em nada, porque era muito fraco o ensino. Mas muito fraco, muito 
fraco mesmo! E eu que sempre estudei em escola particular e estava acos-
tumado com aquele ritmo de estudo, quando eu entrei na escola pública 
foi um choque. Mas, assim, em relação aos meus colegas foi muito bom. 
Tenho muitas lembranças boas até porque na escola pública tinha certo 
predomínio de crianças negras. Então eu me senti a vontade em relação 
a isso (Fernando, 27 anos, professor universitário, Jardim Bela Vista).

A tendência a ser menos discriminado e a ter uma sociabilidade mais ampla 
nos espaços onde há maior presença de negros foi observada em muitos depoimen-
tos. De dez entrevistas realizadas no Jd. União da Vitória, por exemplo, local com 
elevada concentração de negros, sete entrevistados relataram ter tido uma experiên-
cia mais tranquila em relação à cor/raça na escola. Isso, provavelmente, ocorre pelo 
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fato de eles conseguirem estabelecer relações de amizade com pessoas que compar-
tilham de experiências semelhantes as suas. 

A experiência no ensino superior

Sabe-se que as barreiras relacionadas ao racismo não só permanecem como 
se intensificam no ensino superior, onde a presença de negros é ainda mais restrita, 
como se o acesso à universidade pública não fosse direito de todos os cidadãos. Se-
gue o depoimento de Sandra, que ingressou na Universidade Estadual de Londrina 
através da política de cotas raciais:

Eu só tive problema com uma professora, mas não foi nenhum proble-
ma direto, foi um problema indireto. Estávamos apresentando um tra-
balho, normal, era sobre televisão e do nada ela começou a escrachar o 
ensino fundamental e médio. Começou a falar mal do ensino público, 
daí teve uma hora que ela falou assim: ‘Daí enfiam qualquer pessoa 
dentro [da universidade] e a pessoa acha que ela tem capacidade de 
ser aluno universitário, mas não tem!’ [...]. Mas depois você começa a 
martelar: ‘... Eu não tenho o direito de estar aqui’. Eu quase desisti do 
curso aquela época, quase mesmo! [...] Muitas vezes eu tenho crises de 
choro, muita crise de choro. Às vezes eu paro e penso: ‘o que eu estou 
fazendo aqui dentro? Porque neguinha, feia, com dois filhos...’ Dá a im-
pressão que eu não tenho o direito de estar aqui (Sandra, universitária, 
Jd. Maria Lúcia). 

Verifica-se que as práticas racistas constituem um mecanismo fundamental 
para a deterioração da autoimagem, recurso eficiente para estigmatizar e inferiorizar 
a população negra. 

Fernando, ao apresentar um trabalho acadêmico num congresso científico, 
percebeu que era observado pelas pessoas com estranhamento. Esse estranhamento 
geralmente ocorre devido às ideias prefixadas em relação ao negro e também pela 
sua pouca representatividade, em termos numéricos, em cursos de pós-graduação, 
especialmente mestrado e doutorado. Estima-se que a população negra represen-
te apenas 20% dos brasileiros que ingressam na pós-graduação no país (BRASIL, 
2012). Entre os alunos de mestrado do curso de Educação Física, Fernando relatou 
ser o único negro:
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No mestrado em Educação Física eu sou o único aluno negro. Se tiver... 
Não sei quantos alunos tem hoje, mas acho que uns trinta e poucos alu-
nos, orientandos, né? Ou menos ou mais, mas só um negro. Então eu 
acho estranho em um curso que tem tantos negros, chegar ao mestrado 
só um. Alguma coisa está acontecendo. [...]. Uma vez eu fui apresentar 
um trabalho num congresso em São Paulo e, não que eu fui vítima de 
alguma atitude preconceituosa, mas eu senti que as pessoas ficaram sur-
presas depois que eu apresentei o meu trabalho por conta de eu ser negro 
e de eu estar apresentando um trabalho de forma oral. Então eu senti 
que houve esse espanto pelo fato de eu ser negro. Eles não esperavam que 
eu fosse apresentar um trabalho daquela envergadura e de forma oral. 
Ficaram espantados, tal (Fernando, 27 anos, professor universitário, 
Jardim Bela Vista).

Os depoimentos expostos até então mostram diversas situações de discrimi-
nação racial, explícitas e disfarçadas, no ambiente educacional. Soma-se a isso, o 
racismo historicamente presente nos livros didáticos, que inibe ainda mais o sucesso 
escolar dos negros.

A falta de referência da criança negra na cultura escolar 

Os livros didáticos, quando não excluíam o negro de seus conteúdos e da 
representação de personagens, reproduziam passagens discriminatórias. A imagem 
dos negros nesses livros quase sempre era associada ao castigo, à feiura, a persona-
gens não humanos e ridicularizados, à maldade, à sujeira e a profissões pouco valori-
zadas socialmente (ROSENBERG, 1985; LIMA, 1999). Como afirma Silva (2011, 
p. 150), “os livros didáticos brasileiros apresentam um padrão de discriminação que 
se baseia na supremacia dos brancos em detrimento dos negros”. Essa falta de refe-
rência positiva em relação à história e cultura negra nos livros didáticos, certamente, 
influenciou a pouca problematização da questão racial pelos professores nas escolas. 
Segue o depoimento de Alexandre:

Até na escola eu me sentia discriminado. Eu nunca vi um professor fa-
lar bem do negro, do quanto o negro fez parte da história desse Brasil. 
E eu não me sentia dentro daquilo ali, dentro daquela... Sei lá, eu não 
sentia que a escola contribuía de uma forma positiva na minha vida, 
porque eu só tomava ferro. Eu tinha que ralar na escola pra tentar ter 
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uma escolaridade melhor pra conseguir um emprego e quando eu tinha 
isso eu não conseguia emprego porque eu era negro. Então isso pra mim 
não mudava nada. Desde criança eu sempre tive certa aversão assim a 
estar na escola. Na verdade, eu não entendia o quanto eu podia fazer 
uma transformação na minha vida e na vida de muitos se eu estivesse 
inserido naquilo ali [na escola] e buscando fazer a diferença. É uma 
coisa que eu penso hoje, depois de bastante tempo, por ter uma visão 
como esta, mas... (Alexandre, 28 anos, educador social, Jardim das 
Américas). 

É nesse sentido que a Lei nº 10.639/2003, marco histórico da luta antirra-
cista no Brasil, ao tornar obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e 
africana na escola, tem contribuído, entre outras esferas, para o processo de constru-
ção identitária de crianças e adolescentes negros. 

Considerações finais

Na análise qualitativa das trajetórias, evidencia-se que os obstáculos enfren-
tados pelos negros ultrapassam as barreiras econômicas e sociais, visto que se avul-
tam depoimentos que enfatizam a discriminação racial cotidianamente sofrida em 
uma das mais importantes esferas da vida social, que é a educação. A escola apresen-
ta forte tendência a repelir o negro por meio da reprodução de práticas racistas e dis-
criminatórias que se materializam de diversas formas, sobressaindo-se a questão dos 
apelidos pejorativos referentes à cor/raça. A vivência dessas situações deixa marcas 
profundas na vida de quem é discriminado. O que os entrevistados revelam de suas 
experiências pessoais são as expressões concretas e subjetivas do racismo que limi-
tam as oportunidades de ascensão social desse contingente populacional. É preciso 
considerar, todavia, que cada vez mais exacerbam-se estratégias de resistência negra 
ao racismo, entre as quais destacam-se as lutas políticas, valorização da cultura e da 
estética negra (traços, cor da pele, cabelo). 

Ao analisar as práticas discriminatórias que minam não só a construção 
identitária dos negros, mas, sobretudo, as suas possibilidades de desenvolvimento 
pessoal e coletivo, pretende-se contribuir para ações que viabilizem uma educação 
antirracista em todos os níveis de ensino. Também, chamar atenção para a necessi-
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dade do constante empenho para a construção e implementação de políticas públi-
cas específicas para a construção de sociedades mais equitativas. 
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Cotas raciais: o caso do 
Tribunal de Justiça do Paraná

Kamilla da Silva1

 

Introdução

O presente trabalho visa à reflexão acerca da inserção da população negra no 
âmbito jurídico, com foco nas Varas de Família do Tribunal de Justiça do Paraná 
(TJPR). O Poder Judiciário no Brasil é estruturado em diferentes âmbitos fede-
rativos a partir de competências específicas. Dessa maneira, o TJPR é um órgão 
de segundo grau e, tratando-se de uma instituição pública estadual, o ingresso de 
trabalhadores se dá a partir de concursos públicos divulgados por edital no site da 
instituição.

Assim, empreendeu-se a tarefa de analisar o sistema de cotas raciais como 
uma ferramenta para efetivar direitos da população negra – que é historicamente 
marginalizada –, contribuir com o combate à discriminação racial, compreendendo 
o sistema de cotas como um caminho possível para alcançar uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Para o alcance do objetivo almejado, analisaram-se os últimos 4 (quatro) 
editais de chamamento para concursos públicos do ano de 2013 com a intenção 
de verificar o número de candidatos cotistas nomeados para exercerem cargos efe-
tivos.

1 Assistente Social pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Residente Multi-
disciplinar em Atenção Hospitalar no Programa da Saúde da Mulher no Complexo Hospital de 
Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Pós-graduanda em Gestão Pública com ênfase em 
Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). Residente 
Técnica no Departamento de Direitos Humanos e Cidadania da Secretaria de Estado da Justiça, 
Trabalho e Direitos Humanos do Paraná. E-mail: kamilla.curitiba@gmail.com.
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História e trajetória da população negra no Brasil

Há um grande perigo quando uma única história é contada. Uma única his-
tória reforça que não há possibilidades de igualdade humana. Rouba a dignidade 
das pessoas. A história importa. E isso tem relação direta com o poder. De modo ge-
ral, a história e trajetória dos/as negros/as no Brasil foram contadas sob uma única 
ótica. Para compreender de fato sobre os povos africanos que foram trazidos cativos 
ao Brasil, é necessário conhecer sua história2.

Em meados do século XV, a Europa vivia o início do processo de desenvolvi-
mento do capitalismo. A concentração do capital dependia do funcionamento do 
comércio e de sua lucratividade, que dependiam da quantidade de mercadoria. Em 
época de excursão ao “Novo Mundo” para colonização de terras americanas, os/as 
negros/as tornaram-se produtos altamente lucrativos que poderiam ser comprados 
por um custo baixo e serem vendidos por um alto preço, o que favorecia a economia 
e o desenvolvimento europeu.

O sistema da época era influenciado pelo direto romano, que tinha o/a ne-
gro/a como direito de propriedade e o/a classificava como “coisa”. Salienta-se que 
o sistema escravista se justificava pela ideologia da igreja católica, pelo pressuposto 
do pecado original, como também a negação moral acerca do cativeiro. No Brasil, a 
necessidade de trabalho escravo nasceu com o desenvolvimento do cultivo da cana-
-de-açúcar no Nordeste brasileiro, pelas regiões de Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 
Os seres humanos que foram escravizados trazidos ao Brasil, como disserta Marina 
de Mello e Souza (2007, p. 85):

[...] chegavam ao Brasil eram embarcados em alguns portos africa-
nos como Luanda, Benguela e Cabinda na costa da Angola, Ajudá e 
Lagos na costa da Mina e mais tarde do porto de Moçambique. De 
Benguela vinham principalmente ovimbundos; de Luanda, dembos, 
ambundos, imbangalas, quiocos, lubas e lundas; de Cabinda vinham 
congos e tios.

2 As explicações expostas neste parágrafo foram inspiradas na TED Talk apresentada por 
Chimamanda Ngozi Adichie sobre “o perigo de uma única história”. Disponível em: <https://
www.youtube.com/watch?v=EC- bh1Y>.
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A despeito da narrativa oficial sobre a escravidão no Brasil, homogeneizar 
todas as pessoas negras trata-se de uma interpretação errônea, visto que mais de um 
povo chegou ao Brasil. Na verdade, o que tivemos aqui foi a sobreposição de diversas 
culturas e diversas línguas em que os/as africanos/as eram identificados/as pelos 
portos os quais haviam sido embarcados ou pelo seu território.

O/A negro/a era a força essencial da produção da economia da cana, da 
mineração e do café. A rotina no ambiente rural era cruelmente exaustiva, e a má 
alimentação reforçava a condição alienadora a qual o/a negro/a mal podia pensar e 
refletir sobre sua situação e muito menos se organizar para uma possível mudança. 
No campo, a relação com o senhor de engenho se dava de forma muito peculiar, 
pois era com este ser totalmente diferente, agora dono de sua alma, que o/a negro/a 
tinha que se submeter, assim como destaca Souza (2007, p. 93):

Os escravos que trabalhavam na lavoura tinham pouco ou nenhum 
contato com seus senhores, representados pelos feitores, que lhes 
transmitiam as ordens, vigiavam o serviço e aplicavam castigos. Ge-
ralmente moravam em senzalas: quartos sem janela em construções 
coletivas, ou cabanas separadas, mas sob vigilância constante. Ali 
conviviam com os escravos domésticos, que também moravam em 
senzalas, mas trabalhavam em atividades ligadas a casa-grande: co-
zinheiras, lavadeiras, amas de quarto, cavalariços, jardineiros, todos 
mais próximos dos sinhôs e sinhás.

Contudo, houve revoltas. Eram cometidos suicídios, abortos e resistência 
ao trabalho, que Suely R. de Queiroz (1987) classifica como “revoltas pacíficas”, 
pois eram soluções imediatas que não traziam soluções permanentes. Outra forma 
encontrada para sair da escravidão era a fuga; se escondiam nas matas, formaram 
quilombos como forma de protesto, onde se reuniam e se organizavam. A Repúbli-
ca dos Palmares – nacionalmente reconhecida –, surgida no Nordeste, com o passar 
do tempo se tornou grande e situava-se distante de vilas e cidades, com a intenção de 
dificultar o acesso de outras pessoas. Cabe citar o Quilombo de Quariterê, localiza-
do no Mato Grosso do Sul e comandando por Teresa de Benguela durante décadas, 
expoente da resistência no período.3

3 Em 2014, foi aprovada a lei que instituiu o dia 25 de julho como o Dia Nacional de Teresa de 
Benguela e da Mulher Negra Latina e Caribenha. Disponível em: <http://gshow.globo.com/
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Entende-se que o/a escravo/a era primordial para a economia e, quando se 
torna livre, encontra-se em um contexto desigual se comparado ao branco imigran-
te europeu. Sem nenhum recurso e sem condições para inserção digna na sociedade 
sofreu com a exclusão. Cabe salientar que o Estado brasileiro financiou a vinda de 
imigrantes europeus, baseado em um projeto político de “branquear” a nação e ex-
tinguir a população negra. Por isso, é possível aferir que nem o Estado, igreja ou a 
classe dominante se posicionaram para garantir à população negra a inserção ao novo 
regime, bem como o acesso a bens e serviços de modo igual à população de branca.

Em meio a essa dinâmica, formou-se o movimento negro brasileiro que, com 
constantes lutas, influenciou novas propostas de lei entre os anos 1930-1940, como 
disserta Antônio Celso Baeta Minhoto (2013, p. 94):

Assim a constituição de 1934, democrática, que já falava de modo 
expresso e ao mesmo tempo formal em igualdade, viu-se espelhada 
na constituição de 1946 e, já em 1951, foi aprovada a primeira lei 
antirracista, a chamada Lei Afonso Arinos, norma que tipificava o 
racismo como conduta permanente ilícita e, portanto, punível.

Destaca-se a Frente Negra Brasileira como o grupo mais importante na pri-
meira metade do século XX, pois conseguiu reunir um número considerável de ne-
gros/as e, em 1937, se instaurou como partido político com a intenção de represen-
tação negra no cenário político, de forma a concorrer às eleições. Obteve algumas 
conquistas, contudo, em 1937, ano de início do Estado Novo, todos os movimentos 
sociais foram extintos.

Anos mais tarde, em 1968, o Brasil tornou-se signatário da Convenção In-
ternacional para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, que 
proibia qualquer maneira de discriminação racial. Nesse contexto, houve a primeira 
tentativa de criar uma lei em que as empresas fossem obrigadas a manter um núme-
ro específico de pessoas negras em seu quadro funcional, contudo, tal medida não 
obteve êxito.

TV-Centro-America/E-Bem-MT/noticia/2015/03/conheca-historia-de-tereza-de-benguela-
-um-heroina-negra.html>.
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Apenas em 1980, o deputado federal Abdias do Nascimento estrutura a pri-
meira política de ação afirmativa no Brasil, com a finalidade de compensar os anos 
de discriminação do povo negro, como explica Minhoto (2013, p. 95):

Neste mesmo projeto haveria a criação de mecanismos como reserva 
de 20% das vagas para mulheres negras e 20% para homens negros 
na seleção de candidatos ao serviço público; bolsas de estudos; in-
centivos as empresas do setor privado para a eliminação da prática 
de discriminação racial; incorporação da imagem positiva da família 
afro-brasileira ao sistema de ensino e a literatura didática e paradidá-
tica, bem como a introdução da história das civilizações africanas e 
do africano no Brasil.

Entretanto, o projeto não foi aprovado, mas as reivindicações e luta dos/as 
negros/as pelos seus direitos permanecem em movimento. Com a Constituição de 
1988, no contexto político e legal da redemocratização já era possível garantir al-
guns direitos para a população negra. Desse modo, destaca-se a Lei nº 7.716, de 
1989, que criminaliza atos preconceituosos em razão de raça e cor e que foi amplia-
da, de tal modo que, com a Lei nº 9.459, de 1997, manifestações de racismo verbal, 
compreendido como injúria racial, também são caracterizadas como crime.

Na década de 1990, o ambiente para reivindicação dos direitos era mais fa-
vorável. Em 1990, foi aprovada a Lei nº 8.081, que proíbe a prática de racismo na 
mídia e pune qualquer incitação do ato. Em 1993, houve uma grande marcha com 
a intenção de pressionar o poder público e reivindicar: incentivos fiscais às empre-
sas que adotarem programas de promoção de igualdade racial; instalar no âmbito 
do Ministério do Trabalho a Câmara permanente de Promoção da Igualdade para 
cumprir a tarefa de empreender diagnósticos e propostas de políticas de promoção 
de igualdade no trabalho; conceder bolsas remuneradas para adolescentes negros/
as de baixa renda; desenvolvimento de ações afirmativas para o ingresso de negros/
as a cursos profissionalizantes, entre outros.

Com o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1995, foi criado o Gru-
po de Trabalho Interministerial (GTI) para o desenvolvimento de políticas e valo-
rização da população negra. Nesse mesmo período, criou-se o Grupo de Trabalho 
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para a Eliminação da Discriminação no Emprego e na Ocupação (GTEDEO) e 
logo após criou-se o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH).

A terceira Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, 
Xenofobia e outras formas de Intolerância, realizada em Durban em 2001, teve 
grande impacto no Brasil, pois tornou o problema da questão racial mais evidente e 
fomentou o debate na mídia de tal forma que, enquanto ocorria a conferência, ain-
da em setembro de 2001, o governo brasileiro criou o Programa de Ação Afirmativa 
para Homens e Mulheres Negras, que já propunha o sistema de cotas raciais para 
a ocupação de vagas na esfera pública, além de garantir acesso à população negra à 
linha de crédito rural.

Nesse cenário, medidas a favor da população negra foram adotadas no âmbi-
to federativo e estadual, como expõe Minhoto (2013, p. 98):

A exemplo do Rio de Janeiro que ainda em 2001, anunciou a apro-
vação de uma lei destinando 40% das vagas nas universidades esta-
duais aos negros e pardos e, no mesmo ano, o Presidente da república 
anunciou um programa de apoio aos negros no Instituto Rio Bran-
co, concedendo-lhes vinte bolsas por ano.

Com o governo de Luís Inácio Lula da Silva, em 2003, foi criada a Secretaria 
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR). A referida secre-
taria é de fundamental importância, tendo em vista sua função de formular, coor-
denar, articular, planejar e acompanhar ações que visem à promoção da igualdade 
racial no país, mas, principalmente, de coordenar e acompanhar políticas transver-
sais de governo, tendo como prioridade a promoção da igualdade racial em todas as 
esferas de governo.

Análise dos editais dos concursos

Existem grupos na sociedade que demandam respostas urgentes do Estado, 
pois, historicamente, tiveram seus direitos violados e não garantidos, encaixando-
-os em uma situação econômica, cultural, educacional e social desigual. As ações 
afirmativas nascem da necessidade de atender esses grupos, sejam mulheres, idosos, 
população LGBT e negros/as. Como leciona Flávia Piovesan (2008, p. 890):
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[...] as ações afirmativas devem ser compreendidas não somente pelo 
prisma retrospectivo – no sentido de aliviar a carga de um passado 
discriminatório –, mas também prospectivo – no sentido de fomen-
tar a transformação social, criando uma nova realidade.

Posto isso, o estado do Paraná publicou a Lei estadual nº 14.274, em 24 de 
dezembro de 2003, que visa à reserva de 10% das vagas oferecidas nos concursos pú-
blicos a afrodescendentes4, para cargos efetivos. No caso do TJPR, em conformida-
de com a lei, a comissão de banca examinadora é composta por 5 (cinco) membros, 
sendo 3 (três) de instituições e organizações afrodescendentes e 2 (dois) assessores 
do TJPR. Conforme verificado nos editais, são convocados representantes das se-
guintes organizações: Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agen-
tes de pastoral de Negros (ACNAP); um membro das bancas raciais da Universida-
de Federal do Paraná; um membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos 
da Ordem dos Advogados do Brasil do Paraná, União de Negros pela Igualdade 
(UNEGRO) Paraná; Conselho Municipal de Políticas Étnico Racial de Curitiba.

Os editais analisados foram selecionados, pois eram atuais e proviam o 
preenchimento de vagas relevantes para o exercício da função de: economista, mé-
dico, arquiteto, psicólogo.5

Conforme consulta no site da instituição, é possível inferir que os últimos 
4 (quatro) concursos promoveram o ingresso para cargos efetivos de 1 (um) can-
didato autodeclarado afrodescendente no TJPR. Verificou-se que a quantidade de 
candidatos autodeclarados afrodescendentes inscritos, de maneira geral, era menor 
do que os de ampla concorrência. Sendo para o cargo de arquiteto (nível SAE-1) 
99% de inscrições de ampla concorrência e 1% de inscrições para cotas; para o cargo 
de médico (nível SAE-1) 97% de inscrições de ampla concorrência e 3% para cotas; 
psicólogo (grupo ocupacional) e economista (nível SAE-1) 92% de inscrições de 
ampla concorrência e 8% de inscrições para cotas raciais.
4 O estado do Paraná utiliza o termo “afrodescendente” em sua lei de cotas raciais. Importa desta-
car que a Lei de Cotas não existe pelo critério de ancestralidade, mas sim pela presença de fenó-
tipos negroides da pessoa candidata à vaga. Posto isso, observa-se a necessidade de alteração do 
termo no texto da lei, para equiparar ao real conceito de ações afirmativas para população negra.
5 Concurso para economista edital nº 002/2013; concurso para médico edital nº 005/2013; con-
curso para arquiteto edital nº 004/2013 e concurso para psicólogo edital nº 007/2013. Disponível 
em: <https://www.tjpr.jus.br/concursos/servidor>. Acesso em: 22 set. 2017.
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 Esse fato ocorre porque os cargos públicos requerem um nível superior de 
escolaridade e outras competências. Em estudo realizado no ano de 2005, pelo eco-
nomista Mário Theodoro, examinou-se a desigualdade racial no Brasil relacionada 
à educação, habitação e saneamento (GUEDES, 2005). Esse estudo apresenta que a 
taxa de analfabetismo de adultos entre brancos é de 7,5% e entre negros é de 17,2%. 
Já no ensino superior, o acesso é de 16,6% aos brancos e 4,4% aos negros.

Cabe ressaltar que as carreiras profissionais de economista, médico, arqui-
teto e psicólogo dependem de uma formação com nível adequado e estabilidade 
financeira para permanecer no curso de graduação. Em pesquisa realizada pela rede 
Angola, de cada 100 formados nas universidades brasileiras, menos de 3, ou 2,66%, 
são pretos, pardos ou negros (FÓRUM, 2014).

Se os dados entre negros e brancos apresentam grande disparidade, e 54% 
da população brasileira se autodeclara negra, cabe o questionamento: onde está a 
população jovem e negra se não nas escolas e universidades? Conforme apresenta o 
Mapa da Violência, divulgado em 2012, nos anos 2002/2010, o número de homicí-
dios relacionados à raça/cor da população jovem aponta os seguintes resultados: em 
2010, enquanto 6.503 brancos eram mortos; o número de negros (inclui-se negros 
e pardos) era de 19.840; o estudo ainda conclui que enquanto o número de homi-
cídios de jovens brancos caiu 33%, o de jovens negros cresceu 23,4%, ampliando 
ainda mais a brecha histórica preexistente. Dados mais atuais publicados no Atlas 
da Violência, em 2017, apontam que a cada 100 pessoas que sofrem homicídios no 
Brasil 71 são negras (CERQUEIRA et al., 2017).

Tendo em vista a discriminação histórica sofrida por esse grupo, o extermí-
nio da juventude negra impossibilita o acesso e permanência estudantil nas univer-
sidades, coibindo, assim, esse grupo social a concorrer a vagas de emprego público.

Outro fator determinante é o preconceito racial ainda predominante em 
nosso país. Compreende-se que o preconceito racial, também compreendido como 
racismo é:

[...] a doutrina que afirma a superioridade de determinados grupos 
étnicos, nacionais, linguísticos, religiosos, sobre outros. Por extensão 
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o termo passou a designar as ideias e práticas discriminatórias advin-
das dessa afirmada superioridade. (BRASIL, 2016, p. 8).6

Posto isso, o preconceito é uma ideia preconcebida sobre o que é diferente. É 
uma visão egocêntrica e uma maneira negativa de julgar o outro. No Brasil, em con-
sequência da mestiçagem, há dificuldade com relação ao reconhecimento de iden-
tidade racial. Como elucidou Florestan Fernandes (1972, p. 42) sobre as relações 
étnicos raciais: “no Brasil surgiu uma espécie de preconceito reativo: o preconceito 
contra o preconceito ou o preconceito de ter preconceito.”

Dessa maneira, considerando os dados e estatísticos apresentados, o referido 
sistema de cotas raciais é autoexplicativo. Trata-se de uma medida de “discriminação 
positiva”, em que o Estado deve legislar para esse grupo com a finalidade de garantir 
acesso a posições sociais privilegiadas. Assim admitir o tratamento desigual, ou seja, 
tratar “desigualmente”, no sentido positivo, um grupo que historicamente recebeu 
tratamento desigual se faz necessário. Para além disso, considera-se também como 
uma medida não apenas para corrigir injustiças passadas, mas também para coibir as 
mazelas vivenciadas pela população negra no presente e garantir o progresso social, 
político e cultura do país, buscando o ideal de uma sociedade mais justa e equânime.

Considerações finais

Depreende-se deste estudo que a população negra brasileira é historicamente 
marginalizada e a questão da mestiçagem dificultou o avanço de políticas voltadas 
a esse grupo. 

Durante anos, as reivindicações do movimento negro brasileiro pressiona-
ram o Estado de tal forma que não foi mais possível “ignorar” a desigualdade racial 
existente no país e novas medidas tiveram que ser tomadas. Dessa maneira, no Bra-
sil, convive-se de forma “harmoniosa” com a desigualdade. A indignação do/a bra-
sileiro/a é seletiva e a ausência do/a negro/a em órgãos importantes, como o TJPR, 
por exemplo, é ignorada. 

6 Conceito extraído da Enciclopédia Brasileira da Diáspora Africana de autoria de Nei Lopes, 
conforme Brasil (2016).
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O Estado brasileiro, no passado, não tomou ações para a garantia de direi-
to da população negra, principalmente no sentido de igualdade formal prevista na 
Constituição Federal de que “todos são iguais perante a lei”. Por isso, é necessário 
garantir igualdade material, no sentido de promover o acesso a grupos que estão 
distantes de posições sociais privilegiadas.

Por isso, as ações afirmativas não podem ser pensadas no nível individual, 
e sim no nível de coletividade. Assim, as cotas raciais devem permanecer para ao 
menos criar referência para a juventude negra que cresce sem expectativa de vida e, 
como já foi apresentado, são as maiores vítimas de homicídios no Brasil.
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Corpos negros e jovens: 
algumas relações de trânsitos sociais e o 

sistema carcerário paranaense
Rodrigo Pedro Casteleira1

Introdução

Corpos gordos, negros, trans, baixos, amputados, ou seja, qualquer um que 
rompa com o paradigma da dita normalidade, chamados de outsiders, desviantes, 
queers, estranhos ou dissidentes, para dizer algumas categorias, transitam nos es-
paços públicos. O foco aqui será pelo recorte de corpos negros jovens no sistema 
prisional paranaense, objetivando apontar números para pensarmos as presenças 
desses corpos no sistema prisional entrecruzando com algumas notícias de jornais 
locais paranaenses sobre a abordagem policial frente a esses corpos. 

Alguns desses corpos são conduzidos para as instituições prisionais, a fim de 
que seu débito com a justiça seja sanado, mas a condução não parece ser a mesma 
em relação aos demais corpos. Para dar uma dimensão do que seja uma instituição 
de encarceramento, oriento-me nas definições de Goffman (1974), que pode ser 
definida como aquilo que toma parte significativa do tempo das pessoas que nela 
se encontram, o que resulta em um “fechamento”, algumas mais que outras. O nível 
de fechamento oscila conforme a barreira social, podendo atingir seu extremo, com 
as chamadas instituições totais, a que o autor classifica como cinco: 1ª) se referem 
àquelas casas que cuidam de pessoas que, conforme um pensamento preconceituo-
so, não oferecem perigo: pessoas cegas, mendigas, órfãs; 2ª) estão os espaços que 
atendem pessoas que estão incapacitadas de cuidar de si e “oferecem” perigo não 

1 Formado em filosofia pela Universidade Estadual de Maringá (UEM), Mestre em Ciências So-
ciais (UEM), doutorando em Educação (UEM), professor de filosofia da rede pública paranaen-
se, membro do NEIAB de Maringá, do Conselho Municipal da Igualdade Racial de Maringá e 
do Núcleo de Estudos em Diversidade Sexual (Nudisex). E-mail: pccasteleira@gmail.com.
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intencional à comunidade: sanatórios e hospitais para doentes mentais; 3ª) estão as 
penitenciárias, estruturadas de forma a proteger a sociedade contra perigos consi-
derados intencionais, e o “bem-estar das pessoas assim isoladas não constitui o pro-
blema imediato: cadeias, penitenciárias, campos de prisioneiros de guerra, campos 
de concentração” (GOFFMAN, 1974, p. 17); 4ª) se referem a espaços que inten-
cionam melhoria de tarefas e trabalhos de forma mais instrumentalizada: quarteis, 
escolas internas, navios ou colônias; e 5ª) se resumem às instituições que têm por 
função o refúgio do mundo e também de instruções religiosas: conventos, abadias 
e similares. 

Essas instituições podem ser delimitadas como artifícios de isolamento e de 
punições aos corpos, sem que sofram fisicamente, a priori, porém, sofrendo confor-
me dinâmicas outras decorrentes de suas penas: 

A operação penitenciária, sua organização, procedimentos, normas, 
programas e atividades, configurados para proporcionar a reabilitação 
dos criminosos, culminam por convergir suas ações para aprimorar a 
contenção e o controle da massa encarcerada. Arrolada como aspecto 
central na transformação de criminosos em não-criminosos encon-
tra-se a atividade de educação. (PORTUGUÊS, 2001, p. 358).

Nessas relações de punições, Foucault (1987) chama a atenção para a prática 
de controle dos corpos sem que precise do toque ou, quando muito, são mínimos, 
para que se atinja aquilo que não está delimitado como corpo propriamente, mas 
sua “liberdade considerada ao mesmo tempo como um direito e como um bem” 
(PORTUGUÊS, 2001, p. 14). Conforme aponta Moraes (2005), o conceito de 
um sistema prisional e carcerário no Brasil tem sua gênese para ser exatamente esse 
aparato de controle social dotado de perversidade que concede uma criminalidade 
da marginalidade e da “pobreza ao mesmo tempo em que é uma vitrine para toda 
a sociedade e os pobres em particular daquilo que realmente seriam: potencial e 
virtualmente membros das classes perigosas.” (p. 181).

Moraes (2005) retrata de forma pontual a historicidade do sistema prisio-
nal na Europa, Brasil e Paraná, trazendo elementos documentais sobre os castigos 
infligidos em pessoas consideradas condenadas, no entanto, essas condenações se 
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revelavam assimétricas frente aos corpos de mulheres e homens, negros e brancos. 
Isso se deve também ao fato de que o sistema punitivo se articulava às leis religiosas, 
como no século XIV, em que as mulheres consideradas bruxas tinham sua liberda-
de privada até confessar todos os seus crimes, o que poderia durar por alguns anos 
(MORAES, 2005). Em relação aos corpos negros no Brasil de 1830, havia os açoi-
tes às pessoas escravas, ainda que o sistema tenha sido reformado e extinto, parte 
dos castigos corporais, surgindo a prisão com trabalho e a prisão simples. Apesar 
de o sistema prisional ter se modificado ao longo do tempo, é notório que o mesmo 
carrega ainda uma aura de predileção por corpos negros, frutos de um sistema escra-
vocrata e excludente.

Corpos negros e jovens que atraem viatura, mas não um táxi

Você sabe que o táxi não para pra você e a viatura 
para, esse é o problema urgente no Brasil.

(EMICIDA apud CANAL RAP JR, 2014)

Na citação acima, o cantor Emicida responde, em um programa televisivo, 
sobre o que pensa do “mito das três raças” no Brasil e em que medida o corpo negro 
sofre sanções sociais ao acessar uma agência bancária ou transitar socialmente nos 
espaços urbanos. A desculpa que se recebe nunca reside na pele ou historicidade 
negra, mas na roupa que se porta ou algum acessório, como o boné, com a tentativa 
de legitimar os preconceitos sofridos, no entanto, envolta na ideia de “cordialidade”. 

O corpo, indiferente de qual seja, carrega em si não apenas uma estrutura 
orgânica, próxima à ideia cartesiana de corpo mecânico, mas se configura enquanto 
uma miríade de signos culturais que lhe confere status outros, como o de corpo jo-
vem. Para efeito de recorte do trabalho, o conceito de juventude será o que se alicer-
ça no Estatuto da Juventude, conforme a Lei nº 12.852, de 5 de agosto de 2013, dos 
Direitos e das Políticas Públicas de Juventude (BRASIL, 2013). Em seu primeiro 
parágrafo, define como jovem as pessoas entre a idade de 15 e 29 anos. Apesar de 
uma delimitação tão incisiva, melhor seria utilizar o termo no plural como forma 
de agregar as vivências mais no âmbito cultural do que etário, contudo, como uma 
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das bases de dados reside no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
tomo aqui essa demarcação a fim de sistematizar as análises.

Um estatuto específico para a juventude criado apenas em 2013 revela como 
os corpos considerados sadios, vigorosos e em pleno estado, e status, de trabalho 
podem “escapar” de políticas públicas específicas, uma vez que temos outros dois 
estatutos que abarcam crianças e adolescentes (ECA) e o da pessoa idosa (CASTE-
LEIRA, 2014).

Para dimensionar o público a que a análise se destina se faz necessário com-
preender que no Paraná, segundo o censo de 2010 do IBGE, a juventude contava 
com um total de 2.710.195 pessoas, dentro da categoria de população residente e de 
um universo total de 10.444.526 habitantes (IBGE, 2010). A população residen-
te, em 2010, sob os demarcadores de cor ou raça negra representa a soma total de 
86.495 pessoas, enquanto quem se considera de cor ou raça parda 719.526. Soman-
do o número de pessoas negras e pardas o resultado é de 806.021 pessoas jovens, 
dentro do que poderíamos chamar, mesmo que de forma arbitrária, de afrodescen-
dentes. Se considerarmos que o estado possui 10.444.526 de pessoas, o contingente 
de afrodescendentes representaria uma porcentagem de 7,71%, ao passo que se to-
marmos o total da população jovem, a representação é de 29,74%.

Mesmo que a soma total de pessoas que se identifiquem como afrodes-
cendentes, de pele negra ou parda (me valho dos dados do IBGE) seja superior  
à de pessoas brancas, o corpo negro na história brasileira o estigmatizou, oprimiu, 
violentou, vigiou:

O corpo se destaca, assim, como veículo de expressão de opressão, 
que constrói no indivíduo diversos sentimentos contraditórios 
como rejeição, negação, sofrimento, dor, aceitação, resistência, mas 
também felicidade. Além disso, pensar o corpo negro construído ao 
longo da história da sociedade brasileira é refletir sobre um corpo 
que durante três séculos da História do Brasil foi resumido ao status 
de mercadoria. (RODRIGUES, 2012, p. 61).

Esse corpo negro, mencionado por Rodrigues, dá a dimensão histórica des-
ses estigmas, que se perduram ao longo da história brasileira, o que é exemplificado 
na fala de Emicida. Essas posições de “identificações” preconceituosas por parte dos 
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instrumentos de controle e segurança, como a Polícia Militar (PM), podem ser ob-
servadas diariamente em jornais, não que a violência inexista com as demais pessoas, 
contudo, parece mais contundente com a negritude na abordagem e nos usos de 
instrumentos para colher os depoimentos. Em 2012, por exemplo, Ismael da Con-
ceição, 19 anos e servente de pedreiro, morador de Curitiba, foi confundido com 
outra pessoa, ao passar por uma viatura, recebendo xingamentos, ofensas racistas e 
chutes. Mesmo após ter sua casa revistada, foi encaminhado não para a delegacia, 
mas a um local ermo:

O jovem, entretanto, não foi levado a uma delegacia. A primeira pa-
rada foi em um descampado. O servente diz ter identificado cinco 
policiais, que se alternaram distribuindo chutes, socos e estrangula-
mento. ‘Se você contar onde é a boca, a gente te solta’, teria dito um 
deles. Após um tempo que o agredido é incapaz de estimar, foi mais 
uma vez trancado no carro. Ele lembra que ficou um bom período na 
viatura parada, dentro do porta-malas, como se os policiais tivessem 
retornado ao posto. (MILLÉO, 2012).

Seu corpo foi violentado com choques nos genitais e língua por dois policiais 
paranaenses, mais tarde identificados nas investigações, no entanto, essas práticas 
foram consideradas uma forma de “excesso” por um porta-voz da PM. Nesse ano, 
em Sarandi, município conurbado a Maringá, um adolescente negro, Jadson José 
de Oliveira, de 17 anos, foi assassinado por dois policiais militares após ser aborda-
do e encaminhado a uma região rural da cidade (G1, 2016). Após o assassinato, os 
policiais ocultaram o crime e o corpo, vindo a confessar depois de investigações e 
comoção popular. 

Ismael, Jadson e demais jovens paranaenses de pele negra noticiados parecem 
em nada se relacionar ao universo carcerário paranaense, pois podem se configu-
rar como casos que não representam a norma cotidiana das abordagens policiais. 
Porém, ao analisarmos os dados do sistema prisional, é possível conjecturar uma 
relação que parece constante: corpo jovem negro como sinônimo de periculosida-
de. Além disso, o fato de o Paraná possuir menos de 30% de pessoas negras deveria 
revelar uma população carcerária significativamente menor do que a branca, por 
exemplo, mas não é o que se passa.
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Cárcere paranaense e a sobre representação negra

As instituições de encarceramento não são apenas as prisões, mas as ruas, vie-
las e calçadas, pois transitar tendo um corpo jovem e negro implica em vigílias cons-
tantes. O fenômeno de ataques e vigilâncias não mais a uma massa (FOUCAULT, 
1987), mas ao que está nas bordas (periféricas), implica constituir a corporeidade 
negra como alvo suspeito e circunspecto dessas “marginalidades”. A forma encon-
trada para que tais corpos transitem nos encarceramentos urbanos dos espaços pú-
blicos se estrutura na docilidade, em imperar sobre ele como “se fosse uma unidade 
indissociável mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer sobre ele uma coerção 
sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica – movimentos, gestos atitude, 
rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo ativo.” (FOUCAULT, 1987, p. 118). 
Contudo, como docilizar a pele? Em que medida se docilizam os fenótipos a ponto 
de não serem demarcados como alvo? As relações de demarcações arrastam, então, 
os corpos negros e jovens do encarceramento urbano (cidades) para as instituições 
prisionais, não que haja um sistema lógico em que se existe A, logo, existe B. Toda-
via, as probabilidades ilógicas criam um paradoxo em que, se se é jovem e de pele 
negra (A), é possível que seja abordado pela polícia (B).

No Brasil, existem 450 unidades adaptadas para estabelecimento penal, 794 
concebidas como estabelecimentos penais, 14 não informadas, totalizando 1.258 
unidades, sendo 7 unidades adaptadas e 28 estabelecimentos penais no Paraná 
(BRASIL, 2014a). Segundo o relatório de Informações Penitenciárias (Infopen), 
divulgado em 2014, nosso sistema prisional brasileiro precisa de atenção por refletir 
diretamente as problemáticas racistas que se arrastam há séculos:

Como apontado neste Relatório do Infopen, os problemas no siste-
ma penitenciário que se concretizam em nosso país devem nos con-
duzir a profundas reflexões, sobretudo em uma conjuntura em que 
o perfil das pessoas presas é majoritariamente de jovens negros, de 
baixa escolaridade e de baixa renda (BRASIL, 2014a, p. 6).

Na região Sul brasileira existe uma taxa pequena de pessoas afrodescenden-
tes, como supracitado, o que parece possível afirmar que a presença de pessoas ne-
gras no sistema penitenciário também seria menor, em relação às demais regiões do 
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Brasil, segundo os dados do Infopen (BRASIL, 2014a). Ao se tratar da população 
carcerária paranaense por cor ou raça, a maioria se configura como pessoas brancas, 
diferente dos demais estados fora da região Sul, como indica a Figura 1. A porcen-
tagem da presença de afrodescendentes é de 32,7%, no entanto, devemos ter cautela 
ao analisar tais dados, apesar de “apenas um terço da população prisional da região 
Sul ser composta por pessoas negras, ainda há uma sobrerrepresentação dessa par-
cela da população dado que, na população em geral da região, a porcentagem de 
pessoas negras é de 21%.” (BRASIL, 2014a, p. 52).

Figura 1 – População carcerária por cor ou raça.

Fonte: Brasil (2014a, p. 52).

Se considerarmos que a taxa do universo é maior de pessoas brancas residen-
tes, ainda que tomemos por base dados de 4 anos de diferença, a inferência lógica 
seria a mesma para a população carcerária, mas não é o que ocorre, o que explica essa 
sobrerrepresentação. Ou seja, a taxa da presença negra no sistema carcerário para-
naense é alta ao confrontarmos com a taxa da população negra total do próprio estado. 

Dados do Infopen de 2008 quantificam a população carcerária brasileira 
com 60% de jovens em suas instituições (CARREIRA, 2009), o que se intersec-
ciona com a negritude e o recorte de classe (95% são pobres ou muito pobres). O 
cenário nacional dá, então, dimensão de como a estrutura macro se delineia, além 
de servir de paradigma para se questionar o que se passa em cada estado. No Para-
ná não é diferente. A população jovem negra é pequena quando comparada com a 
totalidade de pessoas, mas sua presença nos espaços carcerários não segue a mesma 
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“dinâmica de proporcionalidade”. Os corpos negros recebem cargas simbólicas ta-
manhas que funcionam como uma espécie de imã para a coerção policial, como 
descreve o Mapa da Violência:

Os dados do Mapa da violência indicam que a população negra, es-
pecialmente a população jovem é mais vulnerável à violência urbana, 
sendo vítima de homicídios com mais intensidade do que a popula-
ção branca. Contudo, os dados sobre encarceramento indicam que a 
população negra e jovem – que deve ser o objetivo principal de uma 
política de segurança para garantia prioritária da vida – não apenas 
não é vista pelos gestores e executores da segurança como vítimas 
prioritárias a serem protegidas, como são os alvos do policiamento 
ostensivo que procura condutas delitivas nas ruas – espaço onde as 
atividades delitivas mais visíveis são as dos jovens e negros. Significa 
que a população jovem negra acumula duas desvantagens diante das 
políticas de segurança em curso (BRASIL, 2014b, p. 77).

Os casos de jovens negros, noticiados ou não pelas mídias, revelam práticas 
assimétricas quando são abordados pela PM nos espaços públicos. Parece um “man-
tra” que se reverbera há séculos ou mesmo parece se tratar de uma escrita que diz o 
que se parece saber com obviedade, no entanto, a juventude negra é a que mais re-
cebe desvantagens, como indica o Mapa da Violência (BRASIL, 2014b), acerca da 
política de segurança. Indiferente do espaço em que se encontre dentro da Federa-
ção, seus trânsitos não são seguros, imperam o medo da morte, das violências todas, 
de “ser confundido com...” ou de jamais ser encontrado ou acreditado. 

Considerações finais

As vigilâncias sobre corpos negros e jovens parecem imperar e ser sobrerre-
presentados no Paraná, tanto que os categorizam como probabilidades criminalísti-
cas, tomando por parâmetros aferimentos elaborados segundo modelos excludentes 
e tendo corpos outros como paradigmas: corpos adultos e brancos. Seus trânsitos 
parecem os mais vigiados, suas prisões as mais desejadas.

A juventude negra paranaense não está fora de uma equação que perdura há 
séculos, seja ao se perguntar em rodas de conversas, analisar notícias em jornais ou 
mesmo os dados do Infopen. A sobrerrepresentação paranaense somente reforça 
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(mais) como as estruturas racistas se somam, se diluem no tecido social e se insti-
tuem como bússolas desnorteadoras para estigmatizar um passado nada superado.
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Paraná: territórios e identidades

Carolina dos Anjos de Borba1

Comunidades quilombolas: territórios de resistência

As comunidades quilombolas exprimem uma realidade peculiar no âmbito 
das comunidades rurais e/ou urbanas brasileiras em suas condições de formação e 
existência. Isso implica reconhecer não apenas o quadro de dificuldades a que histo-
ricamente se acham submetidas, como também suscita a compreensão dos mecanis-
mos que sustentam a reprodução sociocultural desses grupos.

Para maior aprofundamento e compreensão, é necessário desvencilhar-se 
das definições coloniais e arqueológicas associadas ao conceito de quilombo. A vi-
são normativa impingida pelo Conselho Ultramarino português, em 1740, definia 
quilombo como “toda habitação de negros fugidos que passem de cinco, em parte 
despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles” 
(MOURA, 1981, p. 16). Tal referência histórica enuncia os processos de resistên-
cia à opressão colonial, porém enclausura tais comunidades em um tempo passado, 
cristalizado no período em que vigorou o sistema escravagista no Brasil. A diversi-
dade de relações estabelecidas pela população negra durante (e após) o imperialis-
mo português demonstra aspectos multifacetados de territorializações negociadas, 
para além das fugas e de isolamento estratégico circunscritos em tempos específicos. 
Nesse aspecto, observam-se distintas redes de interação viabilizando configurações 
sociais complexas, cuja autonomia tinha suporte dinâmico nas correspondentes for-
mas de usar e ocupar a terra. (ALMEIDA, 1998). Esses modos e qualidades de ter-
ritorialização, ligados à identidade étnica, conferem organicidades à vida das atuais 
comunidades.

1 Mestre e Doutora em Desenvolvimento (UFRGS-UNICV). Professora do Setor de Educação 
da UFPR – Setor Litoral. E-mail: carolina.anjos@ufpr.br.
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Consequentemente, o que define as terras quilombolas são as experiências 
vividas, sua trajetória histórica em comum e a expectativa da continuidade do grupo 
étnico e culturalmente identificado, devendo abandonar-se a ideia de isolamento 
geográfico ou cultural:

[...] somos levados a imaginar cada grupo desenvolvendo sua forma 
cultural e social em isolamento relativo, essencialmente, reagindo a 
fatores ecológicos locais, ao longo de uma história de adaptação por 
invenção e empréstimos seletivos. Esta história produziu um mundo 
de povos separados, cada um com sua cultura própria e organizado 
numa sociedade que podemos legitimamente isolar para descrevê-la 
como se fosse uma ilha. (BARTH, 1998, p. 188).
 

Grupos étnicos são constituídos como forma de organização social, sendo 
uma de suas características a autoatribuição, identidade coletivamente construída 
pelo grupo de pertencimento, e/ou a heteroatribuição, quando a nominação de 
uma categoria parte de outros agrupamentos sociais. Uma atribuição em termos 
de identidade, determinada por sua origem e seu ambiente, caracteriza-se por uma 
atribuição étnica. Assim, na medida em que os atores utilizam a identidade para 
definir a si próprios e aos outros, “demarca-se”, por assim dizer, as fronteiras étnicas 
a partir de categorias organizacionais. Nesse contexto, deve-se entender a cultura 
sendo um “[...] traço importante como uma implicação ou um resultado, mais do 
que como uma característica primária e definicional da organização do grupo étni-
co” (BARTH, 1998, p. 191).

As características culturais são compreendidas como decorrências da identi-
dade, expressando-se em duas ordens: sinais manifestos que os indivíduos ostentam 
para visibilizar a si próprios (tais como vestuário, língua, arquitetura) e adesão de 
padrões morais que irão orientar suas ações, devendo ser julgados por essas regras de 
comportamento (BARTH, 1998). Também o território passa a ser definido a partir 
dessa organização não como antecedente à marca qualitativa, ao revés, é a marca 
que faz o território. As funções num território não são primeiras, elas supõem antes 
uma expressividade que forja o território: “nesse sentido que o território e as funções 
que nele se exercem são produtos da territorialização” (DELEUZE; GUATTARI, 
1996, p. 122).
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A diversidade sociocultural brasileira provoca, no mesmo sentido, constitui-
ções heterogêneas de territorialidades. Os modos de agenciar infinidades de práticas 
que vinculam humanos e não humano impedem uma conceituação padronizada 
de território. A experiência coletiva de um grupo social em qualificar seu ambiente 
biofísico como lugar de pertencimento produz o território, sobretudo quando essa 
trajetória é atualizada circularmente em passado e presente no modo de vida tra-
dicional: “Cada sítio de aldeia está historicamente vinculado a seus habitantes, de 
modo que o passar do tempo não apaga o conhecimento dos movimentos do grupo, 
desde que se mantenha viva a memória dos ancestrais.” (RAMOS, 1986, p. 19-20).

As comunidades remanescentes de quilombos tomaram maior visibilidade 
a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, que inseriu entre seus 
dispositivos o direito à propriedade da terra no artigo 68, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias: “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, 2016, p. 120).

A inserção na ordem jurídico-constitucional brasileira de um dispositivo que 
carrega um comando dotado de imperatividade, no sentido de reconhecer aos gru-
pos quilombolas a propriedade definitiva de suas terras e de, ao mesmo tempo, obri-
gar o Estado à emissão de títulos dominiais se impõe como resultado de inúmeras 
pressões do movimento negro, contrapondo-se, inexoravelmente, a interesses histo-
ricamente hegemônicos no quadro político brasileiro. A especificação constitucio-
nal justifica-se como política reparatória à exclusão das populações tradicionais ao 
acesso fundiário pelo modelo legal de restrição.

Em 1850, a Lei de Terras impediu o acesso à terra por parte das populações 
mais pobres, em especial (aos objetivos deste trabalho) para as comunidades étnicas. 
O referido instrumento serviu como forma de garantir os privilégios das oligarquias 
regionais, sobretudo por determinar como única forma de aquisição a compra e 
venda. Sendo assim, os camponeses negros dificilmente tiveram recursos financei-
ros para aquisição de terras, para o custeio da formalização do título de propriedade 
(medições e encargos) e, tampouco, previa-se outra maneira de formalização das 
posses tradicionais.
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Ademais, o avanço exploratório às regiões de mata atingiu diretamente os 
lavradores negros que tinham essas áreas como única alternativa de sobrevivência. A 
Lei de Terra justificou que quilombolas passassem a ser tratados como invasores de 
terras quando realizassem suas roças em áreas vazias, como de costume (ZARTH, 
2002). Essas ações resultaram na expulsão dos camponeses das florestas que, por 
sua condição de vida, não detinham documentos legais relativos à posse, restando 
vulneráveis tanto diante de usurpadores quanto do próprio Estado.

As formas de acesso à terra pouco se modificam até a promulgação da Carta 
Cidadã de 1988. Ainda assim, para os remanescentes de quilombo as políticas fun-
diárias têm seu início efetivo de implementação postergado para o século XXI. O 
Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, assegurou conquistas importantes e, 
conforme Rocha (2005), tal inovação legal:

[...] efetivamente, reconheceu o comando constituinte originário 
a diversidade sócio-cultural e antropológica em seus princípios e 
normas, pretendendo avançar nas soluções de problemas históricos 
propositalmente postergados. Neste sentido, o Decreto nº 4.887/03 
consolida uma nova ordem legal, cujos propósitos atualizadores ex-
primem a vontade inscrita na Lei Maior.

O referido decreto assegurou o critério de autodeterminação como suficien-
te para “comprovar” a identidade quilombola, fato que reacendeu intensos debates 
sobre etnicidade e conformação territorial. Sendo assim, chegou-se a uma concei-
tuação de quilombo nos seguintes termos: comunidades rurais e/ou urbanas que 
se autodefinem como quilombolas tendo por base a ancestralidade africana, o alto 
grau de relação de parentesco existente no território e na expressão da identidade 
coletiva construída e atualizada historicamente (BRASIL, 2007).

Portanto, resgatar o modo de vida e a memória das referidas comunidades, 
a partir da narrativa de seus membros, significa reconstruir a gramática pela qual 
qualificam e mobilizam o mundo. Sendo assim, trazer à tona os conceitos quilom-
bolas acerca de si próprios e de sua forma única de territorialização é a maneira mais 
adequada de pensar suas relações com seus territórios e com o entorno. Ao longo da 
história brasileira, vislumbram-se inúmeras opressões em razão do modelo institu-
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cionalmente segregador, sendo características organizativas a resistência sociocultu-
ral, o enfrentamento do racismo e a luta pela titulação dos territórios.
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A elaboração deste texto contou com os dados dos relatórios do Grupo de 
Trabalho Clóvis Moura, publicados em 2008 e 2010, com observações in loco dos 
autores e de uma entrevista concedida por uma moradora da comunidade de João 
Surá, que, atualmente, é estudante do curso de licenciatura em Educação do Campo.

Os direitos garantidos pela Constituição de 1988 e pelo Decreto nº 4.887 de 
2003 só passaram a fazer sentido para as comunidades remanescentes de quilombos 
e as comunidades negras rurais no Paraná a partir de 2005. Embora a história das co-
munidades remanescentes de quilombos e das comunidades negras paranaenses re-
monte o século XVIII, esses grupos estiveram invisíveis no Paraná e desprovidos de 
políticas públicas garantidas pela Constituição brasileira até a instituição do Grupo 
Intersecretarial Clóvis Moura, criado pela Resolução Conjunta nº 001/2005 com o 
objetivo de fazer o reconhecimento e levantamento das necessidades básicas dessas 
comunidades (ITCG, 2008). 

Ressaltamos que não havia nenhum estudo sistemático que evidenciasse o 
número exato de comunidades negras e/ou quilombolas no Paraná antes de 2005. 
Havia de concreto algumas pesquisas acadêmicas que enfatizaram a problemática 
da escravidão (MARCONDES, 1991; MARTINS, 1999; PORTELLA, 2001; 
BAUER, 2002; HARTUNG, 2004; SOUZA, 2004 apud ITCG, 2008). Além 
dessas pesquisas, o movimento negro paranaense e os educadores da rede pública 

2 Mestre em Ciência do Solo da Universidade Federal do Paraná (UFPR), doutora em Produção 
Vegetal (UFPR). Professora do curso de licenciatura em Educação do campus da UFPR Litoral. 
E-mail: claudemira@ufpr.br.
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estadual alertaram para a existência de, aproximadamente, dez comunidades com 
perfil quilombola. 

Entretanto, o relatório elaborado pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura 
(GTCM, 2010) apontou mais de 80 comunidades negras, entre estas, 36 já recebe-
ram o certificado de autorreconhecimento de Comunidade Remanescente de Qui-
lombos da Fundação Cultural Palmares.

Quadro 1 – Relação das comunidades remanescentes de quilombos 
reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares no Paraná.

Adrianópolis
João Surá, Porto Velho, Córrego das Moças, Sete Barras, Três 
Canais, São João, Córrego do Franco e Estreitinho

Doutor Ulysses Varzeão

Bocaiuva do Sul Areia Branca

Campo Largo Palmital dos Pretos

Lapa Restinga e Feixo

Guaraqueçaba Batuva e Rio Verde

Castro Serra do Apon, Limitão, Mamans e Tronco

Ponta Grossa Sutil e Santa Cruz

Candói Despraiado, Carvenoso e Vila Tomé

Palmas Adelaide Maria da Trindade e Castorina Maria da Conceição

Guarapuava Paiol de Telhas

Ivaí São Roque e Rio do Meio

Guaíra Manoel Ciriaco dos Santos

Miguel do Iguaçu Apepu

Curiúva Água Morna e Guajuvira
Fonte: GTCM (2010). 

Cabe aqui a pergunta: como foi possível que essas comunidades ficassem 
invisíveis por tanto tempo? Qual o significado dessa invisibilidade? Para Dávalos 
(GUIMARÃES; JÚNIA, 2011), ser invisível significa ser desconhecido no nível 
ontológico. Essa invisibilidade ontológica atinge não só as comunidades quilombo-
las, mas os indígenas e as mulheres e outros grupos. Trata-se de uma prática política 
que desconhece propositalmente as alteridades, principalmente, quando o assunto 
é políticas para o desenvolvimento.
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A invisibilidade dessas comunidades e do povo negro de um modo geral per-
mitiu que se criasse o mito de um Paraná de matriz europeia. O resultado disso ficou 
evidente na absoluta falta de políticas públicas: quase todas as comunidades negras 
ou remanescentes de quilombos paranaenses apresentaram uma situação muito se-
melhante, ou seja, falta de acesso à saúde e suas políticas, falta de acesso aos anos 
finais da educação básica, moradias precárias, sem luz elétrica e saneamento básico, 
falta de acesso ao transporte e estradas para escoamento do excedente da produção, 
portanto, sem acesso a políticas de geração de renda, falta de acesso às políticas agrá-
rias e agrícolas até a publicação do relatório do GTCM, em 2008, quando algumas 
medidas foram tomadas.

Assim, depois de se identificar e levantar as demandas das comunidades ne-
gras e quilombolas o debate girou em torno de políticas e ações afirmativas que pu-
dessem reparar o descaso a que essas populações estavam submetidas, promovendo 
o desenvolvimento das mesmas. Lopes (2010), ao estudar a Comunidade Quilom-
bola do Varzeão, elencou as seguintes ações, todas pontuais e no âmbito de diversas 
secretarias e órgãos federais, para atender à Política Nacional de Desenvolvimen-
to Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais (PNPCT): a Secretaria da 
Agricultura e Abastecimento (SEAB) atendeu as comunidades com distribuição de 
sementes de milho, feijão e mudas de frutíferas. A Secretaria do Trabalho forneceu 
sementes e materiais para que instalassem uma horta comunitária. O Ministério 
do Desenvolvimento Agrário (MDA) e a Eletrosul viabilizaram o programa Arca 
das Letras (uma biblioteca) e um telecentro, e a Copel levou energia elétrica. Além 
disso, ressaltamos as oportunidades para o desenvolvimento por meio de vários re-
cursos financeiros disponibilizados pelo governo federal para o financiamento de 
projetos, via editais e a possibilidade de contarem com ações da Assistência Técnica 
e Extensão Rural (ATER), por meio da Política Nacional de Assistência Técnica e 
Extensão Rural. 

Essas políticas de reparação deveriam dizer respeito à dívida secular que a 
sociedade brasileira tem com essas comunidades, uma vez que:

[...] os alicerces da economia fundante, e que até hoje sustentam o 
Brasil, foram construídos com a mão-de-obra de homens e mulheres 
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negras escravizados e que contemporaneamente estão inseridos na 
‘cidadania’ das sociedades onde o patriamonialismo e o capitalismo 
imperam e agem conjuntamente, construindo suas regras de prote-
ção e mecanismos de defesa dos bens amealhados mediante formas 
questionáveis, mas que adquiriram status de propriedade individual, 
dada a legislação em sua defesa (ITCG, 2008, p. 30).

Na construção deste estudo, além de consultar a bibliografia e observar as 
comunidades in loco, consideramos de suma importância ouvir a opinião de alguns 
moradores sobre as ações e políticas que foram levadas para suas comunidades. Re-
latamos, a seguir, a fala de uma das moradoras de João Surá. Quando perguntada 
sobre as conquistas que sua comunidade teve depois de ser reconhecida, a entrevis-
tada respondeu: 

[...] Tínhamos muitos problemas no João Surá e percebemos que se 
quiséssemos resolver nossos problemas de falta de estrada e de educa-
ção precisaríamos nos organizar. Antes da chegada do Clovis Moura, 
os alunos tinham que sair muito cedo para estudar e às vezes chegar 
de madrugada em casa. Iam de Toyota porque as estradas não tinham 
nenhuma condição. Houve época em que tivemos apenas 15 dias letivos 
durante todo o ano escolar devido a falta de condições da estrada. Era o 
retrato da exclusão. Quando vieram as políticas públicas, nossas princi-
pais conquistas foram: transporte escolar, o telecentro que facilitou nossa 
comunicação com o resto do país, um médico que passou a atender no 
posto local uma vez por mês e um dentista a cada dia. (ENTREVIS-
TADA A, 2016). 

Perguntou-se à moradora de João Surá, quais ações implementadas pelo go-
verno estadual e federal mais contribuíram para autoidentificação, a organização em 
associação e a luta pelos direitos da comunidade de João Surá: 

Sem dúvida nenhuma foi a atividade chamada ‘Cartografia Social’. 
Finalmente entendemos que aquele território era nosso e que valia a 
pena lutar por ele. Nos empoderamos do debate e entendemos que as 
comunidades precisavam ter energia elétrica, escola e muitas outras coi-
sas. As mulheres tiveram muita importância nessa luta. Outro marco 
importante foram os festejos dos 200 anos de João Surá. Nessa ocasião, 
foi realizada uma audiência pública e a comunidade recebeu mais de 
duzentas pessoas, entre autoridades [secretários de estado, governa-
dor, prefeito de Adrianópolis, representantes de várias secretarias de 
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estado e quilombolas de várias comunidades quilombolas paranaen-
ses]. Essa audiência tirou João Surá da invisibilidade e foi importante 
até para o município de Adrianópolis, porque até então nunca um he-
licóptero havia pousado no município. Começamos a olhar para além 
da comunidade e percebemos que tínhamos que olhar a região como um 
território (ENTREVISTADA A, 2016).

Continuando nossa entrevista com a moradora de João Surá, perguntamos o 
que ela queria dizer com “olhar a região como um território”:

Quero dizer que percebermos que o capitalismo investiu muito no terri-
tório do Vale do Ribeira. Tudo em nome do ‘desenvolvimento’. A gente 
percebeu que o capital demonstrou um interesse muito grande por essa 
região. Vemos que falam muito em ‘desenvolvimento’ que é preciso cons-
truir barragens, privatizar os parques e explorar os minérios da região 
para gerar renda para as comunidades e gerar mais empregos. Só que 
quando se trata de privatização e da retirada de minérios, sabemos que 
toda a riqueza que hoje temos no nosso território está sendo levada para 
fora do país. Não há um retorno para a comunidade. Será que deve-
mos trocar nosso território por um salário? Qual é o retorno para as 
comunidades? Não vemos melhorar o acesso à saúde e nem as estradas. 
Muito pelo contrário vemos os caminhões que transportam pinus para 
as madeireiras detonarem as estradas, prejudicando o escoamento de 
nossa produção e a chegada dos ônibus até a escola. Não estamos vendo 
retorno. Cadê os investimentos que trariam mudanças para nossa vida? 
O desenvolvimento que dizem que é bom acaba não acontecendo. Um 
bom exemplo para citar aqui sobre isso diz respeito à privatização dos 
parques [estou me referindo ao Vale do Ribeira paulista porque basta 
atravessarmos o rio e estamos em São Paulo]. Será feito uma concessão 
dos parques e essas empresas não tem nenhuma obrigação de incluir 
as comunidades nesse processo. Colocam empresas para comandar uma 
região tirando totalmente a autonomia das comunidades. Então, que 
tipo de desenvolvimento é esse? É um desenvolvimento pro capital que 
quer explorar. A qualidade de vida das comunidades não está pautada 
nesse caso (ENTREVISTADA A, 2016). 

As palavras da moradora de João Surá nos levaram à seguinte reflexão: as 
poucas políticas públicas implementadas para as comunidades paranaenses foram 
pensadas a partir do modelo de desenvolvimento que corresponde à ontologia 
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própria da modernidade. Entre as principais características desse modelo (GUDY-
NAS, 2011, p. 4), citamos:

[...] a separação entre sociedade e Natureza (dualidade), um devir 
histórico considerado linear, a pretensão de controle e manipulação, 
a fé no progresso [...]. Apela-se a um conhecimento experiente que 
determina as melhores estratégias impõe uma noção de qualidade de 
vida similar para todas as nações. As demandas de grupos locais ou 
comunidades indígenas devem ser ‘traduzidas’ a um saber tecnocrá-
tico ou devem demonstrar relevância econômica para poder influir 
na marcha desse desenvolvimento.

Boaventura de Souza Santos tem discutido essas questões postas pela mo-
dernidade. Para esse autor, essas comunidades são formadas por pessoas, homens e 
mulheres que possuem conhecimentos adquiridos ao longo de sua reprodução so-
cial. Portanto, todas as práticas de conhecimento dizem respeito também às práticas 
sociais. No entanto, na hora de se elaborar as políticas públicas para essas comunida-
des esse conhecimento tem sido rejeitado (MALERBA, 1995).

Por outro lado, um dos principais direitos garantido na Constituição e que 
não estava sendo respeitado no Paraná dizia respeito à titulação das terras. O reco-
nhecimento de uma comunidade como quilombola é o critério essencial para insta-
lar o processo de titulação de suas terras pelo Instituto Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (INCRA). De 2005 até hoje, algumas ações foram realizadas no 
sentido de garantir não só o direito às políticas públicas, mas também o direito à ter-
ra. Entretanto, das 36 comunidades reconhecidas pela Fundação Cultural Palmares, 
a única que teve finalizado seu processo de titulação foi Paiol de Telhas. Embora te-
nha sido publicado o Relatório Técnico de Identificação de Delimitação (RTID) e 
decretado o início do processo de desintrusão, ainda não foram retirados os antigos 
ocupantes da terra. Depois de muita luta, a comunidade conquistou um pequeno 
espaço da terra à qual tem direito enquanto aguarda o processo de desintrusão. No 
que se refere às outras comunidades, duas tiveram seu RTID publicado no diário 
oficial, mas aguardam o decreto de reconhecimento do território. 

No que se refere ao acesso às outras políticas de educação e citando como 
exemplo a Comunidade de João Surá: em 2005, havia apenas uma escola de 1ª a 
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4ª série. Hoje, a comunidade conta com escolas capazes de oferecer todos os ní-
veis da educação básica, ou seja, do 1º ao 5º ano (ofertada pelo município), do 6º 
ao 9º ano (estadual) e o ensino médio (ofertado pela rede estadual). A partir de 
2015, começou a funcionar também nessa comunidade uma turma de licenciatura 
em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza, mantida pela 
Universidade Federal do Paraná (UFPR). O curso, que formará educadores para o 
campo, é resultado das lutas dos movimentos sociais em todo o Brasil para garantir 
uma política de acesso à educação superior a quilombolas, indígenas, assentados, 
ribeirinhos, ilhéus e vários outros sujeitos do campo. Funciona em parceria com 
o governo municipal, estadual e a UFPR. Atualmente, essa turma conta com 60 
estudantes oriundos de várias comunidades ao redor de João Surá, da sede de Adria-
nópolis e do lado paulista do Vale do Ribeira.

Ressaltamos também que parte dos moradores das comunidades quilom-
bolas certificadas pela Fundação Cultural Palmares teve acesso a uma política de 
habitação, e recebeu moradias em que a construção foi realizada em parceria com as 
prefeituras e a comunidade. O recurso oriundo do governo federal, em parceria com 
o governo estadual, atendeu as famílias quilombolas com renda bruta aproximada 
de um salário mínimo. Só em João Surá foram construídas 18 moradias.

Entretanto, essas políticas foram pensadas a partir de um modelo de de-
senvolvimento que não considera os saberes ancestrais dessas comunidades e, para 
agravar ainda mais a situação, trata-se de políticas pontuais e fragmentadas. Aliás, 
recentemente (2016), o governo federal cortou 37% do Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e 47% do orçamento destinado à agricultura familiar, evidencian-
do que são políticas sem nenhuma continuidade no tempo e no espaço.

Outro fator importante a ser considerado na hora da elaboração das políticas 
públicas para as comunidades quilombolas diz respeito à descolonização dos sabe-
res. Para Gudynas (2011, p. 6): 

Trata-se de reconhecer, respeitar e inclusive aproveitar a diversidade 
de saberes. Há uma tentativa de romper com as relações de poder 
dominantes, abandonando-se a noção de um saber privilegiado que 
deve dominar e conduzir o encontro entre culturas e saberes. Sig-
nifica ir além do relativismo epistemológico, já que se apóia numa 
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descolonização de conhecimento. Assim, os demais saberes se tor-
nam legítimos e consequentemente deve-se reconfigurar a dinâmica 
política para lidar com eles.

Concluindo, essa descolonização de saberes é fundamental para se pensar 
no desenvolvimento das comunidades a partir dos seus pressupostos civilizatórias, 
abandonando a racionalização que sustenta a modernidade.
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Os remanescentes de quilombos, via de regra, se configuram a partir do con-
ceito de campesinato e de território camponês. Os quilombos modernos trazem 
consigo a cosmovisão ancestralmente referenciada em África com elementos sedia-
dos na diáspora negra desse continente. No Brasil, como o resultado da história dos 
povos e das populações negras do campo são, em boa parte, “herança” do sistema 
escravista colonizador, componente presente na gênese de várias comunidades qui-
lombolas, esses camponeses negros trazem consigo um “retrato” em sua memória 
social, de um campo constituído de negros e negras agricultores/as.

As comunidades quilombolas que hoje se espalham por todo o Brasil trans-
formaram os locais de refúgio e proteção em locais de reprodução de vida e de agre-
gação de sujeitos que sobre esses territórios se assentaram ressignificando hábitos, 
filosofia que mescla a cosmovisão africana com os saberes dos povos originais, os 
indígenas brasileiros e outros camponeses que por identificação social a eles se alia-
vam. Como resultado, esses territórios se amalgamaram em uma diversidade de po-
pulações camponesas e que hoje se autorreconhecem como pertencentes aos sujei-
tos coletivos do campo, sendo denominados como: comunidades remanescentes de 
quilombos, kalungas, terra de pretos, terras de santo e comunidades negras rurais.

As comunidades quilombolas, em boa parte, estão localizadas em áreas ru-
rais, com uma agricultura poliprodutiva e, mais que isso, produtoras de uma agri-
cultura tradicional e camponesa, familiar, organizadas através de uma economia 
3 Professor da licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza da UFPR. Doutor em 
Planejamento e Desenvolvimento Rural Sustentável pela Unicamp.
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camponesa para a produção de alimentos onde sedia-se a produção de uma cultura 
alimentar para a manutenção da vida e não produtora de commodities. Essa eco-
nomia tem na mão a obra familiar e a sua exploração a base para a sua existência/
resistência que a cada ciclo hegemônico a julga fadada ao desaparecimento. Essa 
economia é, portanto: 

[...] impossível prosseguir uma reflexão econômica contentando-
-nos com categorias capitalistas, pois um setor muito vasto da vida 
econômica (mais precisamente: a maior parte da esfera de produ-
ção agrícola) baseia-se não numa forma capitalista, mas numa forma 
completamente diferente: a da exploração familiar sem assalariados. 
(CHAYANOV, 1924 apud CARVALHO, 2014, p. 100).

A partir dessa economia camponesa, esses quilombos se organizam redese-
nhando seus sistemas produtivos ao longo dos séculos de ocupação das terras em 
que vivem. Sobre seus territórios de assentamento, transformam seus meios para 
a produção de alimentos utilizando os saberes que herdaram e aprenderam através 
da oralidade – meio de socialização por excelência do conhecimento tradicional 
– de seus antepassados, vinculados pelas cosmovisões africanas e indígenas “costu-
rando” sua história e a ressignificando, usando, como “fio”, a agricultura tradicional, 
familiar e camponesa em intrínseca relação com os agroecossistemas locais, ricos 
em biodiversidade. Produzem conhecimentos que são repassados de geração para 
geração, através da oralidade, transformando-os e adaptando-os aos desafios de cada 
época, sem perder de vista o principal objetivo: produzir condições de vida a partir 
da agricultura. Portanto, esses territórios quilombolas estão imersos nas contradi-
ções modernas, que reforçam a luta por terra, por seus territórios tradicionais, por 
reconhecimento territorial (ALMEIDA, 2004). É a partir do território que se dá 
a perpetuação dos saberes tradicionais, os quais estão ligados intimamente à forma 
como os camponeses veem seus territórios.

O território camponês é o espaço de vida do camponês. É o lugar 
ou os lugares onde uma enorme diversidade de culturas campone-
sas constrói sua existência. O território camponês é uma unidade de 
produção familiar e local de residência da família, que muitas vezes 
pode ser constituída de mais de uma família. Esse território é pre-
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dominantemente agropecuário, e contribui com a maior parte da 
produção de alimentos saudáveis, consumidos principalmente pelas 
populações urbanas (FERNANDES, p. 745, 2012).

Os camponeses quilombolas vêm requerendo políticas públicas que lhes ga-
rantam o reconhecimento étnico, pois trazem consigo uma identificação profunda 
com algo que os remete à construção social de sujeitos históricos e identificados 
como agricultores tradicionais e familiares. Consequentemente, as comunidades 
quilombolas ressignificam não só o território tradicional, mas também o trabalho e 
a família com bases na experiência histórica da formação camponesa que antes era 
tida como algo “feio” e não existente em nossa realidade camponesa, “sim, as pes-
soas estão se autodenominando de encontro a identidades de afirmação étnica e de 
confronto, que pressupõe territorialidades específicas” (ALMEIDA, 2004, p. 171).

Por meio dessa afirmação, tem-se que os territórios quilombolas assumem 
outras dimensões que não só o de lugar para produção de produtos agrícolas, mes-
mo que, por vezes, o território camponês e o agronegócio convivam próximos ou 
mesmo juntos, nos mesmos espaços socioambientais. Porém, isso não significa que 
esses dois territórios convivam harmoniosamente, pelo contrário, há uma crescente 
contestação por parte do latifúndio e seus defensores, que requerem mais espaços 
para a produção de commodities e, assim, avançam sobre os territórios camponeses:

Verifica-se a radicalização da tendência que vinha ocorrendo desde o 
início do século, de separação entre os espaços do camponês e do la-
tifúndio. O espaço da produção e da reprodução camponesas é deli-
mitado pelo cercamento das fazendas que o circundam. O território 
camponês estrutura-se em oposição à nova posição, à nova territo-
rialidade dos fazendeiros (OLIVEIRA; MARQUES, 2004, p. 146).

O território quilombola produz, basicamente, alimentos para a manutenção 
das famílias e, nesse universo, no território camponês do qual os quilombolas então 
emergidos, que se produz os alimentos que compõem a alimentação das popula-
ções do campo e da cidade. A agricultura familiar é responsável por mais de 75% da 
alimentação que vai à mesa dos brasileiros. A diversidade também se percebe pelo 
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grande número de culturas alimentares e que se expressa também em um grande 
número de receitas e formas de preparar alimentos (CAMBUY, 2011).

Em síntese, o território quilombola é bem mais que somente um pedaço de ter-
ra, é também o lugar onde se aprende as histórias e as tradições sediadas na ancestralida-
de negra, expressa nas técnicas, nos espaços onde se apreende com os antepassados sa-
beres latentes sobre a sua vida: “É o lugar que atribui às técnicas o princípio de realidade 
histórica relativizando o seu uso, integrando-as num conjunto de vida, retirando-as de 
sua abstração empírica e lhe atribuindo efetividade histórica” (SANTOS, 2009, p. 58).

Sistemas agrícolas tradicionais em João Surá – Adrianópolis

Os quilombos do Vale do Ribeira, e, entres eles, João Surá, são representantes 
por excelência de sistemas agrícolas tradicionais e/ou familiares. Esses quilombos 
têm como células bases o trabalho familiar, o território camponês e os agroecossiste-
mas. Pelo mundo, mais de 60% da área agrícola que fornece os alimentos de 3 terços 
da população é cultivada:

com base em métodos tradicionais e/ou subsistência. Este tipo de 
agricultura vem se beneficiando através dos séculos de evolução eco-
lógica e biológica, adaptando-se assim às condições locais. Estes siste-
mas exibem elementos importantes de sustentabilidade [...] são bem 
adaptados os seus ambientes em particular, baseiam-se em recursos 
locais, são descentralizados e em pequena escala, além de ter a tendên-
cia a conservar a base de recursos naturais (ALTIERI, 2002, p. 49).

João Surá se utiliza da produção agroecossistêmica tradicional e esta pode 
ser considerada como parte das estratégias desse quilombo, e se define como cons-
tituinte de um “sistema de alimentos [sendo este] um termo mais amplo que inclui 
produção agrícola, alocação de recursos, processamento de produtos e comerciali-
zação dentro de uma região agrícola e/ou país” (ALTIERI, 2002, p. 49).

É o resultado da interação coevolutiva entre a ação humana e os seus meios 
físicos e ambientais, configurando, assim, para cada agroecossistema, um recorte 
único que contém suas especificidades locais, pois são resultados das “variações lo-
cais no clima, solo, relações econômicas, estrutura social e história, [este sistema] 
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pode ser definido em qualquer escala, mas principalmente em sistemas agrícolas 
dentro de pequenas unidades geográficas” (ALTIERI,  2002, p. 49).

Os sistemas agrícolas familiares e/ou tradicionais no quilombo João Surá 
são portadores de uma resiliência que os permite resistir às variações culturais. Sua 
principal característica é a diversidade produtiva. Nesse quilombo, os agricultores e 
agricultoras aliam cultivos tradicionais tais como o cultivo de arroz, feijão, mandio-
ca e cana-de-açúcar, com hortaliças e frutas para fins do sustento familiar e também 
para o atendimento às políticas públicas federais, tais como o Programa de Aqui-
sição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). 
Os quilombos, além de outros tantos alimentos cultivados e/ou extraídos da Mata 
Atlântica para alimentação, cultivam e extraem ervas medicinais locais para o trata-
mento de pequenas doenças do cotidiano de suas comunidades.

Não é só João Surá que detém essa diversidade produtiva, os 9 (nove) qui-
lombos de Adrianópolis produzem muitos alimentos em sistemas de policultivos, 
todas elas com variedades diversas mescladas com cultivos de frutíferas e hortaliças. 
Em estudo realizado em João Surá e outras comunidades quilombolas, observamos 
em seus agroecossistemas familiares até 72 variedades cultivadas em sistemas de po-
licultivos, com mais de três variedades dos mesmos alimentos, tais como o feijão 
(5 variedades), arroz (5 variedades), mandioca (3 variedades), cana-de-açúcar (5 
variedades), além de plantas extraídas das matas, como o cará-de-espinho, goiaba, 
pitanga, amoras silvestres (FIDELIS, 2015).

Os sistemas agrícolas observados em João Surá e nos quilombos do Vale do 
Ribeira resistem mais às variações climáticas e também às variações de preço dos 
mercados, devido à sua grande diversidade de variedades cultivadas e extraídas, além 
da cultura alimentar e a tradição em cultivar alimentos adaptados em mais de dois 
séculos por essas comunidades. São mais perenes pois constituem-se em policultivos 
e têm como principal objetivo cultivar alimentos para o sustento familiar e, quando 
há excedentes, estes são destinados aos mercados de consumo locais, abastecendo e 
fortalecendo os circuitos curtos de comercialização, próximos aos sistemas de pro-
dução desses quilombos.
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Dessa forma, os sistemas agrícolas tradicionais e camponeses observados em 
João Surá, marca desses quilombos, são mais sustentáveis, pois atendem às necessi-
dades familiares como principal objetivo, diferindo, portanto, dos sistemas agríco-
las produtores de commodities, tais como o agronegócio da soja, da cana-de-açúcar 
e do café, por exemplo.

Ademais, os agroecossistemas têm como base a produção familiar e campo-
nesa e adotam estratégias variadas para resistir às crises, tais como o trabalho soli-
dário, as trocas de dias e os mutirões que são formas de trabalhos que amenizam 
custos na contratação de mão de obra, promovem espaços de sociabilização onde 
se transmite saberes tradicionais e são o diferencial de uma agricultura camponesa 
para uma agricultura convencional voltada para os mercados globais.

No entanto, toda a diversidade de cultivos que se observa nos modelos de 
agricultura tradicional e camponesa vem sofrendo pressão e corre o risco de se des-
caracterizar. São várias as investidas que comprometem a existência desses sistemas 
agrícolas tais como chegaram até os dias de hoje. Essas investidas são feitas por em-
preendimentos madeireiros para produção de papel, como o cultivo de pinus no 
Vale do Ribeira paranaense, a extração desordenada de madeira nativa e do palmito, 
e o cultivo de pasto para a pecuária de corte e de leite sobre as florestas dessa região. 
Além desses exemplos, ainda há a supressão de modelos de agroecossistemas produ-
tores de alimentos diversificados por modelos de monocultivos baseados no tripé: 
insumos químicos, máquinas agrícolas e adubos sintéticos. Aliado a esse tripé, ainda há 
substituição de sementes tradicionais por sementes industriais que não produzem 
sementes viáveis após a colheita. São sementes que não se prestam para a alimen-
tação local, nem se adequam aos hábitos alimentícios culturalmente estabelecidos 
localmente. Tudo isso concorre por expulsar os camponeses de seus territórios ao 
diminuir suas áreas de vivências e produção. Quando não são expulsos ou têm suas 
áreas diminuídas, são cooptados a produzir nos moldes dos agroecossistemas con-
vencionais baseados naquele tripé. Em seguida são expropriados da sua cultura, 
primeira dimensão a cair, para logo no passo seguinte serem expropriados de suas 
terras. Quando mantêm suas terras, ficam circunscritos a glebas pequenas cercadas 
pela monocultura e pela pecuária vendo os mais jovens partirem para as cidades por 
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falta de perspectiva no campo. Em situações extremas, ocorre a perda de identida-
de enquanto agricultores familiares e tradicionais. Mesmo parecendo ser o cenário 
pessimista, as comunidades quilombolas do Vale do Ribeira demonstraram pela sua 
história serem portadoras de uma resiliência altíssima. João Surá traz consigo essa 
resistência, basta ver a sua história, que vem da opressão extrema que foi o sistema 
escravista, em que ser negro significava ser objeto, peça, coisa a ser explorada até a 
morte por exaustão no trabalho forçado. Se os quilombolas do Vale de hoje são o 
resultado desse crime histórico contra a humanidade, a de se convir que resistirão às 
investidas que hoje sofrem sobre suas terras, cultura e formas de vida camponesas.

Os sistemas agrícolas portadores de agriculturas tradicionais, tais quais as 
observadas em João Surá, suas sementes tradicionais, sua cultura e seus hábitos ali-
mentares, por serem vulneráveis e detentoras de experiências exitosas, devem ser 
protegidos enquanto um patrimônio da humanidade, pois sediam nelas a chave 
para a construção de modelos de agricultura mais sustentáveis.
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Atuação da Promotoria de Justiça de Arapoti

O presente texto origina-se de resposta à consulta efetuada por promotor 
de justiça com atuação na Promotoria de Justiça (PJ) da Comarca de Arapoti ao 
Núcleo de Promoção e Defesa dos Direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais 
(Núcleo PCTs)1 do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção aos Direitos Humanos (CAOPJDH) do Ministério Público do estado do 
Paraná. O referido núcleo, a fim de atender à demanda a ele apresentada, elaborou 
parecer no sentido de auxiliar em diligências e medidas que pudessem ser adotadas 
por aquela PJ para que fosse resguardada a integridade de sítio histórico existente 
na chamada Fazenda Boa Vista, protegidos e efetivados os direitos de comunidade 
quilombola no que se refere ao acesso livre àquele local, bem como sobre a possi-
bilidade de desapropriação de parte daquele imóvel e sua consequente concessão à 
entidade que cuidasse dos interesses do grupo, organizado em torno da Associação 
dos Remanescentes Quilombolas – Família Xavier (LOPES, 2016).

A atuação da PJ teve início a partir de declarações prestadas, em 2015, por 
João Maria Carneiro dos Passos, integrante da comunidade quilombola em tela so-
bre a iminência de dano a patrimônio histórico e cultural2 (ruínas de um casarão, 
1 Equipe de caráter multidisciplinar formada por promotora de justiça, assessora jurídica, assesso-
ria técnica de historiadores e estagiários de ensino superior. 
2 Segundo o art. 216, da Constituição Federal, entende-se por patrimônio cultural os bens “de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência 
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capela e cemitério de uma fazenda do Período Imperial) tendo em vista suposto 
interesse de atuais proprietários em aterrar essas estruturas para plantios. 

Após tais declarações, o promotor de justiça de Arapoti solicitou à Secretaria 
Municipal de Cultura, Câmara Municipal e Cartório de Registro de Imóveis, todos 
do município de Arapoti, informações sobre medidas tomadas pela administração 
municipal para a preservação e tombamento daquela fazenda e das estruturas que 
remetiam à memória da comunidade tradicional, acerca da existência ou não de 
projeto de lei com esse teor, bem como sobre a titularidade daquele imóvel.

A partir das informações solicitadas, chegou-se ao conhecimento daquele ór-
gão que a Fazenda Boa Vista, apesar de ser de titularidade de uma entidade financei-
ra, qual seja, Banco Bamerindus S/A, no mês de junho de 2015 foi objeto de contra-
to de compromisso de compra e venda, cujo promitente comprador era a empresa 
denominada Morro Chato Agropecuária. Em relação aos questionamentos efetua-
dos aos poderes executivo e legislativo daquele município, verificou-se a inexistência 
de medidas de proteção daquele patrimônio histórico. Posteriormente, em razão da 
atuação da PJ, a Secretaria Municipal de Cultura analisou o local e avaliou que a fa-
zenda abrigava um casarão em ruínas, um cemitério (com 38 túmulos) e uma capela 
(com vazamentos em sua cobertura). Em virtude da identificação daquelas estrutu-
ras, a Secretaria Municipal de Cultura concluiu pela necessidade que estas fossem 
mantidas e preservadas, como também que fosse comunicado ao proprietário para 
que este também adotasse as providências necessárias à sua conservação. 

A prefeitura municipal, ainda, oficiou ao Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN) solicitando informações sobre aquela fazenda, 
oportunidade na qual tomou conhecimento de que o terreno e as edificações esta-
vam registrados naquele órgão como sítio arqueológico do tipo histórico. O motivo 
do registro referiu-se ao fato daquele imóvel remeter à ocupação do período colo-
nial e ao tropeirismo nos Campos Gerais, relatando, ainda, estarem relacionados a 
fatos históricos indiciais da presença negra na região3. O IPHAN informou que, 
segundo a Lei nº 3.924/1961 – que trata da proteção e gestão do patrimônio de va-
à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira”.
3 Para uma caracterização dos Campos Gerais no que se refere à sua abrangência territorial, consul-
tar Zuccherelli, (2008, p. 52) e o Dicionário Histórico e Geográfico dos Campos Gerais (UEPG, 
2016).
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lor histórico, artístico e cultural, monumentos e paisagens naturais notáveis e sítios 
arqueológicos – é de competência comum de todos os entes federativos a proteção 
daquele terreno e edificações. Por fim, o órgão solicitou ao município que se comu-
nicasse ao proprietário da Fazenda Boa Vista acerca da existência daquele registro 
oficial, bem como ao IPHAN sobre quaisquer atividades que implicassem revolvi-
mento dos solos, subsolos e interferências nas estruturas remanescentes. 

Todas essas informações foram repassadas ao promotor de justiça, o qual 
oficiou às partes interessadas (proprietários do imóvel, IPHAN e “comunidade 
quilombola tradicional”) para que contribuíssem na elaboração de Termo de Ajus-
tamento de Conduta (TAC) destinado à solução extrajudicial do conflito. 

Em resposta, o IPHAN informou que a fazenda não é tombada em nível 
federal, apenas cadastrada como sítio arqueológico do tipo histórico no Cadastro 
Nacional de Sítios Arqueológicos. Assim, o instituto sugeriu que, para a preservação 
e estabilização do casarão e da capela, fossem cobertos para impedir o avanço da de-
terioração, fossem aplicadas medidas de educação patrimonial (como, por exemplo, 
implantação de sinalização e placas informativas) e, além disso, efetuada consulta à 
comunidade tradicional para debate e deliberação sobre o conteúdo do TAC, nos 
termos do que exige a Política Nacional de Patrimônio Cultural de Natureza Imate-
rial (Decreto nº 3.551/2000).

Além das manifestações dos órgãos públicos, o promotor de justiça recebeu 
manifestação formal de representante da comunidade tradicional, subscrita por in-
tegrantes do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR) 
e pela presidenta do núcleo em Ponta Grossa do Sindicato dos Trabalhadores em 
Educação Pública do Paraná (APP-Sindicato). Na referida manifestação foi reque-
rido que o Ministério Público do Paraná interviesse para que fossem garantidos aos 
membros da comunidade tradicional, a turistas e a pesquisadores da área liberdade 
de acesso, de captação de recursos para auxílio na preservação daquele local, o tom-
bamento e a promoção de ações de conservação e de restauração das edificações.

Tendo em vista os fatos e as informações fornecidas, foi instaurado o Inqué-
rito Civil Público4 no âmbito da PJ de Arapoti, no qual se oficiou novamente à 
4 Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público (2016), o “inquérito civil público é um 
procedimento investigatório instaurado pelo Ministério Público para descobrir se um direito co-
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Câmara Municipal acerca da existência de lei ou projeto de lei para realizar o tom-
bamento daquelas estruturas, e se solicitou o apoio do CAOPJDH para auxílio nas 
diligências e medidas a serem tomadas.

A atuação do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção aos Direitos Humanos 

Como dito anteriormente, após o recebimento das informações elencadas, 
o promotor de justiça de Arapoti consultou o CAOPJDH, que possui um núcleo 
especializado nas matérias relacionadas à promoção e defesa dos direitos dos povos 
e comunidades tradicionais (Núcleo PCTs).

Em relação à atribuição dos Centros de Apoio do Ministério Público do es-
tado do Paraná, o art. 75 da Lei Orgânica do Ministério Público do Paraná (Lei 
Complementar nº 95/1999) previu a de “prestar auxílio aos órgãos de execução do 
Ministério Público na instrução de inquéritos civis ou na sua preparação e proposi-
ção de medidas processuais”, “remeter informações técnico-jurídicas aos órgãos de 
execução do Ministério Público, sem caráter vinculativo”, e “acompanhar as políti-
cas nacional, estadual e municipal afetas às suas áreas”.

Assim, de posse dos documentos referentes ao caso, o Núcleo PCTs, coorde-
nado pela Promotora de Justiça e equipe formada por assessora jurídica, historiador 
e estagiários de graduação e pós-graduação em direito e história, avaliou se tratar de 
situação bastante peculiar com envolvimento de interesses de comunidade negra 
tradicional.

Campesinato negro e comunidades quilombolas no Paraná

A presença negra e luso-brasileira no interior do Sul e Sudeste brasileiro con-
solidou-se a partir do século XVII com o estabelecimento de atividades de pecuária 
destinadas a abastecer as “Minas Gerais”. Para tanto, o governo português instruiu 

letivo foi violado. Para tanto, o membro do Ministério Público pode solicitar perícia, fazer ins-
peções, ouvir testemunhas e requisitar documentos para firmar seu convencimento, conforme o 
§ 1º do art. 8º da Lei 7347/85: § 1º O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, 
inquérito civil, ou requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, 
exames ou perícias, no prazo que assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis”.
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a administração colonial a consolidar uma série de caminhos que vieram a formar a 
“Estrada Real” na qual transitavam “tropas” (ou comitivas), compostas por muares 
e bovinos oriundos do Rio Grande do Sul, destinados a atual Minas Gerais. Nos 
pontos de pousio desses caminhos formaram-se dezenas de vilas e cidades. O trecho 
desses caminhos entre a feira de Sorocaba, em São Paulo, e os criatórios e pastos de 
engorda, do Rio Grande do Sul, ficou conhecido como Caminho do Viamão ou 
das Tropas. Sua constituição e expansão deu-se com a criação de grandes latifúndios 
pastoris com um número crescente de moradias permanentes, todas articuladas des-
de a primeiras décadas do século XIX (SANTOS, 1974; GUTIÉRREZ, 2006). 

Nesse período, o caminho cortava o Paraná de norte a sul, alcançando apro-
ximadamente 350 km, passando pelos Campos de Palmas, de Guarapuava e Cam-
pos Gerais. Nessas regiões, localizam-se 22 das 35 comunidades quilombolas para-
naenses. Desse total, nos Campos Gerais, onde localiza-se o município de Arapoti, 
são 13 comunidades quilombolas (ITCG, 2008).

Na atual Arapoti, pertencente no período imperial à comarca de Castro, lo-
calizavam-se algumas das mais importantes “fazendas” do território que viria a ser 
o Paraná. Entre estas, destacava-se a Caxambu, da qual originou-se a Fazenda Boa 
Vista (não deve ser confundida com a homônima localizada em Tibagi). A Caxam-
bu tem relevância na historiografia paranaense pelo fato que nela ficou hospedado o 
famoso naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire em 1820, o qual, a partir dessa 
experiência, descreveu aspectos desses empreendimentos escravistas (GUTIÉR-
REZ, 2006). Os proprietários da Caxambu e Boa Vista foram, no período, perso-
nagens de destaque na política estadual, o filho do proprietário à época da visita de 
Saint-Hilaire exerceu, entre o final do período Imperial e início do Republicano, as 
funções de vice-governador, governador e senador (PARANÁ, 2016).

A presença de africanos e afrodescendentes (livres ou não) no território pa-
ranaense ocorreu desde a formação dos primeiros povoados com procura de ouro 
no litoral e, posteriormente, no latifúndio pastoril (IANNI, 1968). Saliente-se que 
a população negra do atual Paraná foi especialmente significativa no século XIX 
como demonstram trabalhos histográficos. Excluindo a população indígena, que 
não aparece nos levantamentos, os dados analisados demonstram que, em 1822, 
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mais de 44% da população era composta por “pretos e pardos”, os últimos consi-
derados como de origem negra na época, sendo o restante “brancos” (NOVACKI, 
2002). Em 1874, final do período escravista, quando a maioria da população afro-
descendente paranaense era livre, a participação de pretos e pardos na população 
era de 40,2%. Nesse último levantamento, constata-se que 77% dos pretos e pardos 
nasceram em regiões no Paraná, 15% em Santa Catarina e 7,2% na África, demons-
trando a predominância de famílias constituídas ao longo de décadas na região das 
fazendas. Essa população executou tarefas que abrangiam “todos os setores produ-
tivos da sociedade, desde a mineração à agricultura de subsistência, afazeres domés-
ticos e diferentes artesanatos e ofícios rurais e urbanos” (SANTOS, 1984, p. 132), 
isto é, ofícios de carpinteiros, marceneiros, arrieiros e, destacamos, usualmente a 
administração das grandes fazendas de criar posto que, paulatinamente, os grandes 
proprietários passaram e residir nas vilas e cidades (SANTOS, 1974; GRAF, 1981; 
CHAGAS et. al. 2004; LOPES, 2004). Além dessas atividades, a historiografia de-
monstra que boa parte da base alimentar das vilas e cidades dependia de cultivos 
feitos por negros livres ou escravizados – neste último caso, nos poucos dias que 
eram liberados por seus senhores com a condição de proverem parte de suas necessi-
dades e/ou repassarem parte do dinheiro obtido no comércio da colheita com seus 
senhores (PENNA, 1999). 

Nessa sociedade de senhores e escravos (na qual trabalhadores livres tinham 
sua condição de vida regulada pela cultura escravista), diversas formas de resistência 
cotidiana se fizeram sentir, tais como a desobediência individual ou coletiva asso-
ciadas ou não com fugas – há registros de “negros fugidos” das fazendas do Viamão 
durante todo o período escravista, rumando para zonas menos povoadas deste ou 
mesmo para o Vale do Ribeira em 1850. Destaque-se que, em 1864, na Fazenda 
Capão Alto (então comarca de Castro na qual se localizava a Fazenda Boa Vista), 
ocorreu uma das maiores revoltas de escravos do Brasil Imperial, com 270 escravos, 
resultando na dispersão de várias famílias (GRAF, 1981; PENNA, 1999).

A partir da década de 1850, a atividade de comércio de gado entrou em crise 
e agudizou-se na década de 1870 em todo o Sul brasileiro, provocando a desvalori-
zação das terras e o abandono da atividade pelos proprietários. 
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Não obstante, as regiões do Caminho do Viamão no Paraná permaneceram 
ocupadas por camadas mais pobres da população (RIBEIRO, 2006). Como de-
monstramos anteriormente, quase metade dessa população era composta de afro-
descendentes e já na condição de livres mesmo antes da Abolição – a porcentagem 
da população negra possivelmente era maior no campo que nas vilas e cidades. De-
pendendo do grau de fixação em determinadas frações do território, formaram-se, 
ao longo das décadas, comunidades negras com grau crescente de autonomia. 

Segundo estudos acadêmicos e laudos antropológicos, essa permanência 
(por mais de cem anos) deu-se por diversos fatores, tais como: abandono dos la-
tifúndios pastoris pelos proprietários; compra dessas terras por grupos de famílias 
negras (caso das comunidade quilombolas do Varzeão, Água Morta e Guajuvira); 
recebimento de terras na forma de “herança” deixada por grandes proprietários 
(geralmente condicionada à prestação de serviços gratuitos até o final da vida por 
negros já livres e/ou a proibição de venda e/ou divisão de terras recebidas, como no 
caso das comunidades de Paiol de Telha e Sutil); estabelecimento de comunidades 
em regiões de difícil acesso – como as comunidades quilombolas estabelecidas no 
Vale do Ribeira paranaense.

A longa duração dessas comunidades explica-se pelas categorias “família, pa-
rentesco, produção doméstica, ocupação e transmissão de terra, herança cultural afri-
cana” (MATTOS; RIOS, 2005, p. 27) que constituem o conceito de “campesinato 
negro”. As origens desse tipo específico de campesinato remonta às décadas anteriores 
à Abolição quando já existia um grande contingente de libertos (negros e mulatos) 
que por “gerações viveram nas chamadas ‘terras de preto’, [e] que guardam certa espe-
cificidade [marcada por] grande estabilidade em uma mesma fazenda ou vizinhança” 
e por outra parcela da população negra rural com trajetória “marcada pela extrema 
instabilidade [e mobilidade espacial], que ocorreu por três gerações a partir do fim 
do cativeiro, ou partir dos momentos específicos na vida”, estes últimos formando o 
que a historiografia especializada denomina de campesinato negro itinerante5. 
5 Na obra Memórias do cativeiro: identidade e cidadania na pós-abolição, as historiadoras Hebe Mattos 
e Ana Maria Lugão Rios analisaram uma grande diversidade de documentos oficiais, fontes literárias 
e orais e realizaram várias entrevistas com homens e mulheres negros/as nascidos no final do século 
XIX e início do século XX. O objetivo era compreender as trajetórias de vida da população negra de 
Minas Gerais após a Abolição. Segundo as autoras, a constituição, o campesinato negro, era dividido 
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Nesse sentido, Mattos e Rios (2005) salientaram que cada uma daquelas si-
tuações determinou profundamente a qualidade de vida, a preservação do patri-
mônio cultural, a manutenção de laços de parentesco e solidariedade dentro dos 
grupos negros. O grupo composto pelo “campesinato negro itinerante” possui uma 
história marcada por migrações e conflitos constantes com fazendeiros e outros pa-
trões, trajetória constatada na memória oral de afrodescendentes que viveram como 
trabalhadores rurais em constante deslocamento, na qual relatam arbitrariedades 
cometidas pelos fazendeiros, conforme constata-se no relato abaixo: 

O preto era o mais sacrificado do mundo, a cor preta era escravejada. 
[...] Depois que acabou o cativeiro ficou uns quarenta anos, cinquen-
ta anos naquela escravidão ainda, que nem onça...já não havia mais 
coro...mais às vezes ainda batiam em algum, até matavam mesmo. 
Mesmo depois da escravidão. Eu mesmo fui muito sacrificado na vida 
de criança...eu tinha um sacrifício danado [...] eu fui escravo do mun-
do. Eu fui escravo do mundo. Escravo do mundo...meu pai foi escravo 
de fazendeiro, eu fui escravo do mundo, sofri muito [ Julião, 81 anos, 
depoimento colhido em 1995]. (MATTOS; RIOS, 2005, p. 121).

Relações sociais marcadas pela herança escravista continuaram por décadas 
após a Abolição também no Paraná, como retrata o editorial de um jornal curitiba-
no de 1906:

No interior dos Estados, os trabalhadores, se são artistas [artesãos] 
trabalham em alguma oficina três ou quatro meses sem nada recebe-
rem, e quando reclamam os seus salários são postos no olho da rua 
por malcriados; e por malcriados nada recebem; se são colonos é ver-
gonha dizê-los, estes coitados, que formam o elemento agricultor do 
nosso país em algumas fazendas trabalham apenas para comer e não 
muito bem, porque os salários quase sempre os recebem pela metade, 
e se insistirem apanham (pois os nossos fazendeiros em grande par-
te ainda não perderam o costume do tempo do famoso cativeiro) 

em três tipos básicos: 1) aqueles que, conseguiram o manter o domínio de um território, permane-
cendo fixos na terra, formando laços de parentesco dentro deste território; 2) aqueles que, embora 
não conseguissem o domínio de um espaço de terra, estabeleceram relações de trabalho que os pos-
sibilitou passarem por poucas mudanças de local durante sua existência; 3) aqueles que viveram em 
migrações constantes e ficavam poucos meses, e às vezes, até poucos dias em uma mesma localidade. 
Os grupos fixos formavam as “terras de preto”, enquanto que outros, extremos a estes, formaram o 
que as autoras chamaram de “campesinato [negro] itinerante” (MATTOS; RIOS, 2005, p. 258). 
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( JORNAL O DEMOCRATA, 1906 apud RIBEIRO, 1985, p. 7, 
grifos nossos).

Em meados do século XX, mesmo com novas relações de trabalho, a situa-
ção dos empregados avulsos continuou precária, como demonstra a entrevista com 
o trabalhador rural e sindicalista negro José Rodrigues dos Santos que ajudou a 
fundar diversos sindicatos de trabalhadores rurais no norte paranaense durante a 
década de 1950. Segundo este:

Uma coisa que os patrões de fazendas praticavam freqüentemente, 
neste norte do Paraná, era trazer, no caminhão, ‘seus trabalhadores’ 
para comprarem na cidade, mas o veículo parava somente nos arma-
zéns dos amigos e parentes, quando não do seu próprio. [...] Nesta 
época, a usina [de açúcar] começou a usar aquele método do boró, 
um vale de cor verde, que tinha valor de um, dois, cinco e dez: era do 
tamanho de uma nota de cinco reais de hoje. [...] A empresa atrasa-
va o pagamento e fornecia metade em dinheiro e metade em boró. 
Depois, passou a fazer 30% em dinheiro, 70% em vale. E o resto, 
ficava enrolando. Com os vales, os trabalhadores estavam obrigados 
a comprar nos armazéns da empresa. [...] Tudo era ruim. Coisas de 
terceira ou de quarta categoria, que eram vendidas como se fossem 
de primeira. Aquilo era um tipo de escravidão. (SILVA, 2000, p. 
51; p. 66, grifos nossos).

Fica evidente, então, o que hoje é conhecido como “escravidão por dívida”, 
prática que tem ligação direta com a origem escravocrata do Brasil. 

Diversamente, nas terras de preto, então, era observada a “produção domés-
tica” marcada pela policultura nos roçados (cultivo de arroz, feijão, milho, abóbora 
etc.) e criação de pequenos animais, hábitos que representavam um “valor afetivo 
e moral”, pois significam a manutenção material e cultural do grupo (MATTOS; 
RIOS, 2005). Como demonstram estudos especializados (MATTOS; RIOS, 
2005; ALMEIDA, 2006), os membros dessas comunidades obtiveram maior pres-
tígio dentro da sociedade branca do entorno e alguns de seus membros consegui-
ram ascender socialmente. A permanência de famílias em um mesmo território se-
dimentava fortemente os laços de étnicos expressos em relações de solidariedade, 
parentesco, dependência mútua. O território ancestral constituiu-se, ao longo das 
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décadas, como um espaço mais estável que a sociedade envolvente, marcada por for-
mas perversas de exploração, especialmente para a população negra rural. 

Como mencionam estudos antropológicos de comunidades quilombolas 
paranaenses, a territorialização centenária de grupos negros negras demonstra su-
cesso em construir sólidas relações de sociais expressas em código de comportamen-
to específico. Tratou-se da formação do pertencimento étnico afro-brasileiro de 
caráter comunitário, com forte marca camponesa, como expresso no depoimento 
da quilombola paranaense, da comunidade quilombola de Campina dos Morenos, 
município de Turvo:

Nasci e me criei na Campina [dos Morenos ou dos Negros, municí-
pio de Turvo, nos região dos Campos de Guarapuava], sempre morei 
aqui e nunca vou saí. [...] Porque aqui todo mundo ajuda o outro, se 
precisá de arguma coisa é só grita que eles vêm correndo ajudá. Todo 
mundo é feliz aqui. Eu e meu irmão, nóis somo muito feliz aqui, um 
pouco se arregalamo, um pouco sofremo mais continuamo no baten-
te. Eu tenho minha casinha aqui, ela é simples mas é minha, tenho a 
minha horta e a minha criação e meu irmão planta a nossa roça que 
é pequena mais que também é nossa e que dá pro nosso sustento e, 
quando farta arguma coisa nóis pedimo pros vizinho que sempre nos 
ajuda porque são nossos amigo e irmão. Bem que o padrinho disse 
que era bobage eu diexá tudo pra tráis e i pra cidade, só sofrê, e vive 
com pessoa que não conheço e as veiz não posso confiá. Por isso que 
não vô mais saí daqui, vô fica aqui sempre junto com essas pessoa que 
me gosta. (PORTELLA, 2001, p. 60-61).

Demonstra-se, portanto, que o estabelecimento em frações do território por 
períodos longos implica, por certo, a formação de terras de preto (comunidades 
negras tradicionais), realidade indissociável do significado do termo “quilombo”. 

A inserção da comunidade negra tradicional Família Xavier no contexto da 
formação do campesinato negro paranaense, nos moldes do relatado até então, é 
salientada pelo próprio IPHAN, quando este afirma o cadastramento do terreno 
e das edificações da chamada Fazenda Boa Vista como sítio arqueológico do tipo 
histórico e a sua relação com o tropeirismo nos Campos Gerais e com a presença 
negra na região.
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Mobilização das comunidades quilombolas no Paraná

Não obstante a presença dessas comunidades negras rurais remontar ao iní-
cio do século XIX, somente a partir da década de 1990 do século XX passaram a 
ter “visibilidade” como tal no Paraná, em especial devido a mobilizações a partir 
de afirmação de seu pertencimento étnico: ocupações promovidas entre o final da 
década de 1990 e 2015 por integrantes da comunidade quilombola Paiol de Telha 
(em terras das quais haviam sido expulsos a partir da década de sessenta); partici-
pação em eventos e mobilizações do movimento negro urbano e/ou em conjunto 
com sindicatos e movimentos camponeses – com destaque para a formação da Fe-
deração das Comunidades Quilombolas do Paraná (FECOQUI) e da realização da 
25ª Romaria da Terra no ano de 2010 com o tema “Quilombo: Resistência de um 
Povo, Território de Vida”, no município de Adrianópolis, Vale do Ribeira paranaen-
se (ITCG, 2009; CPT, 2010). 

Nesse contexto, podem ser elencadas iniciativas e mobilização em prol da 
efetivação dos direitos humanos, sociais e territoriais dessas comunidades, tais 
como: o mapeamento das comunidades negras rurais paranaenses pelo Grupo de 
Trabalho Clóvis Moura; construção e participação de órgãos de controle social, 
como o CONSEPIR e o Conselho Estadual de Povos Indígenas e Comunidades 
Tradicionais (CPICT); elaboração de políticas públicas específicas (por exemplo, 
em nível estadual, a aprovação de diretrizes de Educação Escolar Quilombola); ins-
tauração de procedimentos administrativos de regularização fundiária referentes 
a 37 comunidades quilombolas paranaenses (pela Superintendência Regional do 
INCRA); além de atuação da Procuradoria-Geral do Estado (PGE-PR), na quali-
dade de amicus curiae na defesa do Decreto nº 4.887/2003, contra a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADIn) nº 3.239 ajuizada pelo Partido Democratas (DEM) 
– o decreto regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, deli-
mitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes de comuni-
dades quilombolas6. 

6 Esses temas estão desenvolvidos no relatório do GTCM constituído pelo governado do Paraná. 
O relatório final de suas atividades, após extenso trabalho que consistiu na visita a mais de 80 
comunidades negras tradicionais; produção de mapas; levantamento de bibliografia especializa-
da, sobre a população negra no Paraná; realização de audiências públicas entre outras atividades 
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E é nesse cenário que se insere a mobilização da comunidade negra tradi-
cional Família Xavier a qual, mediante sua atuação, provocou ação diversos órgãos 
do poder público e da sociedade civil – Ministério Público do Paraná (MPPR), 
CONSEPIR, APP-Sindicato, vereadores, poder executivo e legislativo municipal 
etc. – resultando na Lei Municipal nº 1.675/2015 que criou o Dia da Consciência 
Negra em Arapoti e, em 22 de julho de 2016, audiência pública realizada na Câ-
mara de Vereadores de Arapoti, conduzida pela PJ da comarca, para discutir seus 
direitos territoriais da comunidade quilombola. Na referida audiência, deliberou-se 
para que prefeitura formulasse pedido de tombamento do patrimônio histórico e 
cultural existente na Fazenda Boa Vista, bem como que, com o apoio da PJ, fosse re-
querida a certidão de autorreconhecimento a ser outorgada pela Fundação Cultural 
Palmares (FCP)7.

Assim, a partir da trajetória de luta e mobilização das comunidades quilom-
bolas do Paraná, é possível concluir que a “visibilidade” dessas comunidades ocorreu 
em um contexto de reformulação de concepções políticas, legais e acadêmicas (an-
tropológicas, historiográficas, jurídicas etc.) sobre significado do termo “quilombo”.

A comunidade quilombola Família Xavier

A comunidade Família Xavier, também conhecida como comunidade da 
Fazenda Boa Vista, tem origem no histórico descrito anteriormente: busca de auto-
nomia, presença centenária em um mesmo território, construção de fortes laços de 
pertencimento étnico e solidariedade, incluso relações de parentesco com comuni-
dades negras tradicionais próximas, como a localizada na zona rural do município 
de Ventania, vizinho a Arapoti.

Parte da memória oral que retrata a manutenção de tais laços está explicitado 
no livro de memórias, crônicas e poemas escrito pela professora Ângela Xavier, in-
tegrante da comunidade – obra escrita com a colaboração de membros mais velhos 
da comunidade. Essa professora é neta de Manoel Xavier, nascido na Fazenda Boa 
Vista em 1897. Segundo a autora, parte dos contemporâneos de Manoel, seus des-
(GTCM, 2010; INCRA, 2015). 
7 Consultar, respectivamente, Arapoti (2016, p. 1-3) e MPP (2016). A atribuição da FCP será 
explicada em tópico específico.
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cendentes, casou-se com membros da comunidade ou com pessoas de fora – nesse 
caso, mantendo-se na comunidade (XAVIER, 2011, p. 06). Nessas estratégias ma-
trimoniais, a autora salienta que se manteve, ao longo das décadas, o sobrenome 
desses ancestrais, o qual, como era comum no sistema escravista, está ligado ao so-
brenome dos antigos senhores:

Os donos da Boa Vista tinham o sobrenome Xavier da Silva. Então 
os escravos pertencentes aos donos levavam o mesmo sobrenome. 
Existe uma confusão sobre isto, pois alguns familiares colocaram o 
sobrenome Xavier da Silva, outros só Xavier. Meu tio Sebastião é o 
sétimo filho de meus avós. Ele sonha em adquirir a fazenda onde vi-
veram, trabalharam e estão enterrados (XAVIER, 2011, p. 5).

A adoção de um sobrenome comum ajuda a consolidar a relação do grupo 
social com determinada fração de terra, forma-se uma territorialidade na qual se 
entrecruzam relações culturais, étnicas e religiosas. Naquele território os ancestrais 
nasceram, viveram e estão sepultados. Além disso, nessa mesma localidade, os inte-
grantes da comunidade ainda reproduzem e vivenciam sua cultura e espiritualidade, 
como demonstram entrevistas feitas pela mídia local com aqueles que ainda resi-
diam, no ano de 2012, na área da antiga fazenda (BATISTA, 2012). Em relação ao 
uso do sobrenome dos antigos senhores, é necessário esclarecer que a violência física 
ou simbólica dos senhores contra pessoas escravizados era constitutiva dos vínculos 
daqueles com afro-brasileiros, como transparece nas memórias de relações de traba-
lho e condições alimentação de escravizados:

tinha o tronco para amarrar os braços pra cima, as correntes para 
amarrar os pés, argolas para amarrar as mãos e ainda o coxo de ma-
deira de aproximadamente 4 metros onde era servida a comida para 
os escravos. O sinal para que todos se reunissem para as refeições 
era anunciada por um sino que, quando tocando ecoava por toda 
a fazenda e os escravos largavam os serviços e vinham correndo, os 
mais novos chegavam primeiro e quando os mais velhos chegavam já 
cansados, às vezes já na tinha mais comida. Não tinha prato e muito 
menos uma vasilha para servir as refeições, todos comiam no coxo 
[...] (Amazonas Xavier da Silva, 77 anos, neto de escravos da Fazenda 
Boa Vista apud BATISTA, 2012).
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A par desse retrato, é importante também observar que mesmo as relações 
afetivas continham a marca da violência, como relata Ângela:

Minha bisavó [materna] chamava-se Felicidade. Era uma escrava 
muito bonita e atraiu a atenção do Sinhô, que deveria ser o dono da 
fazenda. Escravo não tinha direito a nada, nem a seu próprio corpo. 
Minha bisavó foi obrigada a ter um relacionamento com o senhor e 
desta união nasceu minha avó Maria Eulália Xavier. [...] A Sinhá [es-
posa do Sinhô] proibiu minha bisa de amamentar a filha, alegando 
que não sobraria leite para os filhos dela. Conta que quando nasceu 
Maria Eulália [a Sinhá] queria matá-la. A recém-nascida foi dada a 
uma madrinha pela fresta da senzala, onde moravam os escravos. Mi-
nha avó nunca mais viu a mãe. (XAVIER, 2011, p. 7).

A solidariedade vinha de outros negros (parentes biológicos ou eleitos em 
cerimônias religiosas, como madrinhas e padrinhos), o que demonstra a relevância 
da noção de coletividade que resistia frente às opressões vividas. Não obstante tal 
quadro, a comunidade optou em permanecer no território após a Abolição8 tendo 
em vista que sua dispersão significaria desenraizamento, ruptura de laços de paren-
tesco e de solidariedade, o que levaria ao risco de serem rebaixados do nível da po-
breza para miséria. 

Tudo indica, a partir da mobilização da comunidade ainda hoje, que essa 
estratégia logrou bastante êxito. A permanência da comunidade negra, ao longo dos 
anos, tem sido reconhecida positivamente como parte da formação do município – 
como demonstram as reportagens citadas no presente texto – levando, inclusive, a 
Mitra Diocesana de Jacarezinho a realizar a Missa Afrodescendente no município 
em 20 de novembro de 2015, ocasião em que listou mais de duas dezenas de troncos 
familiares ligados à ancestralidade negra e à história do município (DIOCESE DE 

JACAREZINHO, 2015).
Por fim, segundo relatos recentes de integrantes da comunidade quilombola, 

os “negros permaneceram por várias décadas na Boa Vista”, porém, com as recentes 

8 Situação que não deve ser idealizada, pois esses camponeses estiveram entre as frações de clas-
se mais pobres da sociedade paranaense, e, particularmente, no que se refere à sua parcela afro-
descendente foi constantemente ameaçada ter o território expropriado por latifundiários e/ou 
pelo Estado como demonstra bibliografia que tratam destas comunidades (HARTUNG, 2000, 
2004).
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trocas de proprietários, “foram sendo retirados”, chegando a situação na qual, segun-
do seus depoimentos, guardas do atual proprietário teriam impedido (antes da men-
cionada audiência pública) a entrada de membros da comunidade até para a visita-
ção dos túmulos de seus antepassados (PARADI, 2016; FOLHA EXTRA, 2016).

Dos direitos dos povos e comunidades tradicionais

Segundo estabelece o Decreto nº 4.887/2003, a certificação de autorreco-
nhecimento quilombola emitida pela FCP (órgão do Ministério da Cultura) é a 
primeira etapa para o procedimento de regularização de territórios quilombolas 
pelo INCRA, no entanto, embora a comunidade em questão, quando solicitou ao 
Ministério Público que atuasse na defesa de seus direitos humanos, sociais e territo-
riais, não tivesse ainda requerido a referida certificação, já constava nos registros do 
ITCG do Paraná como “Comunidade Negra Tradicional”9. 

Outrossim, a ausência da certificação em questão naquele momento não im-
pedia que Boa Vista fosse considerada enquanto comunidade negra tradicional, já 
que esta se reconhecia (como fica explicito no livro de memórias de Ângela Xavier) 
e era identificada (como demonstram entrevistas feitas com integrantes da comu-
nidade pela imprensa local) nas definições e parâmetros que estudos antropoló-
gicos e historiográficos especializados denominam de “terra de preto”. Explicita-se 
particularmente sua ancestralidade negra relacionada à resistência à opressão his-
tórica sofrida, como menciona o art. 68, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias da Constituição Federal (CF), segundo o qual, “aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a pro-
priedade definitiva, devendo o Estado [um dos três entes federativos] emitir-lhe os 
títulos respectivos”.

9 Consultar mapas supracitados produzidos pelo ITCG. A distinção feita entre “comunidade ne-
gra tradicional” e “comunidade quilombola” parte do definido pelo GTCM, que separa ambas 
pelo fato de que, na segunda, existe a solicitação de autorreconhecimento à FCP. Desse modo, as 
“comunidades negras tradicionais” possuem as características sócio-históricas e étnicas definidas 
por segmentos do campesinato negro que se fixaram no território por longos períodos. As “comu-
nidades quilombolas” possuem essa mesma caraterísticas, mas, devido a questões que devem ser 
estudadas caso a caso, decidiram por se identificar como quilombolas, nos termos da Convenção 
169 (temáticas estas discutidas ao longo do texto).



186

Abordagem sociológica sobre a população negra no estado do Paraná

Ao receber as informações e documentos fornecidos pela PJ de Arapoti, 
o CAOPJDH concluiu tratar-se de caso que envolvia direitos difusos e coletivos 
reconhecidos em diversas esferas do ordenamento jurídico pátrio, em especial da 
CF/1988 que dispõe: 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferen-
tes 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 des-
tinados às manifestações artístico-culturais; 
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. (gri-
fos nossos).

A Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), pro-
mulgada pelo Decreto nº 5.051/2004, aprovada pelo Congresso através do Decreto 
Legislativo nº 143/2002, é o principal marco legal internacional do qual o Brasil é 
signatário no tocante aos direitos dos povos e comunidades tradicionais. Esse trata-
do elenca especiais direitos a diferentes grupos sociais e define, em seu artigo primei-
ro, que é a autoidentificação o critério pelo qual se deve analisar sua aplicabilidade. 
Nesse sentido:

Também denominado autorreconhecimento, auto-atribuição, auto-
definição, dentre outras denominações, o direito à autoidentificação 
é uma das pedras fundamentais dos Direitos dos Povos e Comunida-
des Tradicionais e implica, por essência, o reconhecimento do direito 
de autodeterminar-se, de autogerir-se e, por via de consequência, de 
autor reconhecer-se, atribuindo-se identidade de forma autônoma, 
sem a necessidade de chancela estatal, todavia, obrigando o Estado 
[no sentido de União, Estados ou Municípios] à adoção de políti-
cas específicas, inclusive vinculando-o na obrigação de reconhecer 
o autorreconhecimento. (MOREIRA; PIMENTEL, 2015, p. 159).
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Ainda, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e 
Comunidades Tradicionais, instituída pelo Decreto nº 6.040/2007, considera que 
povos e comunidades tradicionais são:

grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, 
que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para sua repro-
dução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando 
conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela 
tradição. 
  

O mesmo decreto tem como principal objetivo:

promover o desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades 
Tradicionais, com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e ga-
rantia dos seus direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e 
culturais, com respeito e valorização à sua identidade, suas formas de 
organização e suas instituições (art. 2º do Anexo).

Em virtude da emergência das identidades coletivas e da sua organiza-
ção como movimento social, o Paraná criou, por meio da Lei nº 17.425/2012, o 
CPICT, órgão colegiado, consultivo, deliberativo e fiscalizador, cuja finalidade é, 
como especifica seu art. 2:

 
possibilitar a participação popular nas discussões, proposições, 
elaborações e auxílio na implementação e fiscalização das políticas 
públicas para o desenvolvimento sustentável dos povos indígenas e 
comunidades tradicionais que se utilizem da autodefinição ou au-
toatribuição.

Assim, verificou-se que a situação objeto do presente trabalho, além de me-
recer proteção por se tratar de patrimônio cultural brasileiro, nos moldes do que 
estabelece o art. 216, incisos I, II e V, da CF/1988, demandou especial atenção do 
Núcleo PCTs a fim de verificar a aplicação dos direitos e princípios previstos nos 
marcos legais citados.
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Do reconhecimento do território por meio do Decreto nº 4.887/2003

O Núcleo PCTs do CAPJDH expôs ao promotor de justiça a possibilidade 
de regularizar o território da comunidade em tela a partir dos comandos previstos 
no Decreto nº 4.887/2003, que estabelece as regras para delimitação, reconheci-
mento e titulação dos territórios quilombolas, por meio de procedimento admi-
nistrativo conduzido pelo INCRA. Nesse sentido, salientou-se a necessidade de 
solicitação formal a ser efetuada pela comunidade àquele órgão, cujo pré-requisito 
era a apresentação da certidão de registro no cadastro geral de Remanescentes de 
Comunidades de Quilombos da FCP, nos moldes do disposto no art. 3º da citada 
98/2007 do Ministério da Cultura. 

Expôs-se, então, todo o trâmite do mencionado procedimento administra-
tivo, o qual dependia, entre várias etapas, de elaboração dos Relatórios Técnicos de 
Identificação e Delimitação (RTIDs), cuja função é identificar e delimitar o terri-
tório quilombola reivindicado, cujas etapas e peças são: i) relatório antropológico 
(história e características da comunidade e proposta de território a ser titulado); ii) 
levantamento fundiário; iii) elaboração da planta e memorial descritivo da área a 
ser titulada; iv) Cadastramento das famílias quilombolas; v) levantamento das áreas 
em que existam sobreposições; e vi) relatório agronômico.

Todavia, em vista da emergência de tomada de providências para a proteção 
daquele território, em especial de suas estruturas, quais sejam, a capela, o casarão 
e o cemitério, sob risco de destruição e deterioração, o Núcleo PCTs sustentou a 
possibilidade de utilização de outros institutos jurídicos para o fim da proteção dos 
direitos daquela comunidade tradicional, os quais serão descritos nos tópicos que 
seguem.

Do sítio arqueológico

De início, defendeu-se a necessidade de observância das regras atinentes à 
proteção dos sítios arqueológicos do tipo histórico, tendo em vista o cadastramento 
da casa, capela e cemitério da Fazenda Boa Vista no Cadastro de Sítios Arqueoló-
gicos do IPHAN, que oferece medidas de proteção e preservação contra qualquer 
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potencial destruição, modificação ou atuação indevida, conforme a Lei Federal nº 
3.924/1961:

Art. 3º São proibidos em todo o território nacional, o aproveitamen-
to econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das ja-
zidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis, 
casqueiros, concheiros, birbigueiras ou sernambis, e bem assim dos 
sítios, inscrições e objetos enumerados nas alíneas b, c e do artigo 
anterior, antes de serem devidamente pesquisados, respeitadas as 
concessões anteriores e não caducas. 
Art. 4º Tôda a pessoa, natural ou jurídica que, na data da publicação 
desta lei, já estiver procedendo, para fins econômicos ou outros, à ex-
ploração de jazidas arqueológicas ou pré-históricas, deverá comuni-
car à Diretoria do Patrimônio Histórico Nacional, dentro de sessen-
ta (60) dias, sob pena de multa de Cr$ 10.000,00 a Cr$ 50.000,00 
(dez mil a cinqüenta mil cruzeiros), o exercício dessa atividade, para 
efeito de exame, registro, fiscalização e salvaguarda do interêsse da 
ciência.

Ressaltou-se a Lei nº 9.605/1998 que estabelece como crime ambiental des-
truir, inutilizar ou deteriorar bens especialmente protegidos por lei, ato administra-
tivo ou decisão judicial:

Art. 62. Destruir, inutilizar ou deteriorar: 
I - bem especialmente protegido por lei, ato administrativo ou deci-
são judicial; 
II - arquivo, registro, museu, biblioteca, pinacoteca, instalação cien-
tífica ou similar protegido por lei, ato administrativo ou decisão ju-
dicial: Pena - reclusão, de um a três anos, e multa.

Ainda, segundo a referida lei é também aplicável ao presente caso, pois esta-
belece pena de reclusão de um a três anos, e multa quando:

Art. 63. Alterar o aspecto ou estrutura de edificação ou local espe-
cialmente protegido por lei, ato administrativo ou decisão judicial, 
em razão de seu valor paisagístico, ecológico, turístico, artístico, 
histórico, cultural, religioso, arqueológico, etnográfico ou monu-
mental, sem autorização da autoridade competente ou em desacordo 
com a concedida.
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Também foi demonstrada a responsabilidade comum dos três entes da fede-
ração (União, estado e município) em relação à tomada de medidas para a proteção 
ao sítio arqueológico em tela, mesmo que se tratando de bem da União, conforme 
dispõe a CF/1988:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios: III - proteger os documentos, as obras e 
outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos; [...]
Art. 175 - As obras, monumentos e documentos de valor histórico e 
artístico, bem como os monumentos naturais, as paisagens e os locais 
dotados de particular beleza ficam sob a proteção do Poder Público. 
[...]

Sustentando-se, ainda, a legitimidade da atuação do Ministério Público Es-
tadual voltada ao melhor controle da administração pública em razão da proteção 
do patrimônio histórico, inclusive dos sítios arqueológicos do tipo histórico10.

Do tombamento

Foi indicado também pelo Núcleo PCTs a possibilidade de condução pelo 
poder público municipal e estadual de processo de tombamento das estruturas que 
remontam à memória e cultura da comunidade quilombola Família Xavier. Tal pro-
cesso poderia ser iniciado a partir da manifestação de interesse da própria comu-
nidade tradicional ou dos órgãos públicos envolvidos, podendo ser realizado por 
simples criação legislativa estadual ou municipal. Assim, ressaltou-se a existência de 
modalidade de tombamento prevista na CF/1988:
10 Sobre possível conflito de competência que possa suscitar sobre a atuação dos Ministérios Pú-
blicos Estadual (MPE) e Federal (MPF) para proteção do sítio arqueológico, o STF enfrentou 
questão parecida na Ação Civil Originária 2565, em que se discutia a quem caberia a competên-
cia de apurar danos ambientais decorrentes de extração irregular de minérios no município de 
Camaçari-BA. O MPF alegou, por decisão da 4ª Câmara de Coordenação e Revisão, trazia para 
si a competência de preservar bens de domínio ou interesse federal. Porém, o relator Ministro 
Luiz Fux decidiu que a autonomia funcional prevista na Constituição para os Ministérios Públi-
cos não permite que o Judiciário defina de forma precisa a atribuição para atuação exclusiva do 
MPE ou MPF, complementando: “Cabe, nessas hipóteses, ao representante de cada ente minis-
terial aferir, com a liberdade de convicção e independência funcional que lhe são asseguradas, a 
existência de fatos que justifiquem ou não a atuação do ente do qual faz parte.”
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Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natu-
reza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferen-
tes 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 des-
tinados às manifestações artístico-culturais;
V - os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, ar-
tístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
[...]
§ 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detento-
res de reminiscências históricas dos antigos quilombos. (grifos 
nossos).

Sobre o chamado tombamento constitucional, ou seja, aquele que recai so-
bre os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos, citando no artigo anterior, Souza Filho (2011) afirma tratar-se de um 
ato administrativo declaratório, pois a proteção a esses bens é prévia à inscrição no 
Livro Tombo em razão de sua importância e da necessidade de proteção da cultura 
das comunidades quilombolas:

A aplicação deste dispositivo obriga o órgão federal, com o necessá-
rio parecer de seu Conselho, a registrar no livro do tombo respectivo 
cada um dos sítios e documentos identificados com os quilombos. 
A função do Conselho será apenas a de reconhecer a identificação. 
Havendo a identificação, o comando constitucional determina que 
sejam inscritos no livro próprio, mas não há dúvida de que a proteção 
é anterior à inscrição, porque este é apenas uma providência adminis-
trativa para melhor proteger o bem, que foi constituído como inte-
grante do patrimônio histórico e artístico nacional antes de qualquer 
registro ou inscrição. (SOUZA FILHO, 2011, p. 86).

Ou seja, segundo o autor, trata-se de obrigação do poder público a realização 
do registro de documentos e sítios relacionados aos quilombos, uma vez que se trata 
de bem constituído por comando constitucional como integrante do patrimônio 
histórico e artístico antes mesmo da realização de seu registro ou inscrição. 
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Ainda, na omissão do poder público quanto ao cumprimento desse coman-
do constitucional, o Ministério Público possui atribuição para a propor ação civil 
pública com o objetivo de conferir proteção aos interesses difusos e coletivos, regu-
lamentada pela Lei nº 7.347/1985 que em seu art. 1º, inciso III, confere ao legiti-
mado ativo a função de promover a proteção aos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico, turístico e paisagístico. 

Do cemitério 

Em relação à forma de proteção do cemitério no qual estão sepultados os 
antepassados da comunidade quilombola Família Xavier, ressaltou que, conforme a 
Lei nº 3.924/1961, apenas a propriedade da superfície é regida pelo direito comum. 

Conforme o IPHAN, a proteção conferida à Boa Vista e às suas estruturas 
pode ser estendida ao cemitério caso assim conste no registro do patrimônio pú-
blico – seja como sítio arqueológico, ou por qualquer outro instrumento escolhi-
do e utilizado para proteção do patrimônio histórico da Fazenda Boa Vista. Dessa 
maneira, a proteção do patrimônio público pode se estender inclusive ao subsolo, 
conforme estabelece a Lei nº 3.924/1961:

Art. 1º Os monumentos arqueológicos ou pré-históricos de qual-
quer natureza existentes no território nacional e todos os elemen-
tos que nêles se encontram ficam sob a guarda e proteção do Poder 
Público, de acôrdo com o que estabelece o art. 175 da Constituição 
Federal. 
Parágrafo único. A propriedade da superfície, regida pelo direito co-
mum, não inclui a das jazidas arqueológicas ou pré-históricas, nem 
a dos objetos nelas incorporados na forma do art. 152 da mesma 
Constituição. 
Art. 2º Consideram-se monumentos arqueológicos ou pré-históri-
cos: c) os sítios identificados como cemitérios, sepulturas ou locais 
de pouso prolongado ou de aldeamento, ‘estações’ e ‘cerâmios’, nos 
quais se encontram vestígios humanos de interêsse arqueológico ou 
paleoetnográfico;

Todavia, aspecto importante a ser observado neste tópico refere-se à neces-
sidade de verificar de que forma a comunidade utiliza o cemitério, se apenas como 
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espaço que remete à sua memória e história, ou se o utiliza para outras práticas tra-
dicionais e até mesmo para novos sepultamentos. Nesse sentido:

A pesquisa realizada apontou que a relação, ‘bem tombado/uso do 
bem’, ao se tratar de um cemitério, toma uma dimensão diferente de 
outros itens tombados como, por exemplo, uma casa. [...] no caso 
dos cemitérios, boa parte das práticas habituais realizadas em um tú-
mulo, por seus proprietários, podem prejudicar, em grande medida, 
a preservação do bem. E não são somente, com relação, aos sepulta-
mentos a serem realizados nestes locais. Até mesmo costumes, como 
lavar os túmulos ou pintar, ações realizadas como parte dos ritos de 
Finados de ‘cuidado’ com os mortos, podem ter sua ação restringida, 
na maioria dos casos, diante da possibilidade de transfigurar o bem 
com a realização destas práticas. (CASTRO, 2010, p. 8).

Sustentou-se, assim, sem olvidar do tombamento e de sua importância como 
instrumento para a proteção dos bens em questão, a necessidade da realização da 
consulta prévia, livre e informada, prevista no art. 6º, da Convenção 169 da OIT, 
nos casos que envolvam a promoção e defesa dos direitos dos povos e comunidades 
tradicionais, conforme se analisará a seguir.

Da desapropriação por interesse social 

A desapropriação por interesse social é importante instrumento de proteção 
do patrimônio público e de salvaguarda dos interesses difusos e coletivos conforme 
a CF/1988:

Art. 5º, inciso XXIV: a lei estabelecerá o procedimento para desa-
propriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos nesta Constituição.

No tocante ao caso em tela, ressalta-se também o § 1º, do art. 216 da 
CF/1988, que prevê a desapropriação como meio a ser utilizado pelo poder público 
para a proteção do patrimônio cultural brasileiro:

§ 1º O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promove-
rá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventá-
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rios, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras 
formas de acautelamento e preservação.

Ao se promover a desapropriação, extingue-se o vínculo entre o proprietário 
e o bem, e este passa a ser de propriedade pública, seja como bem da União, do esta-
do ou do município (a depender de quem promoveu a expropriação). Desse modo, 
verifica-se a possibilidade, por meio desse tipo de desapropriação, caso corretamente 
direcionada, que a área cumpra sua função social. Podendo, para tanto, ser alienada 
para a comunidade tradicionais, para fins de reforma agrária ou, ainda, garantindo 
sua revitalização e proteção de forma eficaz. Nesse aspecto, a:

necessidade pública aparece quando a Administração se encontra 
diante de um problema inadiável e premente, isto é, que não pode 
ser removido nem procrastinado e para cuja solução é indispensável 
incorporar no domínio do Estado [União, Estado ou Município] o 
bem particular. A utilidade pública aparece quando a utilização da 
propriedade é conveniente e vantajosa ao interesse coletivo, mas não 
constitui imperativo irremovível. Haverá motivo de interesse social 
quando a expropriação se destine a solucionar os chamados proble-
mas sociais, isto é, aqueles diretamente atinente às classes mais po-
bres, aos trabalhadores, à massa do povo em geral pela melhoria nas 
condições de vida, pela mais equitativa distribuição de riqueza, en-
fim, o pela atenuação das desigualdades sociais. (MEDAUAR, 2014, 
p. 399-400). 

Nesse diapasão, o CAOPJDH sugeriu que, em caso de interesse do municí-
pio, a realização de desapropriação por interesse social (Lei nº 4.132/1962), a qual, 
por regra, é voltada para que o bem seja alienado a terceiros pelo ente federativo 
(chamado de beneficiário). Assim, conforme o art. 4º da referida lei, o terceiro a 
quem será alieno o bem receberá, posteriormente, título de domínio (título este que 
será melhor explicado a seguir). Ainda, destacou-se a exigência de participação do 
Ministério Público na condução dessa modalidade de desapropriação.

Apontou-se ainda que União, estados, Distrito Federal e municípios pos-
suem competência para emitir declaração expropriatória e promovê-la (art. 2º do 
Decreto-Lei nº 3.365/1941) e que a declaração de interesse social se expressa por 
decreto do respectivo chefe do Executivo. 
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Expedição de título de domínio coletivo e pro indiviso

A Convenção 169, em seu art. 14, trata do reconhecimento e das garantias a 
serem oferecidas pelo poder público sobre os direitos de propriedade e posse sobre 
terras tradicionalmente ocupadas:

1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de proprie-
dade e de posse sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além 
disso, nos casos apropriados, deverão ser adotadas medidas para 
salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras 
que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, 
tradicionalmente, tenham tido acesso para suas atividades tradi-
cionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser dada especial 
atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes. 
2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para 
determinar as terras que os povos interessados ocupam tradicional-
mente e garantir a proteção efetiva dos seus direitos de proprieda-
de e posse. 3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no 
âmbito do sistema jurídico nacional para solucionar as reivindica-
ções de terras formuladas pelos povos interessados. (grifos nossos).

Apesar de a comunidade Família Xavier não residir atualmente na Fazenda 
Boa Vista, em virtude do fato de ter sido de lá retirada, comprava-se que em seu 
território exercem seus rituais religiosos, bem como em vista da existência de sua 
relação ancestral e espiritual com o local (local onde por várias décadas nasceram, 
viveram e estando seus antepassados ali sepultados), garante-se especiais direitos ao 
seu território tradicional.

E é nesse contexto que o Núcleo PCTs sustenta a possibilidade de titulação 
do território em nome da Associação Quilombola Família Xavier, por meio da ex-
pedição de título coletivo e pro indiviso, conforme aponta texto do ex-procurador 
federal junto à FCP, Alcides Moreira da Gama, a titulação tem como função:

reparar uma dívida histórica com a concretização do disposto no art. 
68 do ADCT, tendo em vista que se almeja, de um lado, propiciar 
uma significativa melhora na qualidade de vida dos descendentes 
de escravos, uma vez que são, a grande maioria, pessoas totalmente 
desprovidas de recursos; e de outro, o resgate dos valores culturais e 
dos modos de criar, fazer e viver (art. 216, II, CF) das comunidades 
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remanescentes de quilombos, que deu ensejo a uma autônoma e pró-
pria cultura afro-brasileira, participante do nosso processo civilizató-
rio (§ 1º do art. 215 da CF). (GAMA, 2011).

Assim, outra possibilidade de regularização do território seria a condução 
de desapropriação por interesse social pelo município, caso este entenda ser con-
veniente, com a consequente expedição de título coletivo pro indiviso à associação. 
Nesse caso, tratar-se-ia de titulação municipal, em moldes semelhantes ao art. 2º do 
Decreto nº 4.887/2003.

Da consulta prévia, livre e informada

Tendo em vista a natureza do grupo social envolvido, sustentou-se no Nú-
cleo PCTs a importância de se observar o cumprimento do direito à consulta prévia, 
livre e informada, conforme previsto no art. 6º, da Convenção 169:

1. Na aplicação das disposições da presente convenção, os governos 
deverão: a) consultar os povos interessados, por meio de procedi-
mentos adequados e, em particular, de suas instituições representa-
tivas, sempre que sejam previstas medidas legislativas ou administra-
tivas suscetíveis de afetá-los diretamente; b) criar meios pelos quais 
esses povos possam participar livremente, ou pelo menos na mesma 
medida assegurada aos demais cidadãos, em todos os níveis decisó-
rios de instituições eletivas ou órgãos administrativos responsáveis 
por políticas e programas que lhes afetem;c) estabelecer meios ade-
quados para o pleno desenvolvimento das instituições e iniciativas 
próprias desses povos e, quando necessário, disponibilizar os recur-
sos necessários para esse fim. 2. As consultas realizadas em conformi-
dade com o previsto na presente Convenção deverão ser conduzidas 
de boa-fé e de uma maneira adequada às circunstâncias, no sentido 
de que um acordo ou consentimento em torno das medidas propos-
tas possa ser alcançado.

A convenção elenca, de forma não taxativa, algumas circunstâncias nas quais 
os estados [nesse sentido, o Estado Nacional e entes federativos] devem garantir o 
direito de consulta aos povos e comunidades tradicionais, entre elas, quando o ente 
federativo tiver a intenção de utilizar recursos naturais que estejam no território 
dessas coletividades (art. 15), quando houver a possibilidade desses grupos serem 
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retirados de seus territórios (art. 16), quando alguma lei ou decreto alterar sua capa-
cidade de alienar suas terras ou de outra maneira de transmitir seus direitos fora de 
suas comunidades (art. 17) etc.

Assim, sugeriu-se ao promotor de justiça que, quando a análise e deliberação 
sobre a forma de proteção do território da comunidade, fosse garantida a aplicação 
do art. 6º da Convenção, mediante a realização de consulta livre, prévia e informada 
à comunidade. 

Ainda, no que se refere à forma pela qual deve ser conduzida a consulta junto 
àquelas coletividades, ressaltou-se que esta deve ser livre, prévia, informada e de boa-
-fé, devendo ser realizada por meio de procedimento formal acordado em conjunto 
com a comunidade. Também no tocante à participação da comunidade tradicional 
nas tratativas e cuidados com o território, principalmente pela relação histórica, cul-
tural e religiosa com este, a Carta de Lausanne (1990) aponta que, se for da vontade 
da comunidade, está poderá se responsabilizar pela gestão desse patrimônio (monu-
mento histórico ou tombamento, por exemplo):

Art. 6º […] O engajamento e a participação da população local de-
vem ser estimulados como meio de ação para a preservação do patri-
mônio arqueológico. Em certos casos, pode ser aconselhável confiar 
a responsabilidade da proteção e da gestão dos monumentos e dos 
sítios às populações autóctones.

Não obstante, em caso de acordo a ser firmado entre a administração pública, 
a comunidade quilombola Família Xavier e o IPHAN, por exemplo, deverão ser 
observados as vontades, as necessidades e os direitos especiais da comunidade, como 
o acesso livre ao local e a contribuição e auxílio nas atividades de pesquisa e turismo 
que vierem a ser realizadas. Percebe-se, assim, que o direito à consulta livre, prévia 
e informada não reside somente na consulta à comunidade tradicional no tocante 
aos seus interesses quanto à forma de regularização e proteção de seu território, mas 
também no direito à gestão e administração do território com o qual possui ligação, 
já que é a maior interessada em sua preservação e manutenção. 

Assim, a condução de procedimentos de consulta prévia, livre e informada 
deverá se manter constante na relação entre o poder público e a comunidade negra 
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tradicional nos assuntos que a ela disserem respeito, independentemente sob qual 
forma dar-se-á a regularização do território.

Considerações finais 

De posse das considerações apresentadas neste documento, fornecidas pelo 
Núcleo PCTs ao promotor de justiça da comarca de Arapoti que conduziu impor-
tante audiência pública, conforme também já relatado anteriormente, como re-
sultado, o Ministério Público Estadual está auxiliando a comunidade quilombola 
Família Xavier para que a esta seja outorgada, pela FCP, a certidão de autorreco-
nhecimento quilombola. 

Além disso, na PJ de Arapoti ainda tramita o Inquérito Civil MPPR-
0009.15.000081-9, cuja descrição é “investigar os motivos pelos quais o remanes-
cente da Fazenda Boa Vista (sítio arqueológico nacional), não está sendo adequada-
mente conservado”, no âmbito do qual o referido promotor de justiça está buscando, 
por meio de TAC, a manutenção pela empresa que consta como promitente com-
pradora da Fazenda Boa Vista em contrato de compromisso de compra e venda dos 
bens nela presentes e do de suas reminiscências (casarão, capela e cemitério), bem 
como de livre acesso a ela pela comunidade negra tradicional.

Some-se a tal fato que a experiência narrada demonstra a possibilidade de o 
poder público (estadual e municipal) promover medidas de proteção e reconheci-
mento de territórios de comunidades quilombolas e comunidades negras tradicio-
nais, respeitando-se a característica coletiva da ocupação tradicional, por meio de 
instrumentos outros além do Decreto nº 4.887/2003.

Sendo assim, a intervenção desse Ministério Público, também, demonstra a 
atribuição do agente ministerial em demandas coletivas que envolvam comunidades 
tradicionais e a proteção de seus respectivos territórios, e evidencia que não se justi-
fica a demora na proteção do patrimônio cultural brasileiro, como é o caso dos do-
cumentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos.
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Quilombo Manoel Ciríaco dos Santos: 
demarcação de terras, conflitos e 

identidades
Claudia Cristina Hoffmann1

Em área de fronteira do Brasil com o Paraguai, na região conhecida como 
Costa Oeste, lindeira ao Lago de Itaipu, no município de Guaíra2, distrito chamado 
Maracaju dos Gaúchos, moram homens, mulheres e crianças negras, que, em 2006, 
formaram a Associação Comunidade Negra Manoel Ciríaco dos Santos (Aconema).

A partir de meados de 2008, a comunidade negra de Maracaju dos Gaúchos 
é chamada de quilombola por pessoas da sociedade local ou que representam ins-
tituições como jornais, escolas, entre outras. Somente a partir do interesse dos in-
tegrantes da comunidade negra Manoel Ciríaco dos Santos em ser “quilombola” é 
que eles passam a querer utilizar essa denominação. Antes desse período, não eram 
conhecidos nem reconhecidos assim.

A demarcação e titulação da terra como Remanescente de Quilombo estão ain-
da tramitando no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA).

Os integrantes da Aconema pretendem a titulação Remanescente de Qui-
lombos para se beneficiarem das políticas públicas destinadas a essa categoria, uma 
vez que, somente enquanto comunidade negra, eles não têm acesso a esses direitos. 
Entre os benefícios das comunidades quilombolas remanescentes no Brasil, desta-
1 Mestre em Sociedade, Cultura e Fronteiras pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
(Unioeste). Professora da Secretaria Estadual de Educação do Paraná (SEEDPR) cedida como 
historiadora do Núcleo de Promoção de Igualdade Étnico-Racial (NUPIER) do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Proteção aos Direitos Humanos do Ministério Público do Esta-
do do Paraná (CAOP-DH/MPPR).
2 O município de Guaíra está localizado a oeste do estado do Paraná, às margens do rio Paraná. 
Faz limite a oeste com o Lago de Itaipu (região de fronteira, com a cidade de Salto del Guairá, no 
Paraguai, na outra margem em frente), ao norte com o município de Mundo Novo, no estado do 
Mato Grosso do Sul, e com o município de Altônia, no Paraná, a leste com o município de Terra 
Roxa, no Paraná, e ao sul com o município de Mercedes, no Paraná.
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cam-se apoio financeiro para a geração de renda, valorização cultural, garantia de 
terras coletivas, entre outros.

A regulamentação fundiária das comunidades remanescentes de quilombos 
é de competência do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do IN-
CRA, com acompanhamento da Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Ra-
cial (SEPPIR)3, e da Fundação Cultural Palmares (FCP)4.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA ( JACCOUD, 
2009), o processo de regulamentação de titulação das terras ancestrais inicia-se com 
a solicitação junto à FCP de uma certidão de autorreconhecimento, que é o docu-
mento que promove o reconhecimento oficial da existência da comunidade.

Essa certidão certifica que a comunidade negra é remanescente de quilom-
bo. E as comunidades que pretendem essa titulação devem, ainda, encaminhar à 
Superintendência Regional do INCRA em seu estado uma solicitação de abertura 
de procedimentos administrativos visando à regularização fundiária. Esses procedi-
mentos têm início com um estudo de área, destinado a compor um relatório técnico 
que identifica e delimita o território da comunidade. Uma vez aprovado esse relató-
rio, o INCRA publica uma portaria de reconhecimento que declara os limites do 
território quilombola.

A fase final do procedimento corresponde à regularização fundiária, segun-
do documentos do INCRA5 com a retirada de ocupantes não quilombolas median-
te a desapropriação e/ou pagamento das benfeitorias e a demarcação do território. 
Ao final do processo, é concedido o título de propriedade à comunidade, título que 
é coletivo e em nome da associação dos moradores da área. Por isso, a necessidade 
de formação dessa associação.

Sendo assim, é necessário o reconhecimento do território e da comunidade a 
partir do Processo de Demarcação e Reconhecimento das terras e do Laudo Antro-
pológico que garantirá o título pretendido.

Por meio de um convênio firmado entre a Secretaria da Ciência, Tecnologia 
e Ensino Superior (SETI) e o INCRA, famílias descendentes de escravos que vivem 

3 A SEPPIR foi criada durante o governo Lula.
4 A FCP foi criada pela Lei nº 7.668, de 22 de agosto de 1988.
5 Processo nº 54200.0001075/2008-46.
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em áreas rurais não demarcadas como áreas de remanescentes quilombolas recebem 
auxílio das universidades estaduais para adquirir o direito legal sobre essas áreas.

No caso do quilombo Manoel Ciríaco dos Santos, a universidade para a qual 
foi atribuída a função de produzir o laudo é a Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná (Unioeste), que daria a eles a garantia da titulação quilombola. Mas os pro-
fessores responsáveis produziram o laudo com caráter negativo, ou seja, não os reco-
nheceram como quilombolas remanescentes.

A partir desse parecer negativo atribuído à comunidade, houve o rompimen-
to do convênio entre o INCRA e a Unioeste em dezembro de 2010, pois o Laudo 
Antropológico feito pelos antropólogos da Unioeste não foi aceito pelo INCRA. 
Logo após a entrega do laudo negativo da Unioeste para o INCRA, este rompeu o 
convênio.

Tanto a Certidão de Autorreconhecimento quanto o Laudo Antropológico 
são documentos importantes que legitimam a demarcação das terras quilombolas, 
e ambos são regulamentados pelo Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003.

É através do Decreto nº 4.887/2003 que a comunidade negra se baseia para 
justificar sua identidade, conforme o art. 1º:

Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhe-
cimento, a delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade 
definitiva das terras ocupadas por remanescentes das comunidades 
dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabele-
cido neste Decreto.

E art. 3º, § 2º:

Para fins desse Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, 
contratos, acordos e instrumentos similares com órgãos da admi-
nistração pública federal, estadual, municipal, do Distrito Federal, 
organizações não-governamentais e entidades privadas, observada a 
legislação pertinente.

Desde o início do processo de demarcação das terras como quilombolas hou-
ve mudanças nas vidas dos moradores da região, gerando diferentes tipos de tensão e 
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de conflitos que se revelam no cotidiano das famílias que pertencem à comunidade 
negra.

Os seus terrenos foram comprados em Maracaju dos Gaúchos, localidade 
fundada na década de 1950. Os primeiros moradores da comunidade negra Manoel 
Ciríaco dos Santos chegaram à chamada “segunda leva” de moradores da localidade 
quando também chegaram paulistas e mineiros, por volta da década de 1960. De-
pois de adquirirem seus lotes, foram trabalhando e vivendo ali. Alguns integrantes 
da comunidade negra venderam seus terrenos, enquanto outros mantiveram suas 
propriedades e/ou as herdaram.

Para conseguirem a titulação e demarcação das terras como quilombolas, os 
integrantes da comunidade negra Manoel Ciríaco dos Santos apoiam-se no artigo 
2º do Decreto nº 4.887/2003, no qual consta:

Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, 
para fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios 
de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de re-
lações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra 
relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

Ainda no Decreto nº 4.887/2003 está escrito, no primeiro parágrafo: “Para 
fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos será atestada mediante autodefinição da própria comunidade.” E no segun-
do parágrafo consta: “São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica 
e cultural.”

No entanto, nem todos os integrantes das comunidades aceitam a ideia da 
delimitação das terras como remanescentes de quilombo, nem em Maracaju dos 
Gaúchos, nem em outras comunidades que receberam a Certidão de Autorreco-
nhecimento da FCP.

No quilombo Manoel Ciríaco dos Santos, alguns chegaram a desconfiar que 
“essa conversa” seria um golpe para lhes tirar as terras, conforme relatos de moradores 
da comunidade para integrantes do Grupo de Trabalho Clóvis Moura (GTCM)6, 
6 Grupo de trabalho que fez parte de um plano de governo estadual, o qual levantou dados sobre 
população afrodescendente no Paraná.
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encarregados de levantamentos sobre as comunidades negras no Paraná, quando 
iniciaram as discussões sobre os benefícios que teriam se assim fossem chamados7. 
Outros foram embora e não lutam por essa causa. Mas há, também, aqueles que não 
moram na comunidade e, caso aconteça a demarcação das terras como quilombolas, 
afirmaram que virão morar nela.

Barreto (2008) faz uma crítica ao processo e às leis criadas na intenção de de-
marcar terras e dar títulos coletivos aos afrodescendentes, compara esse movimento 
quilombola ao Movimento dos Sem Terras (MST) e posiciona-se veementemente 
a favor dos outros proprietários de terras, moradores das redondezas, que são noti-
ficados e indenizados a fim de ceder o território, caso isso seja necessário, conforme 
citação abaixo:

Desprezados e apavorados, esses pequenos produtores rurais estão 
sendo vítimas da Revolução Quilombola, a mais cruel, rápida e trai-
çoeira forma de expropriação inventada pelo Governo Lula para 
arrancar a propriedade de particulares e torná-la coletiva, usando 
para isso a bandeira de defesa dos direitos afro-descendentes. É a ma-
nifestação mais recente do ódio socialista à propriedade particular! 
(BARRETO, 2008, p. 133).

Barreto (2008) não trata especificamente da comunidade negra Manuel Ci-
ríaco dos Santos, mas destaca a grande mudança cultural, espacial e econômica, que 
está ocorrendo na demarcação do território nacional, a partir das políticas públicas 
que beneficiam os negros, e isto, para ele, é muito negativo.

Não há registros de investigações feitas sobre essa comunidade negra em Ma-
racaju dos Gaúchos. Antes desse debate (sobre ser quilombolas) eram moradores 
comuns, que não chamavam muito a atenção, como qualquer outro grupo étnico 
regional. Nesse sentido, constata-se que viviam e conviviam pacificamente, mesmo 
porque os integrantes da comunidade negra relataram que até o início do conflito 
pela demarcação das terras muitos homens e mulheres trabalhavam para os agricul-
tores vizinhos, na maioria descendentes de italianos, e eram frequentemente cha-
mados para prestar serviços nas lavouras como os chamados “boias-frias” ou como 
“empregados domésticos”.

7 Processo nº 54200.0001075/2008-46.
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Vale ressaltar que houve exploração nos pagamentos feitos pelos descenden-
tes de italianos aos negros. Afirmam em seus relatos que os brancos sabiam que os 
negros estavam precisando de trabalho, pois têm famílias para sustentar e não ne-
gariam o trabalho porque a sua própria geração de renda nesse período era precária 
pela pouca quantidade de terras que lhes restavam. Então, os quilombolas aceitavam 
o trabalho por um valor muito menor, comparado à média paga na região.

Atualmente, o quilombo é formado por, aproximadamente, 45 (quarenta e 
cinco) pessoas, compostas por 7 (sete) famílias, morando em casas distribuídas mais 
ou menos em forma de círculo sobre o terreno.

Dos 15 (quinze) alqueires, restaram aproximadamente 7 (sete) alqueires de 
terras, área que pertence à família Santos, onde também estão localizadas as mo-
radias, mas o território será expandido, caso consigam a demarcação pretendida. 
Em entrevista8 com João Aparecido dos Santos, a comunidade não sabe ao certo 
quando será expandido o território, pois essa informação estaria com o INCRA. 
No processo de demarcação das terras quilombolas do INCRA, essa informação 
também não consta, pois essa autarquia não autorizou cópia de todo texto, somente 
de fragmentos.

Ao lado da casa da liderança do quilombo há uma sala de informática, com 
rede de internet, resultado de um projeto do governo federal, do Programa Luz para 
Todos e Inclusão Digital, que possibilita que a comunidade tenha uma Unidade de 
Inclusão Digital (UID). Esse projeto visa garantir a cidadania através do desenvol-
vimento energético. Os quilombolas podem estudar, pesquisar e conseguem uma 
maior comunicação a partir desse incentivo.

As crianças menores frequentam a Escola Municipal José de Alencar, loca-
lizada em Maracaju dos Gaúchos. Já as crianças maiores se deslocam até Guaíra, e 
estudam no Colégio Estadual Castelo Branco. Acordam às quatro horas da manhã 
para pegar o transporte municipal. Voltam para casa, auxiliam nos trabalhos domés-
ticos e brincam.

Próximo às casas está localizada a sala principal do quilombo, uma espécie de 
sede da comunidade, conhecida como galpão, onde estão expostos cartazes, objetos 

8 Entrevista concedida à autora, no quilombo, em 11 de junho de 2011.
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de decoração, símbolos religiosos, artesanatos e um painel com registros históricos 
deles.

Nesse local são realizadas as reuniões, as festas, rituais religiosos e celebra-
ções. Ali estão expostos obras de artesanato da comunidade, objetos que represen-
tam suas crenças nas religiões católica, evangélica, do candomblé e da umbanda, 
como plantas específicas, água e velas.

Aos sábados, um professor ministra aulas de capoeira para integrantes da 
comunidade. Em visita à comunidade, num sábado, ouviu-se o som do batuque do 
berimbau de longe e, quando da aproximação, pôde-se constatar a sua participação 
nesse ritual.

No mesmo galpão onde acontecem as aulas de capoeira estão expostas faixas 
que os integrantes da comunidade utilizam quando se apresentam no próprio qui-
lombo (pois recebem muitas visitas de alunos de escolas da região), ou quando são 
convidados a se apresentar em outros lugares, inclusive em outros municípios.

Com relação à religiosidade, a responsável pela prática dos rituais da umban-
da é Geralda. Ela não mora mais na comunidade, porém faz visitas regulares aos seus 
parentes e coordena rituais religiosos. Sebastião é o responsável pelo catecismo, visita 
a comunidade e coordena também os rituais religiosos, que ocorrem geralmente aos 
sábados. Ele também não mora na comunidade, porém relatou em entrevista9 que, 
se a demarcação ocorrer, virá se juntar ao grupo, conforme já exposto anteriormente.

Há uma Igreja Católica em Maracaju dos Gaúchos, no entanto, segundo re-
latos, os integrantes do quilombo se sentiram rejeitados e deixaram de frequentá-la 
quando os conflitos pela demarcação das terras emergiram. Segundo o líder Adir 
Rodrigues, houve uma predisposição do padre da paróquia em “atender” melhor os 
agricultores brancos, e não dar mais atenção aos negros.

Como podemos perceber, as práticas religiosas na comunidade são variadas: 
há adeptos e seguidores do candomblé e da umbanda, católicos e evangélicos. O san-
to padroeiro é São João e, em sua festa, um grupo da comunidade dança quadrilha. 
Outros santos venerados são Nossa Senhora Aparecida, Santo Antônio, São Pedro 
e São Benedito. Uma das tradições mais antigas trazidas junto com eles é o ritual da 
Folia de Reis e o batuque, conforme consta em Relatório do GTCM (ITCG, 2008).
9 Entrevista concedida à autora, no quilombo, em 11 de junho 2011.



209

Quilombo Manoel Ciríaco dos Santos

Suas atividades diárias são plantar pimentas, chás, milho, mandioca e verdu-
ras variadas, além da pesca no pequeno rio Barigui. Conforme relatos de integrantes 
da comunidade negra, o rio Barigui já foi maior e tinha mais peixes. Ainda assim, a 
pesca continua sendo uma prática comum e o peixe, alimento constante. Ao redor 
das casas são mantidas hortas, árvores frutíferas e plantações. As mulheres também 
cuidam da casa, das crianças e auxiliam no serviço da roça.

A comunidade entregava suas hortaliças para serem vendidas através de um 
projeto do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater),10 
chamado Horta Comunitária. Constatou-se, no entanto, numa das últimas visitas 
feitas, a partir da entrevista com João Aparecido11, que atualmente toda a produção 
está sendo encaminhada para a comunidade indígena de Guaíra, num projeto em 
parceria com a Companhia Nacional de Abastecimento Conab.

Além das hortaliças e vegetais, a comunidade também fornecerá bolachas e 
pães para três comunidades indígenas de Guaíra: Rio Azul, Tekohá Porá e Tekohá 
Marangatu.

Há na comunidade a criação de pequenos animais, como galinhas, patos e 
porcos. O trabalho se dá na condição de parcerias entre os moradores ou cuidados 
individuais, conforme acordo ou necessidade entre eles.

A estrada que dá acesso à comunidade e a outras propriedades em Maracaju 
dos Gaúchos tem uma particularidade, pois chama-se Estrada da Capelinha, nome 
dado depois da construção da capela. A capela está localizada fora do quilombo.

Destaca-se que foi nessa estrada que funcionários do INCRA foram barra-
dos e sequestrados por agricultores da região, quando faziam seu trabalho de levan-
tamento de dados agroambientais para compor o relatório do processo de demarca-
ção das terras como quilombolas, demonstrando o conflito entre brancos e negros.

Integrantes do quilombo já prestaram serviços para os agricultores da região, 
como “boias-frias” e empregados domésticos, no entanto, a partir do aflorar das 
tensões provocadas pelo início dos trabalhos do INCRA, na intenção de demarcar 
o território quilombola, os agricultores procuram evitar chamar os integrantes da 
10 Esse projeto prevê o incentivo à construção de hortas comunitárias, através de subsídios técnicos 
e doação de sementes. E tudo é comprado pela prefeitura para abastecer creches, escolas e a aldeia 
indígena.
11 Entrevista concedida à autora, no quilombo, em 11 de junho 2011.
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comunidade negra para trabalhar em suas lavouras ou casas, prejudicando, assim, 
a geração de renda da comunidade, que não sobrevive somente com o plantio e a 
colheita nas suas terras.

Os conflitos e tensões que vieram à tona pela possibilidade de demarcação 
das terras e pela afirmação de quilombo fizeram com que alguns se desentendessem, 
acabando com muitos dos vínculos de trabalho entre agricultores e integrantes do 
quilombo.

Passaram também a ser destacadas diferenças que antes eram amenizadas 
pelas relações de vizinhança e de trabalho, pois a demarcação das terras como qui-
lombolas provocou também o acirramento de acusações racistas e não somente de 
conflito de terras.

Conforme relatos, os integrantes do quilombo destacaram que, além da se-
gregação que as crianças negras sofrem dentro do ônibus do transporte escolar, por 
parte das crianças brancas, outros episódios indicam a existência de discriminação 
e racismo.

Kabengele Munanga (1996) afirma que as sociedades produzem novas for-
mas de racismo, e a luta deve ser contra esse presente concreto, atual, cotidiano 
e visível. Roger Bastide e Florestan Fernandes (1995, p. 57) reforçam essa teoria, 
conforme consta: “[...] os mecanismos de dominação social tradicional restaram in-
tactos e a organização da sociedade não pode afetar significativamente os modelos 
pré-estabelecidos de concentração racial de renda, de prestígio social e de poder”.

Por isso, justifica-se a necessidade de pontuar que há diferença na cor entre 
os pequenos agricultores que são brancos, pois têm ascendência europeia e os qui-
lombolas, que são negros, com ascendência africana.

Enquanto todo esse processo de demarcação das terras está em andamento, 
os integrantes da comunidade negra seguem suas vidas, enfrentando principalmen-
te o problema da geração de renda, pois, segundo eles, a atual quantidade de terras 
não é suficiente para a sobrevivência e permanência deles no local.  

O líder Adir Rodrigues dos Santos representa o grupo em reuniões, eventos, 
mas não pode falar por todos. Mesmo a maioria querendo a demarcação, alguns 
integrantes da comunidade mudaram-se, não participando do processo. Em posição 
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inversa, há também parentes deles que querem vir morar no quilombo, caso haja 
sucesso no processo de demarcação.

Para Barth (1998), as identidades individuais ou coletivas são construídas e 
transformadas na interação de grupos sociais através de processos de exclusão e in-
clusão, que estabelecem limites entre tais grupos, definindo os que integram ou não. 
Então, precisamos saber em que consistem os processos de organização social, atra-
vés dos quais se mantêm, de forma duradoura, as distinções entre “nós” e os “outros”, 
mesmo quando mudam as diferenças que, para “nós”, assim como para “os outros”, 
justificam e legitimam tais distinções.

Estudar a identidade quilombola em questão requer atenção especial na 
forma de organização do grupo, pois ela não pode ser vista como uma identida-
de homogênea, única, totalmente coletiva. Ou, ainda, a identidade do grupo agora 
quilombola não precisa, necessariamente, ser rígida, imutável, como bem apontou 
Boaventura de Sousa Santos, no texto Modernidade, identidade e a cultura na fron-
teira (1994).

Sabemos hoje que as identidades culturais não são rígidas nem, muito me-
nos, imutáveis. São resultados sempre transitórios e fugazes de processos de identi-
ficação. Mesmo as identidades aparentemente mais sólidas, como a de mulher, ho-
mem, país africano, país latino-americano ou país europeu, escondem negociações 
de sentido, jogos de polissemia, choques de temporalidades em constante processo 
de transformação, responsáveis em última instância pela sucessão de configurações 
hermenêuticas que de época para época dão corpo e vida a tais identidades. Identi-
dades são, pois, identificações em curso.

Um exemplo de que as práticas culturais estão mudando, assim como as 
identidades do grupo estão em constante construção, é o fato de que, atualmente, 
pratica-se, com certa regularidade no quilombo, a capoeira. Ocorre, no entanto, que 
essa dança, luta, jogo ou brincadeira, como é conhecida, foi ensinada recentemente.

O grupo incorporou a capoeira nas suas atividades cotidianas, e isso tam-
bém é um aspecto de sua atual cultura. O interesse em conseguir a demarcação das 
terras quilombolas fez com que uma nova identidade fosse construída em torno 
dessa temática, e a prática da capoeira contribui para caracterizar o “novo” grupo, 
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agora quilombola. Há a construção e/ou a reconstrução da identidade quilombola 
motivada por várias circunstâncias. Já outras práticas culturais, como a religiosidade 
do candomblé e católica, as rodas de samba, o culto ao fogo, os hábitos alimentares 
e a noção de trabalho coletivo estão com eles há mais tempo, pois foram valores e 
significados passados ao longo de gerações.

Adam Kuper (2002), no livro Cultura, a visão dos antropólogos, afirma que 
a cultura é aprendida, e que não é uma questão de raça, nem transmitida por ge-
nes, mas uma questão de ideias e valores, uma atitude mental coletiva, tudo isso 
sendo expresso por símbolos, mensagens. Por isso, cultura poderia ser um sistema 
simbólico. Assim, os valores são culturalmente variáveis. O autor destaca também 
a importância das identidades coletivas, ou seja, negros, mulheres, homossexuais e 
imigrantes. Ao mesmo tempo, ele preza o direito individual. Pensando nesses dois 
valores, identidades coletivas contra identidades pessoais, o sacrifício da individua-
lidade é em prol da solidariedade cultural coletiva.

Ainda, busca-se explicação nas palavras de Milton Santos (2003, p. 10) para 
pensar a complexidade de um quilombo: “[…] numa mesma área, ainda que as pro-
duções predominantes se assemelham, a heterogeneidade é de regra. Há, na verda-
de, heterogeneidade e complementaridade. Desse modo, pode-se falar na existência 
simultânea de continuidades e descontinuidades”.

Assim, a partir de agora, pode-se lidar com as diversas identidades que apa-
recem dentro de um grupo, nesse caso, um quilombo, pois já se sabe que o grupo 
não é homogêneo, há divergências, diferentes interesses, são identidades múltiplas.

Considerando as ideias de Barth (1998), pode-se entender que os integran-
tes do quilombo se inserem num contexto cujas características se diferenciam dos 
outros moradores do distrito de Maracaju dos Gaúchos. Ou seja, o comportamen-
to, os costumes, o alimento, a cultura, a religião, destacam elementos constitutivos 
identitários, por vezes da sua etnicidade. Ou seja, “[...] etnicidade é uma forma de 
organização social, baseada na atribuição categorial que classifica as pessoas em fun-
ção de sua origem suposta, que se acha validada na interação social pela ativação de 
signos culturais socialmente diferenciadores” (BARTH, 1998, p. 141).
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Nem todos se sentem pertencendo a um quilombo, mesmo vivendo na co-
munidade negra. Já outros, que nem moram nela, querem passar a viver depois da 
terra demarcada, se isso ocorrer. Como bem conceituou Roberto Cardoso de Oli-
veira (2000, p. 10), “[ ] no que diz respeito ao processo identitário, que se trata de um 
espaço marcado pela ambiguidade das identidades - um espaço que, por sua própria 
natureza, abre-se à manipulação pelas etnias e nacionalidades em conjunção”.

Constata-se, então, uma articulação entre a etnicidade, a nacionalidade e o 
processo identitário que faz parte do cotidiano das famílias que compõem o qui-
lombo abordado.

Segundo Boaventura de Souza Santos (1999), em A construção multicultural 
da igualdade e da diferença, houve uma intenção clara do Estado brasileiro de man-
ter as minorias à margem, seja pela escravidão ou pela falta de política pública vol-
tada aos ex-escravos quando a escravidão chegou ao fim. Ou seja, “a regulação social 
da modernidade capitalista se, por um lado, é constituída por processos que geram 
desigualdades e exclusão, por outro, estabelece mecanismos que permitem controlar 
ou manter dentro de certos limites esses processos” (SANTOS, 1999, p. 5).

Se eles não fossem afrodescendentes brasileiros, ou seja, se não tivessem todo 
o histórico de opressão no passado, característica de quem descende de escravos ou 
ex-escravos, não teriam as mesmas justificativas para buscarem a demarcação e o tí-
tulo quilombola.

Bem como apontou o ministro da Igualdade Racial do Brasil, Edson San-
tos, na apresentação do Plano Nacional de Promoção da Igualdade Racial no Brasil 
(Planapir):

A desigualdade gerada pela escravidão, crime inafiançável e imprescri-
tível, deverá ser reduzida pelo Estado brasileiro, que é o responsável 
pelos interesses coletivos e difusos, através da solidariedade de toda a 
sociedade. Não há injustiça nisso. Quando no futuro enxergarmos os 
negros e negras em condições de igualdade com todos os demais bra-
sileiros, preenchendo um vazio de cor que antes existia em determi-
nados espaços sociais, compreenderemos a grandeza do esforço que 
hoje fazemos para construir uma sociedade livre e justa. (BRASIL, 
2009, p. 10).
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Já a nacionalidade brasileira dos afrodescendentes lhes permite acesso às po-
líticas públicas voltadas para esse segmento. Segundo Nascimento (2008, p. 91):

O quilombo representa um instrumento vigoroso no processo de 
reconhecimento da identidade negra brasileira para uma maior au-
to-afirmação étnica e nacional. O fato de ter existido como brecha 
no sistema em que negros estavam moralmente submetidos projeta 
uma esperança de que instituições semelhantes possam atuar no pre-
sente ao lado de várias outras manifestações de reforço à identidade 
cultural.

A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, em seu arti-
go 216, estabelece que as identidades, as ações e as memórias dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira devem ser preservadas.

Esquecer e lembrar, ouvir ou não as minorias, dar atenção aos excluídos ou 
não são opções que se fazem no cotidiano, na revelação das identidades e no escrever 
a história. Cada uma dessas opções será carregada de representações, dificuldades, 
limites e fronteiras.

Muitos são os limites e muitas são as fronteiras que permeiam os espaços e 
as relações. No caso do estudo dessa comunidade negra que pretende ser quilombo, 
a noção de fronteira é múltipla. Há a fronteira muito próxima deles que é a divisa 
do Brasil com o Paraguai, no entanto não lhes causa mais problemas se compara-
da à fronteira que os separa do desejo em conseguir o título quilombola através da 
demarcação de suas terras. Há ainda a fronteira da cor negra, as chamadas “fron-
teiras étnicas”, pois são discriminados. Há a fronteira do limite de suas terras, pois 
está em discussão e processo judicial12 e, também, as fronteiras dentro do próprio 
grupo, quando nem todos compactuam dos mesmos interesses. Até a cultura possui 
fronteiras. Segundo Kuper (2002, p. 302): “Toda cultura é fragmentada, contestada 
internamente e possui fronteiras porosas. A busca de identidade representa uma luta 
existencial desesperada para criar um estilo de vida que pode ser sustentado pelo me-
nos por um breve momento.”
12 Além do processo de demarcação das terras como quilombolas, há uma ação judicial na Comar-
ca de Umuarama. Segundo relatos dos integrantes da comunidade negra, esse processo judicial é 
sobre uma parte das terras da comunidade que foi vendida para um advogado, e se sentiram enga-
nados. Essa informação também consta no Processo nº 54200.0001075/2008-46.
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Na situação de desentendimento sobre a demarcação das terras, a aborda-
gem da fronteira se dá também sob o aspecto de negação da identidade negra, pelo 
preconceito que há com os negros no Brasil, do desencontro entre quilombolas e 
agricultores diante da disputa pela terra, bem como apontou Kuper (2002). Ou, 
também, as fronteiras que indicam quem pertence e quem não pertence a um deter-
minado grupo. Conforme Barth (apud OLIVEIRA, 1994, p. viii):

Um grupo étnico não se define por seu estofo cultural (que se modi-
fica no tempo e varia de acordo com ajustamentos ecológicos), mas 
através de critérios pelos quais ele mesmo estabelece as suas frontei-
ras (critério de pertencimento e exclusão) e pela tentativa de norma-
tização da interação entre os membros do grupo e as pessoas de fora. 
Nesta concepção a homogeneidade cultural é uma resultante de um 
processo de criação coletiva e a constituição de um sujeito coletivo, 
fator determinante no estabelecimento de um grupo étnico.

Nesse sentido, conforme o autor citado, essa fronteira indica uma linha ima-
ginária que existe entre a comunidade negra e os demais moradores de Maracaju dos 
Gaúchos, que não são negros, que não sofrem racismo, que não possuem memórias 
escravistas, nem tampouco pretendem a demarcação de terras remanescentes de 
quilombolas.

Esses sentidos e significados atribuídos às suas práticas, à terra, aos rituais, 
aos costumes, entre outros, que são tão valiosos para os negros, podem passar des-
percebidos por uma comunidade que não é quilombola, ou por pesquisadores que 
não são sensíveis às minorias, preferindo que a história siga o seu rumo, negando a 
identidade como quilombola, contribuindo para que permaneçam na mesma con-
dição de miserabilidade e deixando que outra parcela da sociedade seja beneficiada.

Existem diferentes territórios, o território da comunidade negra e o territó-
rio ocupado pelos agricultores, dentro de Maracaju dos Gaúchos.

De acordo com Nunes (2008), os quilombolas construíram uma história que 
não é apenas de fuga da escravidão, mas do desejo de liberdade. É uma história que 
ocorreu em diferentes lugares, tempos e de diferentes modos. Para Reis e Gomes 
(2000, p. 23), “a história dos quilombos é: Uma história cheia de ciladas e surpresas, 
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de avanços e recuos, de conflito e compromisso, sem um sentido linear, uma história 
que amplia e torna mais complexa a perspectiva que temos de nosso passado.”

Esses homens, mulheres e crianças, negros e negras, também, são trabalhado-
res rurais e, nesse sentido, além do preconceito e do racismo, defrontam-se com pro-
blemas de reconhecimento da posse e propriedade de suas terras e de seus direitos.

Já os agricultores encontram-se divididos em várias categorias, como peque-
nos proprietários, pequenos arrendatários, parceiros autônomos e parceiros sem 
autonomia. Eles também têm suas dificuldades, pois enfrentam a baixa dos preços 
de seus produtos, a desvalorização da terra e do trabalho na agricultura. Ocorre, 
porém, que os agricultores brancos não ficaram excluídos das escolas pela cor, nem 
mesmo precisam de políticas públicas específicas para ter voz na sociedade em que 
vivem. E seus direitos ou terrenos não estão em risco, pois, caso haja a demarcação, 
serão devidamente indenizados pelo Estado brasileiro.

A propriedade territorial constitui mediação essencial da organização políti-
ca brasileira. Segundo Martins (1986), essa compreensão auxilia no entendimento 
do que vem a ser as lutas pela terra, levadas a efeito por diferentes categorias sociais. 
O autor em questão afirmou que as lutas dos trabalhadores, dos índios, dos antigos 
escravos eram que os direitos obtidos por esses diferentes grupos foram na maior 
parte dos casos concessões liberais das classes dominantes. Ou seja, para o autor, os 
grupos dominantes conseguiram subjugar os movimentos e lutas populares.

No caso dos integrantes do quilombo, são vistos pelos agricultores como in-
vasores e improdutivos, conforme depoimento em reportagem jornalística,13 mas 
enquanto não havia o conflito de terras, os negros eram contratados para trabalhar 
nas lavouras dos agricultores e, até então, nada tinha de errado com o serviço deles. 
Somente a partir do posicionamento e da disputa pela terra é que emerge o conflito 
e vem à tona essa discriminação, revelando o preconceito.

A demarcação das terras como quilombolas fez emergir e acirrar os conflitos. 
Nesse contexto, os envolvidos são testemunhas constantes da relação dialética entre 
o global e o regional, sendo possível observar que há um processo de universalização 
da cultura e uma constante construção e (des)construção das identidades. As ten-
13 O representante do sindicato dos agricultores afirmou, em entrevista ao Jornal O Presente, que os 
“quilombolas” não são capazes de produzir nada em suas terras (REUNIÃO, 2010).
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sões e os conflitos, inerentes à condição humana, podem ser contextualizados histo-
ricamente e revelam lutas necessárias para o alcance da igualdade. Infelizmente, por 
enquanto, os quilombolas só colheram o ônus desse processo.
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“Que desenvolvimento é esse?” 
Conflitos territoriais e racismo no 

quilombo João Surá/PR
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“Daí veio a fase do desenvolvimento”

Ao relatar a história de sua comunidade, uma liderança quilombola do Vale 
do Ribeira define como fase do desenvolvimento o período em que projetos do go-
verno militar começaram a ser implantados na região. Destacando como caracterís-
ticas da implantação do projeto do Estado a ausência de diálogo e a desconsideração 
das formas como a vida do grupo se configurava no local, o relato territorialmente 
situado poderia ser expandido para a escala regional sem correr o risco de ser exage-
rado. Indistintamente afetadas por políticas de Estado que associavam estratégias de 
“segurança nacional” e expansão do capitalismo no campo, comunidades caboclas, 
indígenas, quilombolas, ribeirinhas e caiçaras da região do Vale do Ribeira tiveram 
suas trajetórias e especificidades culturais invisibilizadas no projeto que lá passaram 
a implantar durante a década de 1970. 

Em João Surá, o desenvolvimento se apresenta na figura de projetos e em-
preendimentos públicos e privados que têm sido impostos sobre seu território desde 
a década de 1970. Os processos através dos quais tais projetos e empreendimentos 
1 Licenciado em História, acadêmico do curso de doutorado em Ciências Sociais, pela Universida-
de Estadual de Campinas (Unicamp), e morador do Quilombo João Surá desde fevereiro de 2016.
2 Acadêmico do curso de licenciatura em Educação do Campo, pela Universidade Federal do Pa-
raná (UFPR), liderança da Associação dos Remanescentes de Quilombo do Bairro João Surá e 
militante da Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná (FECOQUI) e da Equipe de 
Apoio e Articulação das Comunidades Negras do Vale do Ribeira (EAACONE).
3 Bacharela em Gestão Ambiental e acadêmica do curso de doutorado em Sociologia pela UFPR, 
bolsista CAPES. 
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foram executados têm surtido efeitos cumulativos ao longo do tempo, promoven-
do, entre outras coisas, a expropriação de terras quilombolas e de bens naturais e 
culturais a elas associados. Desses processos deriva-se também a emergência de con-
flitos territoriais que se apresentam atualmente no quilombo, uma vez que o terri-
tório, alvo da cobiça capitalista, passa a ser objeto de disputas e a comunidade tem 
seus direitos negados. 

Tais conflitos se materializam na compressão e ameaças ao território causadas 
pela pecuária extensiva, pela indústria madeireira e pela conservação ambiental. A 
estes somam-se outros empreendimentos que representam ameaças latentes ao qui-
lombo, como o avanço da mineração e projetos de construção de barragens na região. 

Nesse sentido, no presente trabalho buscamos explicitar os processos pelos 
quais se deu (e tem se dado) a execução de projetos e empreendimentos públicos e 
privados sobre o território de João Surá desde a década de 1970. A partir desse con-
texto, buscamos evidenciar, de um lado, os conflitos territoriais que derivam desses 
processos e, de outro, os racismos institucional e ambiental implícitos na lógica que 
opera por detrás dos projetos e empreendimentos.

Detalhar os processos de resistência travados pela comunidade não é objeto 
deste trabalho4, contudo, é importante destacar que, mesmo sob ameaças diversas, a 
Associação da Comunidade de Remanescentes de Quilombo do Bairro João Surá, 
articulada com outros quilombos e movimentos sociais locais e estaduais, tem resis-
tido e lutado pelo reconhecimento e titulação de seu território. 

“Era tudo nosso, do nosso povo”: o território quilombola João Surá

A Comunidade Remanescente de Quilombo (CRQ) João Surá, ou Quilom-
bo João Surá, como a comunidade se refere ao seu território, situa-se na porção pa-
ranaense do Vale do Ribeira, região que concentra mais de 80 quilombos, conforme 
aponta inventário realizado pelo Instituto Socioambiental (2013). Localizado às 
margens do rio Pardo, o qual estabelece as divisas entre os municípios de Adrianó-
polis (estado do Paraná) e Iporanga (estado de São Paulo), João Surá é constituído 

4 Os processos de resistência serão abordados mais detalhadamente em trabalho a ser publicado 
em breve.
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atualmente por três núcleos: João Surá (sede), Guaracuí e Poço Grande. Os limites 
que foram definidos no reconhecimento oficial de seu território5 compreendem as 
áreas que se estendem (a leste) do Porto das Andorinhas, no rio Pardo, até (a oeste) 
a “barra” – desembocadura – do mesmo no rio Ribeira e (a norte) da “barra” do Ri-
beirão João Surá até (ao sul) a localidade chamada de Sertão do Ararivá (Figura 1). 

Na atualidade, vivem em João Surá cerca de 50 famílias que reivindicam a 
titulação de uma área de 6.422 hectares reconhecida pelo Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária (INCRA) como território quilombola6. Essa área, em 
sua grande maioria, encontra-se nas mãos de terceiros, aguardando a etapa de desa-
propriação, conforme definido no Decreto nº 4.887/20037. 

A população que hoje habita as terras dos três núcleos da comunidade remete 
sua origem ao processo de fuga de africanos e afrodescendentes escravizados de em-
preendimentos coloniais de mineração de ouro na Freguesia de Apiahy. A explora-
ção colonial minerária presente em Apiaí, ao menos desde meados do século XVII, 
teve seu maior surto entre as décadas 1770 e 1780, período em que a descoberta 
da jazida do Morro do Ouro provocou o aumento da população de 434 para 819 
pessoas, das quais 56,9% (466) eram escravizadas (MOTTA; VALENTIN, 2002). 

A exemplo do que ocorria em outras freguesias da região do Vale do Ribeira, 
as fugas do cativeiro foram frequentes em Apiaí durante o período aludido e cha-
mavam a atenção do capitão general de São Paulo que exigia providências daquela 
localidade:

Constandome q’ a ocurrencia dos Negros, q’ indispensavelm.te se vão 
ajuntando nessa Villa, e seo termo por conta do trabalho do Morro 
em q. se tira ouro, faz com q’ mtos fujão deste, e se refugiem pelos ma-
tos, dando húa indizivel perda a seos Snr.s e q’ p.a se cohibir, se carece 
de Capn.s do Mato, q’ posão capturar a todos os refugiados, e fugi-
dos, p.a prontam.te serem entregues aos ditos seos Snr.s [...]. S. Paulo 
a 1 de Fever.o de 1781. Martim Lopes Lobo de Saldanha. (AESP, 
1956, p. 71).

5 Distinguimos aqui o território em pleito, que se limitou às divisas do Parque Estadual das Laurá-
ceas estabelecidas pelo ITCG, daquele historicamente ocupado, que compreendia áreas que atual-
mente encontram-se no interior da mencionada unidade de conservação.
6 Portaria INCRA nº 244, de 11 de maio de 2016.
7 Decreto que regulamenta o procedimento de titulação de terras de Comunidades Remanescen-
tes de Quilombo.
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Apesar das declaradas intenções das autoridades locais de “destruir” os “es-
cravos fugidos” “aquilombados” nos sertões do Rio Pardo pelos “perigos e graves 
prejuízos que representavam”8, os quilombolas de João Surá resistiram na região 
mantendo relações com outros núcleos populacionais negros originados da perma-
nência de famílias de escravizados nas propriedades de antigos mineradores9 ou do 
apossamento de terras por parte de famílias de libertos.

Os quilombolas de João Surá afirmam, a partir de registros de terras da déca-
da de 1850 em posse de uma das famílias da comunidade, que ao menos desde 1808 
seus ancestrais estavam instalados nas proximidades do rio Pardo. A sinuosidade 
desse rio e as diversas “cachoeiras” ao longo de seu percurso dificultavam a navega-
bilidade e, consequentemente, a captura daqueles que, mesmo após o declínio da 
atividade minerária na região, para lá fugiam da opressão escravista. 

A presença negra na região pode ser evidenciada na análise dos maços de 
população do município de Apiaí no ano de 1835 (AESP, 1835). Dos 36 fogos 
do quarteirão do rio Pardo ao rio São Sebastião, 30 eram constituídos por famílias 
negras (pessoas declaradas pretas, pardas e mulatas) e apenas 6 por famílias bran-
cas. Do total de 194 pessoas do quarteirão, 92,26% (179) eram negras, das quais 
95,53% (171) eram livres e 4,46% (8 pessoas) eram escravizadas por 3 famílias bran-
cas. Segundo o documento, todas as famílias do quarteirão, inclusive as escravistas, 
tinham a lavoura como “rendimento e meio de subsistência” produzindo gêneros 
como arroz, feijão, milho, mandioca e farinha.

Algumas das pesquisas sobre comunidades quilombolas do Vale do Ribeira 
apresentam como elemento comum o fato de a posse da terra coincidir com as con-
dições e capacidade de trabalho de cada unidade familiar e de permitir uma relação 

8 “Por informações dadas por alguns moradores do Rio Pardo do Districto desta freguezia que, nos 
sertões de mesmo rio distante d’esta vinte e cinco léguas mais ou menos, sertões que divisam com 
o da Província do Paraná, se achão aquilombados alguns escravos fugidos do Norte desta Provín-
cia he de necessidade destruí-los pois que do contrário torna-se mais perigoso e graves prejuízos, 
consta mais que para ali tem se dirigido alguns criminosos que talvez estejão reunidos, e como esta 
subdelegacia querendo ver se pode bate-los e não podendo o fazer algum dispêndio não só pela 
distância como pelo perigo da viagem do Rio por ser caudaloso [...]. (Carta do Subdelegado de Po-
lícia de Iporanga, 28 de Setembro de 1863, apud ANDRADE; PEREIRA; ANDRADE, 2000).
9 Como são os casos das comunidades de Mamonas e Porto Velho. Ver Scalli (2003). 
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“aberta” com o território, por meio de normas e regras internas de apossamento 
estabelecidas no conjunto das relações sociais que dão coesão ao grupo (ARRUTI, 
2003; FERNANDES, 2007).

Figura 1 – Mapa de localização do território quilombola João Surá.

 
Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados de IBGE (2015a, 2015b) e SIG-RB (2008c, 

2017).

O território compreendido na extensão do rio Pardo entre a sua barra e o 
Porto das Andorinhas e que se expande sertão adentro acompanhando o Ribeirão 
João Surá foi a base para os quilombolas consolidarem seus projetos de liberdade e 
reproduzirem material e imaterialmente a vida através de formas de trabalho coleti-
vo (como o mutirão, a reunida e a troca de dias) e do uso comum da terra, que pres-
cindia de registros ou cercas uma vez que o território era socialmente reconhecido:

C., 49 anos: Era tudo esse aqui, tudo isso aqui: desde que vinha da 
Praia do Peixe até as Andorinhas lá, era tudo nosso, do nosso povo. 
Meu pai trabalhava em redor na nossa casa, mas não tinha limite. Se 
ele pensasse em fazê uma roça lá no Ararivá, ele ia fazer, porque não 
tinha limite de terra [...]. (PROJETO..., 2009, p. 4).
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Segundo informações da comunidade e do Relatório Técnico Científico de 
Identificação e Delimitação Territorial (RTID)10, até meados da década de 1970 vi-
viam no território cerca de 300 famílias quilombolas com razoável grau de autono-
mia e que, ao longo de sua trajetória, associaram normas próprias de apossamento e 
usufruto comum da terra com a produção voltada à subsistência e a sucessivos ciclos 
de comercialização direcionados ao abastecimento do mercado regional.11 Os pro-
jetos de desenvolvimento implantados na região a partir desse período impactariam 
profundamente as lógicas internas que constituíam o território aberto à parentela. 

A chegada do “desenvolvimento” no quilombo 

Os projetos de regularização fundiária executados no Vale do Ribeira na dé-
cada de 1970 se configuraram como uma porta de entrada a empreendimentos que, 
na sequência, seriam instalados na região. Esses projetos, executados de maneira au-
toritária, repressiva e expropriatória, foram gestados no governo militar sob uma 
política de modernização conservadora do campo e uma intenção de ocupação e 
controle territorial12, que se justificavam no discurso do desenvolvimento. 

No caso do Vale do Ribeira, soma-se ainda a ofensiva militar às organiza-
ções políticas de luta contra a ditadura que atuaram na região, como foi o caso da 
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR) que, sob o comando de Carlos Lamarca, 
realizou treinamentos militares e enfrentamentos ao exército brasileiro no final da 
década de 1960. Nesse sentido, a execução de projetos de desenvolvimento nas áreas 
que se estendiam ao longo da bacia do rio Ribeira se configurou como uma estra-
tégia de reforço da presença do Estado na região. Silveira destaca alguns reflexos da 

10 A elaboração do RTID constitui uma das etapas do processo de titulação dos territórios quilom-
bolas, regulamentada pelo Decreto nº 4.887/2003.
11 As normas próprias de apossamento familiar e de usufruto de áreas comuns, bem como os ciclos 
de comercialização de produtos como a rapadura, a carne suína, o mamão e o feijão, são abordados 
de maneira detalhada no RTID do Quilombo João Surá, elaborado em 2007. 
12 O campo, nesse contexto, era visto como espaço que, em certa medida, ameaçava o poder militar, 
dado o histórico de guerrilhas que ocorreram no país. José de Souza Martins (1994) aponta que o 
temor de uma revolução camponesa naquele período levou o governo a adotar medidas específicas 
de repressão no campo, como a “doutrina do cerco e do aniquilamento”, por exemplo. Segundo o 
autor, com as ofensivas militares contra a Guerrilha do Araguaia, nos anos de 1970, é reforçada 
uma compreensão da questão agrária mais como uma questão militar do que uma questão social.
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política de desenvolvimento levada a cabo na porção paulista do Vale do Ribeira, 
explicitando a relação desta política com a atuação da VPR:

Após o fim da guerrilha de Lamarca, começa a implantação de proje-
tos de desenvolvimento no Vale do Ribeira, por meio da SUDELPA 
– Superintendência de Desenvolvimento do Litoral Paulista. Assim, 
em todo o Vale, terras começam a ser vendidas e/ou griladas, e popu-
lações rurais começam a abandonar as áreas florestais. O regime de 
propriedade privada começa a imperar sobre os regimes costumeiros 
de uso comum da terra, e os conflitos são generalizados. A entrada de 
grandes empreendedores significou também o início do processo de 
remoção da floresta. (SILVEIRA, 2003 apud FERNANDES, 2007, 
p. 97).
 

No Vale do Ribeira paranaense, sob o mesmo discurso desenvolvimentista, 
se processou dinâmica semelhante. Em 1973, o governador do estado do Paraná à 
época propôs o Projeto Ribeira, que visava “encontrar soluções adequadas ao de-
senvolvimento de uma das regiões mais pobres do Paraná”, alegando que na “parte 
Paulista do Vale o governo daquele Estado já [...] [estaria] tomando medidas neste 
sentido” (DIARIO DO PARANÁ, 04 de abril de 1973, p. 3). Em 1976 o gover-
nador subsequente lançou o Programa Integrado de Desenvolvimento do Litoral e 
Alto Ribeira (Prodelar), que dizia ter como objetivo incentivar o desenvolvimento 
industrial e agropecuário, este último atrelado ao projeto de regularização fundiária 
na região (DIARIO DO PARANÁ, 07 de fevereiro de 1976, p.6). 

Os reflexos das ações do Estado realizadas nesse contexto foram sentidos di-
retamente em João Surá, onde a atuação dos governos federal e estadual, administra-
tivamente delimitadas pelo Ribeirão que dá nome ao quilombo, afetou o território 
em sua totalidade. Se a oeste do Ribeirão a década de 1970 marcou o processo de 
regularização fundiária realizado pelo INCRA, na outra direção operou-se a ação 
fiscalizadora e os processos de ordenamento fundiário executados pelo Instituto de 
Terras e Cartografia do Paraná (ITC). 
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“Eles Mediram, eles vieram medindo”

A parcela do território de João Surá que se estende a oeste do Ribeirão encon-
trava-se dentro dos limites do Núcleo Colonial Marquês de Abrantes, estabelecido 
sobre uma área de 33 mil hectares de terras devolutas sob o domínio do Estado, pelo 
Decreto nº 17.277, de 14 de abril de 1.926. Os trabalhos de regularização fundiária 
promovidos pelo INCRA que incidiram sobre João Surá foram executados nessa 
área por meio do Projeto Integrado de Colonização (PIC) Marquês de Abrantes 
entre os anos de 1973 e 1980. 

Evidencia-se a partir de relatos da comunidade que as ações desse projeto 
expressaram uma violência de Estado, na qual a concepção jurídica de proprieda-
de da terra implantada pelo INCRA desrespeitou as formas tradicionais de posse 
familiar, uso, acesso e mobilidade territorial inscritas nas normas costumeiras do 
quilombo:

M., 70 anos: Eles mediram, eles vieram medindo. Pra mim ninguém 
perguntou nada. Eles que mediram e entregaram. Sem perguntar. 
Daí que eu pedi que me dessem um lote. Os otros morador saiu, 
otros morreu. E daí a terra ficou vazio. Os que saiu não ganharem 
terra. Foi só meu irmão ficô com 10 alqueire, aqui na Praia do Peixe. 
E o outro irmão meu ficô sem nada. Que avisassem a comunidade 
[de reunião para explicar o processo] não... Eu nunca fui numa re-
união deles. Nunca convidaram. Depois eu casei e tentei voltar pra 
lá. Daí já tinha entrado o INCRA ali e medido. E o [...] o fiscal [do 
INCRA], não queria que eu fosse mais lá, porque lá tinha ficado fora 
da área da medição. E nós não podia voltar lá mais. Daí eu disse: 
“Mas bão, desde que se nós não podemos voltar prá lá, nas posse que 
era nossa, eu quero que você de um lote pra mim, mais perto, pra 
cá”. Daí ele disse “Não, mas vocês não tava lá mais”. E eu disse “Sim. 
Nós não tava. Mas a só que gente não vendeu e não deu as posse que 
era da gente. Então nós temo o direito a trabalhar lá ainda”. Não foi 
vendido e não foi dado, e a turma não queria que a gente voltasse lá. 
(ITCG, 2010).

Moradores da comunidade relatam também que muitas pessoas que rece-
beram os títulos concedidos pelo INCRA não moravam na área e sequer desen-
volveram alguma atividade nessas terras, seja antes ou depois da titulação. Os lotes 
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destinados a essas pessoas acabaram entrando em uma dinâmica de especulação 
imobiliária, onde “pegavam terra vaga hoje para vender amanhã” (ITCG, 2010). 

O processo de mercantilização da terra que origina-se nesse período contou 
com a participação direta ou indireta de agentes do Estado, visto que alguns fun-
cionários do INCRA também fizeram proveito individual do processo registrando 
grandes parcelas de terra em seus próprios nomes e/ou de familiares, que pouco 
tempo depois foram vendidas a terceiros, o que pode ser observado em relatos da co-
munidade e é corroborado pelo levantamento da cadeia dominial da área (INCRA, 
2009). Além disso, conforme explicitado em relatório do ITCG (2010 apud CGE, 
2011), há indícios de que “funcionários do quadro próprio, contratados tempora-
riamente para atuar no trabalho de ordenamento fundiário” intermediaram nego-
ciações de terras posteriormente à titulação.

“Eles diziam que as pessoas tinham que sair...”

Poucos anos após o início da atuação do INCRA, políticas do governo es-
tadual agregaram-se às ações federais intensificando as ameaças ao território qui-
lombola e o desrespeito à comunidade. Em fins da década de 1970, teve início o 
processo de ordenamento fundiário executado pelo ITC sobre a área que fica a leste 
do Ribeirão João Surá, a qual compunha a “Gleba 1 da Colônia E” de uma área de 
44 mil ha de terras devolutas que estiveram sob o domínio do estado do Paraná 
(IAP, 2002). 

O processo promovido pelo ITC relacionava-se estreitamente à intenção 
desse órgão de criar o Parque Estadual das Lauráceas, o qual teve seu projeto pro-
posto em 197713. Entretanto, a área pretendida por esse órgão também compunha 
terras de uso comum das comunidades14. Estranhamente, apesar de o governo do 
estado do Paraná ter anunciado a disponibilização de recursos para a consecução da 
regularização fundiária de terras devolutas sob seu domínio por meio do Prodelar15, 
13 O ano de proposição do projeto foi noticiado pelo Diario do Paraná, em 1979.
14 Além de João Surá, outras comunidades quilombolas foram afetadas pela implantação do Par-
que, como São João, Córrego do Franco, Três Canais, Estreitinho e Areia Branca.
15 “As Secretarias de Agricultura, Justiça e Planejamento, assinaram anteontem [...] contrato para 
execução de serviços de regularização fundiária para as Regiões do Litoral e do Vale do Ribeira. 
Este contrato é parte de um vasto programa de desenvolvimento, o PRODELAR. [...] a Secretaria 
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essa ação nunca se efetivou em João Surá, onde ocorreu apenas um ordenamento 
fundiário que tinha como principal objetivo a implantação do Parque.

Segundo relatos de quilombolas, as ações do ITC nesse período ocorreram 
sem a realização de consulta às populações que seriam afetadas e de forma violenta, 
envolvendo expulsões, destruição de documentos, ameaças de morte e queima de 
casas:

N., 43 anos: [...] na época veio um pistoleiro do Estado que ganha-
va pra desativá os posseiros. Quando eles conseguia pegar o docu-
mento dos posseiros diziam que já tavam formando o parque, já não 
queriam mais os posseiros ali dentro, e queria o documento daquele 
povo que pagava tudo ano. Recolhia os documento e já proibia, se 
teimasse ele vinha e queimava o rancho, e muitas vezes até a ameaçar 
com armamento a pessoal pra sair da área. Esse ai era o tal de Orair 
[funcionário do antigo ITC] o pistoleiro da época. (ITCG, 2010).

Em 1977, o ITC construiu uma “base” no interior do território de João Surá, 
com a finalidade de servir de alojamento a seus funcionários, que exerciam, entre 
outras funções, “a fiscalização de terras pertencentes ao Estado, impedindo a inva-
são por posseiros e extração clandestina de recursos naturais” (IAP, 2002, p. III-7). 
Ressalta-se que essa base foi instalada em terras de uma família quilombola sem seu 
livre consentimento e sob ameaças, conforme relatou um membro dessa família.

Em 1979, o presidente do ITC, em notícia publicada em 17 de maio de 1979 
no Diário do Paraná, afirmava que viverem à época 48 “posseiros” na área almejada 
para a criação do parque, os quais deveriam ser “regularizados”, segundo ele. Esses 
48 “posseiros” foram mapeados em uma ação denominada Operação de Remaneja-
mento para fora da área do Parque das Lauráceas, documentada em 1982, conforme 
apontam Moscal e Sahr (2015). Como o próprio título do documento denota, o 
órgão tinha a intenção explícita de “remanejar” essas famílias de suas terras, e, con-
forme relatos, muitas o foram sem sequer serem indenizadas:

do Planejamento liberou verba de 1 milhão de cruzeiros para financiar os serviços de campo a 
serem desenvolvidos por técnicos da Fundação Instituto de Terras e Cartografia, cabendo à Secre-
taria da Justiça [...] a prestação de toda a assistência jurídica no processo de legitimação de posses 
em terras devolutas [...].” (DIARIO DO PARANÁ, 1976, p. 6).
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C. R. C., 66 anos: Eles diziam que as pessoas tinham que sair, por-
que era o parque. [...] Eles proibiam as pessoas até de tirar um cipó no 
mato, uma árvore por precisão. Queriam multar. O certo era pegar 
e sair. Deixava tudo. Nem falavam em indenizar, monjolo, casa de 
farinha, plantas de frutas que tinha plantado. Não pagavam nada. 
Abandonava tudo. (PROJETO..., 2009, p. 4).

Segundo informam quilombolas, as ações do ITC se davam com a redução 
significativa das áreas tradicionalmente ocupadas, existindo casos em que os agentes 
do Estado delimitavam apenas o entorno imediato de moradias, fato que provocou 
enfrentamentos de comunitários a esses agentes: 

C., 49 anos: [...] era muita terra, era bastante, porque as terras iam 
até dentro do parque, era tudo nosso. Passava do parque. Dentro do 
parque tem muitas propriedades que eram das famílias, hoje já não é 
propriedade porque as pessoas já saíram de lá. Mas era aonde nosso 
povo ia. (PROJETO..., 2009, p. 4).

No mapeamento da citada operação, encontrava-se toda a área hoje perten-
cente ao território de João Surá que ficava a leste do Ribeirão. A resistência de pes-
soas da comunidade levou à permanência de muitas famílias no local, sendo que 
em parte da área prevista para o “remanejamento” encontra-se a sede atual do qui-
lombo. Ainda assim, segundo relatos de moradores, a área denominada Sertão do 
Ararivá foi expropriada durante o processo de constituição do parque. 

 

“Foi bem ligadinho uma coisa com a outra” 

As ações executadas pelo INCRA e pelo ITC, à medida que demarcavam 
as terras de João Surá, restringindo as áreas de quilombolas a pequenos lotes e con-
cedendo títulos de terras a terceiros, facilitaram a entrada de empreendimentos ex-
ternos no território quilombola entre as décadas de 1970 e 1980, entre os quais 
destacam-se a pecuária extensiva, a indústria madeireira e a unidade de conservação, 
que afetam o território e desestabilizam as relações e práticas ancestrais quilombo-
las até a atualidade. Na perspectiva de uma liderança quilombola, tanto as ações 
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dos órgãos fundiários quanto os empreendimentos que os sucederam tiveram uma 
estreita ligação.

“Nós não tinha boi”

Todas as terras que passaram por mãos de funcionários do INCRA e ITC 
entre a década de 1970 e meados da década de 1980 foram vendidas ou revendidas 
a fazendeiros. A maioria das fazendas instaladas nesse período em João Surá foi na 
sequência adquirida por um fazendeiro em especial, Nino, conhecido na região pelo 
“ofício” da especulação imobiliária, que, depois, revenderia grande parte das terras à 
Florestal Vale do Corisco, empresa do setor madeireiro. 

A instalação das fazendas em João Surá se deu inicialmente com o desmata-
mento de grandes áreas de floresta nativa, prática permitida e até incentivada pelo 
Estado, o que se confirma em declaração de funcionário do ITC ao Diario do Paraná:

‘O Estado a cada dia que passa autoriza mais derrubadas que reflo-
restamento’. A declaração é do presidente do Instituto de Terras e 
Cartografia [...] ao falar ontem sobre o problema do desmatamento 
no Paraná. ‘A quantidade da derrubada é mil vezes maior que a re-
florestada’. 
[...] Durante a entrevista citou uma portaria do IBDF (em vigor), que 
determina que, se após 30 dias da apresentação do pedido de desmate, 
não comparecer à área solicitada uma equipe de fiscalização do Ins-
tituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, o pedido foi aceito. 
[...] Para realizar o desmate, relatou, também não é necessária a com-
provação de posse. (DIARIO DO PARANÁ, 17 maio 1979, p. 7)

As áreas de florestas nativas devastadas nesse período a mando de fazendei-
ros, que, conforme relatos da comunidade, chegaram a alimentar carvoarias na re-
gião, deram lugar ao plantio de pasto para a criação de gado e búfalo em muitas ter-
ras de João Surá, nas quais uma parcela perdura até os dias atuais. A pecuária, cultura 
estranha à comunidade, foi também largamente utilizada como prática de “avanço 
de cercas” das fazendas sobre áreas de quilombolas que, ameaçados, não raramente 
entregaram ou as venderam por pouca quantia. 
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Segundo o relatório do ITCG (2010), Nino aproveitava-se da fragilidade 
econômica e emocional das famílias para tentar adquirir as terras, principalmente 
aquelas já tituladas pelo INCRA. Em um caso emblemático, chegou a invadir a casa 
de uma senhora viúva para tentar tomar o documento de sua terra. Outra estratégia 
utilizada pelo fazendeiro, conforme mencionado na comunidade, foi a coleta de 
digitais de pessoas analfabetas sem o consentimento destas para o registro das terras 
em seu nome, fato que caracteriza a prática de grilagem de terras.

Na atualidade, a maior parcela das áreas que se estendem do Núcleo Poço 
Grande até o Porto das Andorinhas está sob o domínio de um único fazendeiro que 
desenvolve pecuária extensiva. Além da concentração de terras nas mãos de terceiros 
dentro do território, os efeitos da pecuária extensiva se expressam no quilombo de 
variadas formas, como: a privação de direitos (de livre trânsito devido ao gado solto 
na estrada); os riscos à integridade física (aos quais são expostas as pessoas que an-
dam pela estrada); e os danos ambientais (compactação do solo, degradação de rios 
e nascentes, e queimadas, que, por vezes, avançam sobre áreas de floresta, inclusive 
dentro dos limites do parque). 

“Daqui a pouco só vai ter pinus pra nós comer...”

Na década de 1970, também se instalaram em João Surá empreendimentos 
de monocultura de eucalipto, estimulados por políticas de incentivo fiscal promo-
vidas pelo governo militar e também facilitada por um funcionário do ITC, confor-
me relatos da comunidade. Não demorou até que boa parte dos pastos das fazendas 
desse lugar a plantios de eucalipto e, desde 2005, também de pinus. 

Várias empresas de produção madeireira atuaram na região. Na atualidade, 
encontram-se instalados no território de João Surá alguns empreendimentos, sendo 
o maior deles pertencente à empresa chilena Arauco, que adquiriu recentemente 
os cultivos da Florestal Vale do Corisco, conforme relatos da comunidade16. Essa 
empresa concentra grande parcela de terras com monocultura de pinus na área que 
compunha a antiga Colônia Marquês de Abrantes. A presença dessa empresa im-
16 Provavelmente, a mencionada transação ocorreu no conjunto na aquisição de ativos da Vale do 
Corisco pela Centaurus Holdings, de propriedade das empresas Klabin e Arauco, noticiada no 
jornal O Estadão, em 2011 (FADEL, 2011).
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plicou entraves ao processo de titulação das terras quilombolas de João Surá, visto 
que a Vale do Corisco apresentou contestação judicial à delimitação do perímetro 
do território17. 

O não reconhecimento do território é marcado ainda pela afixação de placas 
da Vale do Corisco na área indicando se tratar de propriedade particular com plan-
tio certificado pela Forest Stewardship Council (FSC), o que pode ser observado ao 
longo da estrada de acesso ao quilombo. Cabe destacar que a certificação socioam-
biental emitida pela FSC, em tese, exige, entre outros critérios, que a unidade de 
cultivo não esteja envolvida em conflitos ou disputas, como a “sobreposição com 
áreas de interesse dos povos tradicionais” (FSC BRASIL, 2014, p. 9), o que ocorre 
em João Surá.

A monocultura madeireira, tal como a pecuária extensiva, acentua a concen-
tração de terras e a perda da biodiversidade, causando ainda a redução dos recursos hí-
dricos, perda de nutrientes e desgaste do solo e a contaminação de fontes de água, do 
solo e de pessoas, em consequência da utilização de grande quantidade de agrotóxicos, 
conforme denunciado pela organização não governamental Repórter Brasil (2011). 

De quilombo à “área de entorno”

Não menos ofensivas foram e têm sido as ações executadas na gestão do Par-
que Estadual das Lauráceas, atualmente sob atribuição do Instituto Ambiental do 
Paraná (IAP)18. Criado oficialmente em 197919, o parque refletiu em João Surá o 
avanço da política conservacionista promovida no Vale do Ribeira nesse período 
e contribuiu para acentuar o quadro de conflitos, restrições e expropriações terri-
toriais. Além do “remanejamento” de famílias executado para constituir a área do 
parque no final da década de 1970 e das ações de fiscalização que se consolidaram 
com sua implantação, as ações relacionadas à unidade na atualidade têm gerado no-
vas tensões com o quilombo.

17 Publicado no Diário Oficial do Paraná nº 8.374, de 30 dezembro de 2010.
18 A incumbência da fiscalização e proteção das florestas do estado foi do ITC até 1985, passando 
a ser do Instituto de Terras, Cartografia e Florestas (ITCF) entre 1985 e 1992, e a partir de 1992 
passou para o IAP.
19 Decreto Estadual nº 729, de 27 de junho de 1979.
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No Plano de Manejo do Parque (IAP, 2002), é significativa a forma pejora-
tiva como João Surá e demais comunidades quilombolas da região são abordadas. 
Nesse documento, a população local é genericamente tratada como comunidades 
da zona de amortecimento, ou “área de entorno”, sendo caracterizada: 1) sob a pers-
pectiva produtiva, pelas categorias de “produtor familiar de subsistência”, “peque-
nos posseiros” e “sem-terra”, referidas no texto como “fortes candidatos a coletores 
de palmito”; e 2) sob os aspectos culturais, como “nativos” com forte influência de 
“costumes índios”, sendo “receptivos e pacíficos, porém pouco empreendedores” 
(IAP, 2002, p. 8-10). 

No documento não se faz menção aos quilombos e sequer é apontada a exis-
tência da população negra, que é expressiva na região. O não reconhecimento de 
quilombolas encontra-se também inscrito na atuação de funcionários do parque. 
Pessoas da comunidade relatam que, mesmo após a certificação do quilombo20, te-
mem a ação do IAP na região, a qual inibe e criminaliza a consecução de uma série 
de práticas por elas tradicionalmente realizadas, como formas tradicionais de cul-
tivos agrícolas e de extrativismo para subsistência, por exemplo. É importante des-
tacar que no próprio plano de manejo se reconhece que, em relação ao ali denomi-
nado “produtor familiar de subsistência”, “a proteção ambiental tem representado 
restrição adicional à manutenção da categoria” (IAP, 2002, p. 8).

São diversos os relatos relacionados à repressão do órgão sobre cortes de ma-
deira que eram utilizados em construções e em artefatos como canoas, engenhos 
de farinhas, monjolos etc., além do consumo de espécies que compunham a dieta 
alimentar da comunidade, como o palmito juçara e peixes nativos. Houve casos em 
que os quilombolas tiveram seus instrumentos de trabalho apreendidos pela polícia 
ambiental quando retornavam de mutirões, como uma forma explícita de desconsi-
derar, desrespeitar e tentar desarticular as formas ancestrais de trabalho coletivo que 
compunham e estruturavam as relações comunitárias. 

A atuação fiscalizatória em João Surá é priorizada no plano de manejo, que o 
indica como ponto crítico número 1 para fiscalização (IAP, 2002, VII, p. 42). Nesse 
sentido, em 1992 o Instituto de Terras, Cartografia e Florestas (ITCF) construiu 

20 Realizada pela Fundação Cultural Palmares, em 2006.
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uma nova casa, onde atualmente situa-se a sede do quilombo, a qual tinha por fina-
lidade servir de nova “base” para as operações realizadas por esse órgão na região. 

Na atualidade, a relação da comunidade com o IAP encontra-se atravessa-
da por várias tensões. A contratação de pessoas da comunidade pelo IAP21 para a 
execução de ações de estruturação e fiscalização do parque pode ser configurada 
como cooptação de lideranças, que os distancia da associação e torna-os porta-vozes 
(e ouvidos) do IAP dentro do quilombo. Outra situação que tem causado imenso 
desconforto em João Surá diz respeito à casa construída pelo antigo ITCF, a qual foi 
objeto de comodato acordado entre o IAP e a associação para uso desta até o ano de 
2022, acordo este que a gestão do parque desrespeitou ao manter as chaves de parte 
do imóvel sob o domínio de um guarda parque.

Outra situação que tem agravado as tensões com o órgão é a existência de um 
projeto de ecoturismo que vem sendo executado no parque e que, possivelmente, 
afetará o quilombo. O parque também está incluído no projeto de ecoturismo que 
prevê a criação de uma trilha longa, ligando 77 parques entre a região Sul e Sudeste 
do país, com financiamento da WWF. Segundo notícia veiculada na Agência de 
Notícias do Paraná (23/09/2015), o diretor de Biodiversidade e Áreas Protegidas 
do IAP afirma que o projeto de ecoturismo atrelado à trilha longa prevê a “partici-
pação” das comunidades tradicionais do “entorno”, diz ele: “Elas são fundamentais 
para o projeto. Serão pontos de apoio para os caminhantes, podem oferecer parada 
para pouso e refeição.” Contudo, tanto o projeto de ecoturismo que já vem sendo 
executado no parque quanto o projeto da trilha longa do qual ele faz parte não pas-
saram por consulta prévia e tampouco são discutidos junto à comunidade22. 

Diante de um cenário em que as concessões de espaços, recursos e serviços 
no interior de unidades de conservação avança a passos largos no Brasil, estimulada 
pela política da “economia verde”23, o quilombo encontra-se diante de uma nova 
ameaça, uma vez que o próprio plano de manejo do parque prevê a concessão de 

21 Essa contratação tem sido realizada por meio de convênio com a Prefeitura Municipal de Adria-
nópolis.
22 Ressalta-se que o parque não possui um Conselho Consultivo ativo, o qual deveria funcionar e 
contar com a participação da comunidade. 
23 Ver Medeiros et al. (2011); Brasil (2011); Fonseca (2016).
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serviços em seu interior a empresas privadas24 e que são desconhecidos os reflexos 
futuros desse empreendimento sobre a região. A possibilidade da concessão de ser-
viços em unidades de conservação tem causado medo e incertezas não só em João 
Surá, como em demais quilombos do Vale do Ribeira, tema que gerou, inclusive, a 
realização de uma audiência pública em outubro de 201625.

“Diz que eles querem preservar a natureza, mas...”

João Surá carrega em sua origem as marcas da mineração de ouro praticada 
na região, de onde as famílias escravizadas fugiram para constituir o atual quilombo. 
Passados mais de dois séculos, a mineração ainda assombra a comunidade, somada 
agora à ameaça da construção de barragens na região. O município de Adrianópolis 
já foi berço da maior produção de chumbo do país durante a segunda metade do 
século passado, dada a magnitude da extração do minério realizada pela empresa 
Plumbum, que operou entre os anos de 1938 a 1995. No ano de 1968 foi inaugura-
da uma fábrica de cimento em Apiaí, município vizinho, que permanece em funcio-
namento até os dias atuais, de propriedade da empresa Camargo Corrêa. 

Coincidente com a entrada de fazendeiros no território e com a criação do 
parque, durante as décadas de 1970 e 1980 muitos trabalhadores de João Surá aca-
baram buscando emprego na Plumbum, processo que colaborou para a migração de 
muitas famílias da comunidade naquele período, das quais boa parte não regressou 
mais, como relata uma liderança local: “a partir do momento em que começaram a 
levar pessoas da comunidade para trabalhar lá eles esvaziaram a comunidade”. 

Na atualidade, Adrianópolis desponta como um polo cimenteiro de proje-
ção nacional, abrigando uma grande fábrica de cimento e no aguardo de outras três 
que estão em fase de licenciamento. Sobre o território de João Surá, a mineração 
ainda não se faz presente, mas o crescente número de processos minerários na região 
se aproxima geograficamente cada vez mais do quilombo. Dados do Departamento 
Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2016) informam que existem, atualmen-

24 Ver IAP (2002).
25 Audiência pública sobre a Lei Estadual nº 16.260/16 de Concessão de Serviços em Unidades 
de Conservação no Vale do Ribeira, realizada em Registro, no dia 22 de outubro de 2016, pela 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo.



236

Abordagem sociológica sobre a população negra no estado do Paraná

te, 124 processos minerários ativos somente em Adrianópolis, sendo a maioria deles 
referente à exploração de calcário, zinco e chumbo. 

A existência de processos minerários sobre vários quilombos nas proximi-
dades, somada à ameaça da alteração do Código da Mineração26 que tramita no 
Congresso Nacional, acentua a possibilidade de que João Surá possa ser afetado di-
retamente por mais esse empreendimento externo e privado. 

Os riscos que se aproximam com o avanço desses empreendimentos sobre o 
quilombo são acentuados com a existência de projetos de construção de barragens 
na região. Já nas décadas de 1950 e 1960 foram realizados inventários de aproveita-
mento energético no rio Ribeira. No ano de 1987, a Companhia Brasileira de Alu-
mínio (CBA) solicitou autorização ao Departamento Nacional de Águas e Ener-
gia Elétrica (DNAEE) para o projeto básico de construção de Tijuco Alto, usina 
que seria instalada no curso do rio Ribeira e afetaria parte dos municípios de Cerro 
Azul, Adrianópolis e Ribeira. A CBA projetou essa usina com o objetivo de que 
ela viesse a atender parte da alta demanda energética de sua fábrica de alumínio, 
instalada no estado de São Paulo. Assim, verifica-se a íntima relação existente entre 
os empreendimentos de mineração e de barragens na região, estes últimos se apre-
sentando como extensão dos primeiros. 

O projeto de Tijuco Alto, após 28 anos de discussão, muita polêmica e árdua 
luta de movimentos sociais na região – como o Movimento dos Ameaçados por 
Barragens (MOAB) – parece ter chegado ao fim com uma decisão do Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) que negou 
o pedido de licença prévia à CBA, em novembro de 2016 (IBAMA, 2016). Con-
tudo, a ameaça da construção de barragens na região afeta diretamente João Surá, 
por meio do projeto de construção da barragem de Funil, prevista no projeto inicial 
de construção de Tijuco Alto, junto de outras duas – Batatal e Itaóca. Com as difi-
culdades encontradas para a execução do projeto inicial, as outras barragens foram 
desmembradas, sendo que Itaóca na atualidade conta com um projeto de Pequena 
Central Hidrelétrica (PCH) que se encontra em processo de Estudo de Impacto 

26 Projeto de Lei nº 5.807/2013, encaminhado pelo poder executivo à Câmara dos Deputados, o 
qual prevê a realização de atividade minerária no interior de territórios indígenas e quilombolas e 
de unidades de conservação, entre outras coisas.
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Ambiental, agora em propriedade de outra empresa. Assim como ocorre com Itaó-
ca, é possível que a barragem de Funil venha a ser reavivada em outro projeto, o que 
inundaria parte significativa de João Surá. 

“Eles falam em desenvolvimento, mas que desenvolvimento é esse?”

As descrições até aqui expostas apresentam um quadro de ações públicas e 
privadas executadas ou viabilizadas pelo Estado a partir da década de 1970 que ti-
veram como mote a implantação de projetos de desenvolvimento na região do Vale 
do Ribeira, e que limitaram o domínio e a autonomia sobre um território de uso 
comum constituído por famílias de ex-escravizados ao longo de três séculos. 

Diferentemente do que ocorria nos séculos XVIII e XIX, quando as autori-
dades locais e provinciais explicitavam a intenção de “destruir” o outro “aquilomba-
do” pelos grandes prejuízos que representavam à ordem escravocrata, o projeto de 
desenvolvimento adota um discurso salvacionista diante daqueles que são inferiori-
zados em uma hierarquia etnocentricamente estabelecida, maquiando, assim, seus 
reais efeitos. 

Ao expor na figura das barragens a ambivalência do projeto de desenvolvi-
mento, uma liderança quilombola de João Surá nos interpela a questionar “que de-
senvolvimento é esse?”

O desenvolvimento, enquanto construção discursiva da modernidade, como 
coloca Escobar (2007), produz uma gramática a partir de significantes estereotipa-
dos como “subdesenvolvido”, “região mais pobre”, “municípios mortos”, “vale da mi-
séria”, entre outros termos empregados – como se observa em notícias e documentos 
do Estado para caracterizar o Vale do Ribeira – para se justificar como projeto de 
“salvação”. Essa perspectiva oculta a diversidade sociocultural da região, caracteri-
zando-a por aspectos negativos que têm na economia do mercado capitalista o pa-
râmetro de comparação e o modelo a seguir. Esse discurso produz a invisibilização 
e o silenciamento das diferenças, projetando “o si mesmo”, como menciona Dussel 
(1993), como referência universal. Não se trata mais de eliminar fisicamente o ou-
tro, mas de encobri-lo com uma projeção etnocêntrica.
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Legitimado por essa gramática, o projeto de desenvolvimento imposto à re-
gião sobrepõe à territorialidade quilombola uma territorialidade estranha, pautada 
na racionalidade moderna capitalista que tem como efeito a compressão e limitação 
do acesso ao território. Em João Surá, os projetos de regularização e ordenamento 
fundiários executados pelo Estado e seus desdobramentos em empreendimentos 
públicos e privados geraram diversos conflitos territoriais no quilombo.

Mais do que a existência de uma disputa territorial explícita, compreende-
mos para o caso abordado que os conflitos se dão à medida que o território qui-
lombola é ameaçado por interesses externos e que a comunidade tem seus direitos 
étnicos e territoriais negados ou o acesso a eles limitado. Para uma liderança de João 
Surá: “é conflito porque a gente não consegue acessar o que é de direito nosso”. 

A imposição do sistema de propriedade individual, que fundamenta a cate-
goria imóvel rural enquanto unidade básica de operacionalização das ações de regu-
larização fundiária sobre as formas de posse familiar e uso comum da terra no qui-
lombo, é uma expressão desses conflitos. Como argumenta Almeida (2008, p. 77):

O reinado da categoria ‘imóvel rural’, a partir de 1964 afunila o foco 
de ação do estado e abre lugar para autoritarismos e arbitrariedades, 
que menosprezam as especificidades locais, os fatores étnicos e as di-
ferenças nas formas de apropriação dos recursos naturais. A ilusão 
democrática esconde o etnocentrismo, daí as dificuldades formais 
com a heterogeneidade e com as diferenças estabelecidas pelas terras 
indígenas, pelos quilombos e pelas terras de uso comum. 

Assim como destacou Arruti (2003), ao analisar a questão fundiária de outro 
quilombo do Vale do Ribeira, também em João Surá a passagem do apossamento 
para o sistema de propriedade individual “engessou as estratégias tradicionais de 
circulação territorial e alternância no uso do tempo, do espaço e da força de trabalho 
familiar, abrindo caminho para a mercantilização da terra e a expropriação daqueles 
posseiros” (p. 130).

As diferenças entre as concepções fundiárias do quilombo e dos órgãos pú-
blicos, e a imposição da segunda sobre a primeira, geraram alguns enfrentamentos 
entre quilombolas e agentes do Estado como explicitamos anteriormente. Quando 
a quilombola M. exige do funcionário do INCRA que lhe dê um lote, pois – apesar 
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de não estar na localidade durante a ação do órgão – não havia vendido ou dado 
sua posse, e por isso tinha o “direito de trabalhar lá”, ela está confrontando a lógica 
externa da propriedade instituída pelo Estado a partir das normas e regras internas 
do grupo nas quais a capacidade de trabalho é uma condição de posse. Resistência 
da mesma ordem oferece o senhor que se impôs contra a redução de sua área ao 
entorno imediato de sua casa e exigiu que fossem incluídas as áreas de roçado no 
ordenamento realizado pelo ITC. 

Somando-se à lógica da propriedade privada imposta pelos projetos fundiá-
rios, a territorialidade moderna capitalista que se sobrepõe ao quilombo por meio 
da implantação de empreendimentos públicos e privados é composta por uma rede 
de interesses que transcendem a região e envolvem dinâmicas econômicas globais. 
A introdução em terras de uso comum de empreendimentos como a pecuária ex-
tensiva, a monocultura de pinus e eucalipto e o avanço da mineração – inseridos no 
mercado global das commodities – refletem na região o processo que Harvey (2005) 
conceitua como “acumulação por espoliação”. Na mesma direção seguem as pro-
postas de concessão de serviços a empresas privadas em unidades de conservação e 
de construção de barragens ao longo do Vale do Ribeira, uma vez que viabilizam a 
mercantilização da natureza – “bem comum da humanidade”.

Uma noção da dimensão geográfica da atual compressão e limitação de uso 
do território quilombola pelos empreendimentos mencionados pode ser evidencia-
da na Figura 2, elaborada a partir de dados oficiais e de acesso público. 
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Figura 2 – Empreendimentos que ameaçam o território quilombola de João Surá.

Fonte: Elaborado pelos autores, com base em dados de ANEEL (2016), DNPM (2016), IBGE 
(2015a, 2015b), IFPR (2015, 2015ª, 2015b e 2015c), SIG-RB (2006, 2008a, 2008b, 2008c, 

2017) e WWF (2016).

A presença da indústria madeireira concentra-se a oeste do território e es-
tende-se ao centro do território em áreas que anteriormente estiveram nas mãos de 
fazendeiros. 

Os dados referentes ao perímetro do Parque Estadual das Lauráceas utiliza-
dos nesse mapa foram retirados da página da WWF – coincidentes com os apresen-
tados no plano de manejo – enquanto que os relativos ao território quilombola são 
do acervo fundiário do INCRA. É possível que o avanço de áreas do parque sobre 
a porção leste do quilombo decorra da não incorporação no plano de manejo da 
medição do perímetro oficial, concluída em 2003 pela Coordenadoria de Gestão 
Territorial da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (CGET/SEMA), apesar de 
recomendação feita pelo ITCG durante o processo de delimitação do território do 
Quilombo João Surá.27

27 Em ofício de 2009, respondendo à solicitação do INCRA de um parecer relativo ao perímetro 
do Parque das Lauráceas, o diretor-presidente do ITCG indica que este deveria também “determi-
nar ao Instituto Ambiental do Paraná (1) a assimilação e internalização do fato de que a delimita-
ção efetuada pela Coordenadoria de Gestão Territorial da SEMA corresponde à fixação oficial do 
perímetro do Parque Estadual das Lauráceas pelo Estado do Paraná e (2) a incorporação imediata 
de tal delimitação no Plano de Manejo da unidade de conservação.” (MPPR, 2015, p. 23-24). 
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Ainda que não estejam instalados no interior do território, os empreendi-
mentos de mineração e energia que avançam sobre a região representam uma amea-
ça efetiva ao quilombo. É possível visualizar que os processos minerários já estão 
presentes em territórios quilombolas próximos a João Surá – como são os casos de 
Praia Grande, Rio da Cláudia e Porto Velho – e que a projeção da área de inundação 
da barragem de Funil no rio Pardo atinge diretamente todos os núcleos populacio-
nais do quilombo.

Ao ser reconhecida como Comunidade Remanescente de Quilombo em 
2006, após décadas de participação nas mobilizações regionais contra as barragens no 
Vale do Ribeira, e ter seu território reconhecido em 2016, a população de João Surá, 
sob a ótica dos empreendimentos, é compreendida como um entrave ao desenvolvi-
mento, uma vez que questiona e oferece resistência ao modelo que lhe tentam impor.

Ao exigir que seus direitos étnicos sejam reconhecidos os quilombolas de 
João Surá se contrapõem à projeção etnocêntrica do projeto desenvolvimentista e 
desvelam o racismo que o constitui. Nesse sentido, compreendemos como racismo 
toda a ação que se fundamenta na noção de raça, relacionada por Mignolo (2005) 
com a “categorização dos indivíduos de acordo com o seu nível de semelhança ou 
proximidade com um modelo pressuposto de Humanidade” (p. 41, tradução nos-
sa). O projeto ocidental de modernidade, partindo de um modelo eurocêntrico de 
sociedade, é responsável por fundar e reproduzir, até os dias atuais, a ideologia do ra-
cismo, a qual opera por meio da colonialidade, como aponta Quijano (2000, p. 342):

A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do 
padrão mundial de poder capitalista. Se funda na imposição de uma 
classificação racial/étnica da população do mundo como pedra an-
gular de dito padrão de poder e opera em cada um dos planos, âmbi-
tos e dimensões, materiais e subjetivas, da existência social cotidiana 
e em escala societal. (tradução nossa).

Ao adotar essa perspectiva, pretendemos afirmar que no caso em análise o 
racismo não se expressa necessariamente de forma explícita a partir da enunciação e 
da discriminação baseadas em critérios de cor e etnia, mas opera de forma difusa nas 
ações de Estado e dos empreendimentos por ele estimulados, ao negar a diferença e 
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impor, a partir de uma referência etnocêntrica, uma territorialidade que se contra-
põe à quilombola. 

A face institucionalizada desse racismo se expressa quando os órgãos de regu-
lação fundiária titulam desigualmente os lotes destinando áreas maiores a terceiros 
do que aos quilombolas; quando a fiscalização ambiental recai mais intensamente 
sobre estes; e ainda quando os órgãos de Estado e os empreendedores se recusam 
a reconhecer efetivamente os direitos quilombolas – garantidos pela Convenção 
169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e demais leis e normativas 
relacionadas a quilombos e comunidades tradicionais. O não reconhecimento dos 
direitos quilombolas é evidente na não internalização destes no plano de manejo do 
Parque das Lauráceas e na ausência de realização de consulta prévia, livre e informa-
da na implantação de todos os empreendimentos.

A limitação do acesso ao território e a degradação dos bem naturais a ele as-
sociados expressam também o racismo ambiental inscrito na execução de empreen-
dimentos sobre o quilombo. Partindo das definições utilizadas por Pacheco (2007) 
e Bullard (1994), compreendemos como racismo ambiental, no caso aqui aborda-
do, a forma desproporcional como recaem as injustiças sociais e ambientais sobre 
a comunidade quilombola, enquanto grupo étnico-racial, a partir da consecução 
de qualquer ação, pública ou privada, que afete a comunidade em parte ou em sua 
totalidade.

Assim como ocorre com o racismo institucional, o racismo ambiental se 
oculta por detrás da lógica que move o discurso e o projeto de desenvolvimento e, 
consequentemente, dos empreendimentos que nele se justificam. Verifica-se, assim, 
uma íntima relação do racismo ambiental com políticas e ações promovidas pelo 
Estado e práticas executadas pela indústria, onde os custos do desenvolvimento são 
deslocados para a população negra (BULLARD, 1994). 

Nesse sentido, podemos perceber expressões do racismo ambiental em João 
Surá na consecução de todos os empreendimentos citados anteriormente. O des-
matamento promovido para a instalação da pecuária extensiva na região, somado à 
degradação ambiental causada por essa atividade e pela monocultura de pinus e eu-
calipto que seguem até a atualidade, tem como consequência a limitação do acesso 
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ao próprio território e a bens naturais tradicionalmente utilizados por quilombolas, 
além de transformar dramaticamente a paisagem e implicar danos socioculturais 
irreparáveis.

As ameaças que se apresentam com o avanço da mineração na região e com 
o projeto da construção da barragem de Funil seguem a mesma lógica. Nesse caso, o 
quilombo é visto, pela perspectiva dos empreendimentos, como “zona de sacrifício” 
em prol do desenvolvimento econômico-industrial do país. 

Ironicamente, João Surá também acaba se configurando como “zona de 
sacrifício” para o “bem comum de todos”28, ao ser desconsiderada pelo Estado na 
execução de políticas de conservação da natureza, como ocorre no caso do Parque 
das Lauráceas. O racismo ambiental encontra-se presente, inclusive, por detrás do 
discurso do desenvolvimento sustentável, uma vez que, concordando com Esteva 
(1992), o desenvolvimento sustentável, em sua interpretação convencional29, é apre-
sentado “como uma estratégia para sustentar o ‘desenvolvimento’, não para apoiar o 
florescimento e a continuidade de uma vida social e natural infinitamente diversifi-
cada” (p. 48-49, tradução nossa). 
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No cotidiano de bairros localizados para além da região central curitibana, 
vez por outra o som de atabaques, palmas e vozes destacam-se e diluem-se no bur-
burinho da noite. Sons que comunicam conhecimentos e tradições ancestrais da 
cultura afro-brasileira, muitas vezes incompreendidos e silenciados por práticas 
marcadas pela intolerância religiosa e pelo racismo. Conhecer e reconhecer os lu-
gares, tantas vezes tornados periféricos, dessas expressões da religiosidade de matriz 
africana, torna-se central em um contexto no qual a promoção de direitos humanos 
– que, entre outras questões, garante a liberdade de culto – é vital aos processos 
democráticos. 
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Evento reúne adeptos do candomblé no Memorial de Curitiba, fev./2015.

Fonte: Flávio Rocha.

É nessa trilha que seguiu o projeto Lugares de axé: inventário dos terreiros de 
candomblé de Curitiba e região metropolitana, que teve entre seus objetivos realizar a 
identificação, mapeamento e documentação referentes aos espaços onde são realiza-
das as práticas religiosas afro-brasileiras na região metropolitana de Curitiba, mais 
especificamente aquelas vinculadas ao candomblé1. 

Foi nesse cenário, de entrelaçamentos entre políticas públicas de patrimô-
nio, de relações étnico-raciais e de promoção dos direitos humanos que o projeto 
Lugares de axé foi construído. Tendo como proposta a visibilização, o debate e a 
construção participativa de reflexões acerca das dinâmicas sociais e da memória de 
uma matriz cultural não hegemônica, enraizada em uma capital que mantém sua 
narrativa oficial assentada sobre uma suposta identidade branca europeizada. Nesse 
projeto, tivemos por objetivo realizar a identificação, mapeamento e documen-

1 As atividades deste projeto iniciaram no final de 2014 e foram finalizadas em 2015, contando 
com o fomento da Fundação Cultural de Curitiba, através do edital de Patrimônio Imaterial.
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tação referentes aos espaços onde são realizadas as práticas religiosas afro-brasileiras 
na cidade de Curitiba, mais especificamente o candomblé.

Vislumbrar a possibilidade de um mapeamento de terreiros de candomblé 
em Curitiba nos exige repensar e reconstruir essa memória urbana, da cidade focada 
até pouco tempo atrás em uma herança branca europeizada. Mudanças nos concei-
tos e nas formas de selecionar os bens culturais, a crescente intervenção e mobiliza-
ção dos diferentes grupos sociais e a emergência de políticas culturais participativas, 
são aspectos que caracterizam esses processos de reconhecimento. 

Assim, pensando no englobamento dessas dinâmicas, o projeto Lugares de 
axé foi idealizado com um objetivo maior de compor as narrativas produzidas sobre 
o patrimônio afro-brasileiro que vêm sendo muito lentamente reformuladas na ci-
dade de Curitiba, podendo também ser percebido como um exercício de compreen-
são do lugar conquistado pelos afro-brasileiros na sociedade paranaense, por meio 
da documentação, difusão e fomento dos terreiros de candomblé, como forma de 
valorizar seu patrimônio cultural. 

Por conta da amplitude do universo a ser pesquisado, estabelecemos como 
ponto de partida o inventário de 6 terreiros de candomblé, localizados na cidade de 
Curitiba e entorno. Dados os limites que esse projeto considerou (tempo de execu-
ção e recursos), privilegiamos as casas onde puderam se explicitar a diversidade de 
linhagens de cultos de candomblé, bem como a ancestralidade das mesmas. Deve-
mos ressaltar que tais critérios e escolhas foram efetivamente definidos ao longo da 
primeira etapa desse projeto, em debates que incluíam ativamente a participação do 
povo de santo e seus representantes.

Sobre o pano de fundo da diversidade de trajetória das nações e etnias 
dos africanos trazidos para o Brasil – tendo por referência a ancestralidade das 
casas de sacerdotisas e sacerdotes do candomblé –, a pesquisa pretendeu desve-
lar algumas facetas das dinâmicas e práticas do contingente negro que chegou e 
permaneceu em Curitiba em diferentes períodos históricos. Para isso, foi utiliza-
da parcialmente a metodologia do Inventário Nacional de Referências Culturais 
(INRC), chancelada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal (IPHAN), trabalhando o material de pesquisa através da categoria de lugar,2 

2 A categoria “lugar” adentrou a legislação brasileira sobre patrimônio cultural imaterial com De-
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pensando as casas de terreiro em Curitiba e região metropolitana como espaços 
de saberes, fazeres e crenças, reprodutoras de práticas culturais ancestrais, além de 
comunidades e vida, de resistência e de afirmação cultural do povo negro.

Essa metodologia de produção de conhecimento é também um instrumento 
de proteção e que pode estabelecer certo grau de preservação dos bens culturais. 
Nesse sentido, importa salientar o protagonismo que os terreiros de candomblé as-
sumem no processo de territorialização negra das cidades brasileiras, reafirmando 
identidades culturais diferentes, aglutinando populações marginalizadas e assumin-
do o papel do poder público em áreas onde este tem baixa inserção, sobretudo nos 
campos da educação, saúde, alimentação e até mesmo moradia a essas populações.

Avaliamos o processo de constituição desse patrimônio a partir da realização 
do presente inventário não somente como aplicação de um protocolo de identifi-
cação, mas também como um projeto que só obteve êxito por ter sido aplicada de 
modo participativo. Nesse sentido, nos alinhamos novamente a uma concepção am-
pliada de patrimônio imaterial, pois, cada vez mais, inventários dessa natureza são 
vistos como metodologias dialógicas de estabelecimento de contato com os grupos 
sociais aos quais esses bens culturais estão relacionados e que são, no fundo, respon-
sáveis pelo protagonismo, (r)existência e manutenção desses mesmos bens. 

Distinguindo categorias, nações e fronteiras

Antes de iniciar a exposição sobre o histórico do candomblé em Curitiba, 
faz-se necessário apresentar algumas distinções sobre os conceitos empregados no 
texto, que se referem tanto a contextos e categorizações do campo da História e 
da Sociologia quanto às categorias nativas e linhagens que definem fronteiras de 
pertencimento entre os candomblecistas entrevistados durante o projeto Lugares 
de axé.

creto nº 3.551/2000: “Art. 1º Fica instituído o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial 
que constituem patrimônio cultural brasileiro.

§ 1º Esse registro se fará em um dos seguintes livros: 
(...)
IV - Livro de Registro dos Lugares, onde serão inscritos mercados, feiras, santuários, 
praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas.”
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Os estudos históricos indicam que, até o fim do século XVIII, as referências 
de cultos estruturados de religiões de matriz africana no Brasil eram nomeadas em 
fontes históricas (processos crimes, inquisitoriais etc.) como candus ou calundus e, 
posteriormente (início do século XIX), passaram a ser denominadas, destacada-
mente na Bahia, como candomblé. Menciona-se, igualmente, uma predominância 
dos grupos bantos no sacerdócio dos calundus. Quanto à categoria candomblé, ape-
sar de a palavra ser originária das línguas bantos e de a literatura sugerir que, durante 
a primeira metade do século XIX, as fontes utilizavam o termo para referir-se tanto 
aos rituais bantos quanto aos jêje e nagô, foram estes últimos que se consolidaram 
como modelo privilegiado de pesquisas sociológicas a partir de 1890, por serem 
considerados os portadores de uma espécie de “pureza” africana. 

Destacam-se, nesse sentido, os terreiros que se popularizaram como can-
domblé keto, devido às relações históricas que seus fundadores mantinham com o 
reino Iorubá da cidade de Keto, como a Casa Branca do Engenho Velho fundada 
nos meados do século XIX, o Gantois e o Axé Opo Afonjá, que dela derivaram. Na 
Bahia, esses terreiros, situados em Salvador, durante muito tempo receberam maior 
atenção dos pesquisadores do que os de “nação”3 jêje e angola (banto).

Entretanto, para além da Bahia, houve também experiências de estruturação 
de cultos religiosos que receberam designações diferentes de candomblé, como o 
xangô de Pernambuco, o tambor de mina do Maranhão, o batuque do Rio Grande 
do Sul, a macumba do Rio de Janeiro, o jarê na Chapada Diamantina, a jurema e 
o catimbó em diversos estados do Nordeste. Optamos por referenciá-las no texto 
como religiões de matriz africana quando indicam uma forma de culto dos orixás e 
como religiões de matriz afro-indígena4 quando incluem de maneira mais explícita o 
culto de caboclos, que remetem à ancestralidade dos povos ameríndios, considera-

3 A palavra “nação”, no candomblé, expressa uma modalidade de rito em que, apesar dos sincre-
tismos e ressignificações que se deram no Brasil, e já na própria África, um tronco linguístico e 
elementos culturais de alguma etnia vieram a prevalecer (LIMA, 1984). A categoria envolve uma 
série de complexidades que não são objeto do presente trabalho, embora apresentem potencia-
lidades promissoras de desenvolvimento teórico, inclusive face às apropriações e circularidades 
experienciadas por outros grupos étnicos, como os indígenas (RAMOS, 1993).
4 Note-se que parte da literatura e do próprio povo de terreiro nomina ambas as vertentes sob a 
terminologia de religiões afro-brasileiras.
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dos “donos da terra”.5 Por fim, utilizamos o termo candomblé quando os adeptos dos 
terreiros pesquisados se autodenominam dessa forma, definindo fronteiras de per-
tencimento com outras religiões, tal qual a umbanda, bastante presente na região 
Sul-Sudeste, e o termo nação para designar as referências de origem e linhagem que 
estabelecem fronteiras entre os próprios terreiros (LIMA, 1976).

Primeiras evidências de religiosidade negra em Curitiba 

Os primeiros registros sobre religiões africanas no Brasil são evidenciados 
em documentos da Inquisição de Lisboa durante o século XVII6. A historiografia 
relativa ao tema, escovando a contrapelo7 processos inquisitoriais, registros de po-
lícia e notícias de jornais tem evidenciado denúncias sobre a presença de práticas e 
sacerdotes das manifestações religiosas africanas mencionadas até o século XVII, 
como o calundu e, posteriormente, no século XIX, o candomblé. 

Silveira (2009) identifica três tipos de sacerdócio associados às práticas de 
religiões de matriz africana durante o período colonial: “as calunduzeiras, curandei-
ras e adivinhadeiras”. Não raramente africanas e africanos escravizados detentores 
dos conhecimentos de cura e adivinhação eram agenciados por seus escravizadores 
para perceberem e dividirem a remuneração dessas práticas em um contexto em que 
a medicina oficial era inacessível ou ineficaz a maioria da população colonial. Esse 
tipo de documentação enfatiza inclusive, que certos curandeiros e adivinhadores 
foram “recebidos em monastérios, nos meios ricos, onde eram bem pagos, e até 
agraciados pelo rei de Portugal por bons serviços prestados.” (REIS, p. 29, 2007). 
Apesar disso, apreendidas enquanto feitiçaria, tais práticas não deixaram de ser alvo 
5 A presença do culto aos caboclos nos candomblés é objeto de controvérsias entre os adeptos da 
religião e, por isso mesmo, pode ser interpretado como um importante signo diacrítico, demar-
cador de identidades, tradições e diferenças dentro do próprio campo religioso. Sobre o tema, ver 
Santos (1995).
6 A referência mais antiga é relativa à denúncia ao liberto Domingos Umbata oriundo do anti-
go Reino de Angola que realizava rituais em sua residência na Capitania da Bahia de Todos os 
Santos, segundo a qual testemunham que: “Com uma tigela grande cheia de água, com muitas 
folhas e uma cascavel, um dente de onça, viu a testemunha algumas negras que se estavam lavando 
naquela tigela para abrandar as condições de suas senhoras” (MOTT, 2008, p. 11).
7 Benjamin (1985) propõe que, inversamente à confirmação da veracidade da história dos ven-
cidos, as classes subalternas devem escovar a história “a contrapelo” para resgatar a tradição dos 
oprimidos. 
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de intervenção da Igreja e do Estado, punidas sob os rigores do Livro V das Orde-
nações Filipinas. 

A partir de pesquisas realizadas em processos contra feitiçaria na Vila de 
Curitiba no período de 1750 a 1775, Araújo (2016) informa que negros, mestiços 
e índios, sobretudo mulheres, participavam ativamente das práticas mágicas, tanto 
como autores quanto como vítimas. Entre os casos do período, destaca-se o da “par-
da forra” Siprianna Rodrigues Seixas, filha de João Mulato, e outras sete indígenas 
administradas (Elena, Clara, Ana Verônica, Joana e Januária), acusadas e presas por 
comporem um suposto “cartório de feiticeiras” na Freguesia de São José, em março de 
1763. Ainda, a autora identifica a abrangência da presença afrorreligiosa no Paraná, 
que não se limitava à capital: em 1775, um “famoso negro adivinhador” dos Cam-
pos Gerais seria chamado para diagnosticar se Francisca Rodrigues da Cunha e sua 
filha Luiza Francisca da Cunha, da “nação carijó”, eram realmente feiticeiras como 
pretendiam as acusações contra elas levantadas. Para tanto, utilizou-se de um “prato 
de agoardente donde lançava as offertaz em dinheyro” (ARAÚJO, 2016, p. 193).

Ao longo da pesquisa histórica desenvolvida pelo projeto Lugares de axé, ou-
tro relevante registro de denúncia feita em Curitiba ao Santo Ofício da Inquisição, 
data de 31 de março de 1780. O então capitão-mor da Vila de Curitiba, Dr. Lou-
renço Ribeiro de Andrade, acusava Manuel Preto, escravo do Vigário de Curitiba, 
de ser responsável por feitos sobrenaturais, entre eles a adivinhação e a realização 
de curas, consideradas como feitiço pelo declarante e pelas quais o dito Manuel era 
procurado por pessoas da localidade. Os documentos relativos ao desdobramento 
do processo inquisitório possibilitam não apenas ter acesso a detalhes ritualísticos, 
mas também expõem a permeabilidade de tais práticas e crenças numa rede ampla 
de atores envolvidos: clientes, curandeiros, cúmplices.

Pessoas da elite comercial local apelavam a Manuel Preto diante de enfer-
midades de familiares, como o fez o comerciante Manuel Torres Vaz, que interro-
gado durante o processo, declarou que durante a cura de uma filha sua presenciou 
o curandeiro “deitar em hum Pratto de Agoa humas fructas qué pareciam carossos 
de azeitona” (ANTT, 1781, p. 31), com as quais interpretava se o doente sararia se 
“os fructos indios” flutuassem na água ou morreria se os mesmos “focem ao fundo”. 
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Outra testemunha menciona que notava que há dias “o dito preto tem estado no 
sitio de Manuel Torres Vaz e Mathias Corrª Simões onde se apresentam vários com 
m.to segredo para serem curados”(ANTT, 1781, p. 26-27).

Além de Manuel Preto, outras pessoas foram acusadas de feitiçaria no bojo 
desse processo, como “huma Francisca forra casada com hum negro chamado Joam 
pertencente aos religiosos de Sam Francisco; moradora também desta Villa, a qual 
tambem enfeitissou a huma mullata” (ANTT, 1781, p. 32) da testemunha, Manoel 
Gonçalves Sam Payo, comerciante e capitão-mor de Curitiba. A mesma testemunha 
fora o juiz ordinário de Curitiba que condenara a liberta Siprianna e suas associadas 
fuãs em 1763, evidenciando o esforço das autoridades locais em enquadrar e repri-
mir como feitiçaria as práticas de cura, adivinhação e demais aspectos de religiosida-
de africana e popular, nos quais, todavia, também acreditavam.

Outros elementos que mantêm estreita relação com a religiosidade africana 
e que foram alvos de controle dos códigos de posturas da Curitiba do século XIX 
e início do XX foram as manifestações de “fandango” e “batuque”, acompanhados 
do uso de tambores “por escravos em espaços públicos ou privados”. Pereira (1996) 
destaca que a proibição a “batuques e fandangos”, expressa no código de postura de 
1829, parecia estabelecer, à época, “uma correlação unívoca entre negros e batuque”, 
em distinção com o fandango. Diferenciação essa que aparentemente se dissolveria 
nas posturas dos anos seguintes, pela utilização intercambiável e equivalente dos ter-
mos “batuque” e “fandango”, indicando que poderiam, em meados do século XIX, 
abarcar uma mesma manifestação ou a fusão de ambas em que “nem o fandango é 
tão ibérico como parece, nem o batuque, a menos no Paraná, era uma manifestação 
exclusiva dos negros” (PEREIRA, 1996, p. 163).8 Ademais, a Lei nº 79, de 11 de ju-
lho de 1861, nem seu art. 85, Capítulo X, proibia expressamente “juntar-se dentro 
da povoação, nas ruas, praças ou dentro de casa, escravos com tambores e cantorias”.

A partir da derrocada do Império e das reformulações do direito penal bra-
sileiro, com o advento do Código Criminal de 1890 e a institucionalização do apa-

8 Pereira destaca, ainda, que uma distinção mais precisa é evidenciada no art. 53 das posturas de 
Paranaguá de 1877, onde, além dos fandangos e batuques, era expressamente proibido “- 4º Os 
bailes de escravos chamados congadas e jongo”.
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rato repressivo decorrente, a perseguição às práticas religiosas dissidentes se tornou 
ainda mais intensa, como destaca Mandarino:

As perseguições eram levadas a cabo, em sua maioria, através de de-
núncias da população que muitas vezes sentia-se incomodada pe-
los batuques que se arrastavam até altas horas em dias de grandes 
obrigações. [...] As religiões afro-brasileiras eram e continuam sendo 
vistas como curandeirismo, magia negra, exploração de credulidade 
pública e exercício ilegal da medicina, estando os seus praticantes 
incorrendo em crimes previstos no Código Penal. O Código Penal 
de 1890 incriminava não só o curandeiro, mas, também, o feiticei-
ro, juntamente com outras categorias, como espíritas e cartomantes. 
(MANDARINO, 2007, p. 97-100).

O objetivo precípuo da nova legislação penal, inspirada pelas teorias racialis-
tas e sanitaristas do fin de siècle, era a criminalização das africanidades, acusadas de 
resquícios de primitivismo numa nação que buscava modernizar-se. O “curandeiris-
mo”, a “capoeiragem” e a “vadiagem” foram tipificados como crimes que, a despeito 
do silêncio das normas sobre a cor, nitidamente visavam à população afrodescen-
dente. O branqueamento cultural foi tornado política de estado.

Na Curitiba de fins do século XIX e início do XX não seria diferente. Apesar 
da escassez de registros escritos e mesmo de fontes de história oral sobre a existên-
cia de formas estáveis de organização que possam ser definidas como comunidades 
religiosas de matriz africanas, não resta dúvida de que a repressão policial e judicial 
incidiu sobre pessoas de descendência africana, cujas tradições destoavam da reli-
gião hegemônica. Langer (1992) menciona que negros libertos, pardos, mulatos e 
mestiços compunham a maioria dos acusados de feitiçaria no início do século XX9. 
Nesse cenário, Nascimento (2015) também enfatiza o papel do direito e da polícia 
na construção dos estigmas raciais no Paraná da República Velha, lançando luz so-
bre os processos-crime de curandeirismo e demais delitos na capital.

Outrossim, pululam na imprensa da época relatos sobre práticas religiosas 
afro-indígenas, como foi o caso da “preta” Tia Joanna que, segundo o Diário da 
Tarde, em 1900 podia ser encontrada à rua Visconde de Guarapuava a atender a 

9 Importa notar que o tipo de “curandeirismo” permanece no art. 284 do Código Penal vigente e 
é, ainda hoje, objeto de criminalização (SCHRITZMEYER, 1994; HOSHINO, 2010).
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população com auxílio de guia espiritual o “caboclo Tapejara”. Tia Joanna é um per-
sonagem índice de um forte hibridismo cultural emergente também em Curitiba.

Barbosa (2001), investigando o mesmo período, reproduz notícias do jor-
nal Diário da Tarde que se referem a “uma mulher de côr morena e já algum tanto 
velha” (p. 59) que circulava com uma mesinha com imagens de S. Antonio e de S. 
Benedicto, oferecendo remédios para todos os males e que sua residência era “um 
verdadeiro museu alchimico tal a quantidade de objetos exquisitos com os quaes 
convive e aos quaes empresta qualidades mysteriosas.” (p. 59) A matéria reproduzi-
da pela historiadora finalizava exortando a polícia a tirar “os feitiços à velha devota” 
antes que as pessoas ignorantes que davam “ouvidos às suas conversas” pudessem ir 
adiante.

A pesquisadora menciona também o curandeiro Sebastião Mariano da Silva, 
“homem de cor”, que, segundo notícia do Diário da Tarde de 2 de outubro de 1903, 
atendia na rua São José (atual Mal. Floriano) e que “desde as 6 horas da manhã até 
avançada hora da noite, a casa onde está elle hospedado conservase completamente 
cheio de enfermos” (BARBOSA, 2001, p. 80-81).

Esses episódios, assim como o mencionado por Hoshino (2012, p. 404), em 
que dois suspeitos foram perseguidos, no final do século XIX, por “jogar busio a 
dinheiro”, evidenciam a ocorrência de práticas de religiosidade africana que possi-
velmente não foram pontuais em Curitiba, apesar de não se constituírem, até onde 
alcançam as fontes, em uma forma organizacional ritualística hierárquica e perma-
nente como ocorreu no candomblé jêje-nagô (na Bahia), do xangô (em Pernambu-
co), do batuque (no Rio Grande do Sul) e do tambor de mina (Maranhão e Pará), 
por exemplo. Se chegaram a formar-se, não sobreviveram como famílias de santo 
para a posteridade. Sob essa perspectiva, pode-se inferir que a religiosidade africana, 
enquanto expressão de uma cosmovisão na qual a relação espiritual é indissociável a 
todos os âmbitos da vida, apresenta-se no Paraná desde instante em que as primeiras 
pessoas africanas escravizadas aportaram nas paragens litorâneas de Paranaguá e de 
Iguape, já em meados do século XVI e permanecem vivas até nossos dias.
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As “macumbas” de Curityba e a máscara branca do feiticeiro negro

Uma das evidências mais antigas da presença de uma casa estruturada de 
religião de matriz africana ou afro-indígena em Curitiba encontra-se na edição de 
12/04/1929 do jornal Diário da Tarde. Trata-se da crônica intitulada Enquanto 
Curityba Dorme… As macumbas das Sextas Feiras, que, devido aos detalhes que 
apresenta, merece aqui uma descrição minuciosa. O autor, não identificado, nar-
ra uma movimentação noturna por entre ruelas de bairros afastados da cidade, no 
qual, ele e seus acompanhantes, foram atraídos pelo ruído dos tambores. O som os 
teria levado a uma “casinhola iluminada” na qual avistaram, por entre a fresta da 
porta, “uma sala estensa de aterro”; “bancos, cheios de negros que resavam” e, “ao 
centro, um preto velho” que entoava, acompanhado de “dois machetes e um adufo” 
a seguinte cantiga: “Venham Todos senhores mestres, venham me amparar; Que eu 
sou mestre de Jurema, Eh Juremá”. Espantado e admirado, o narrador continua: “Era 
uma macumba! Em Curitiba? [...] Macumba em Curityba!!!”

Após receberem a autorização do Mestre Marcos, o narrador e seus acompa-
nhantes adentraram à casinhola, onde avistaram ao canto do “salão de aterro” uma 
velha que mexia um cangirão dentro de uma panela fumegante e gritava: “Macum-
ba, Catimbó, Xangô”, ao qual os negros respondiam: “Xangô, nosso senhor Xangô”, 
enquanto “moleques dansavam em redor da velha negra”.

O artigo continua seu relato dizendo que, após longo grito anunciando a 
chegada de xangô, “houve um instante de alegria” e “os negros estavam electrizados 
olhando fixos para o cangirão fumegante”. Como não viram ninguém chegando, 
perguntaram a seu vizinho de banco: “‘Onde está Xangô?’, ao que ele respondeu: 
‘Não veem? Lá na fumaça’”. Eles nada viam além da senhora e dos jovens, dançando 
com mais intensidade. A descrição seguiu-se com os presentes “caindo em letargia”, 
o “negro Velho” Mestre Marcos cantando a chegada de Xangô e os machetes (violas 
rústicas de maneira) e o adufe (pandeiros quadrados introduzidos pelos mouros 
em Portugal) emudecendo-se. Momento em que os visitantes inesperados apro-
veitaram para fugir, apavorados ao que contam. A crônica é acompanhada de uma 
gravura (Figura 1) representando aspectos da narrativa, onde encontram-se, numa 
modesta construção de madeira, Mestre Marcos em vestes brancas sentado ao cen-
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tro em frente a uma mesa com duas velas. Ao lado esquerdo da gravura, está um 
negro tocando machete e ao fundo, “velha negra” e os “moleques” próximos à panela 
fumegante.

Fonte: Diário da Tarde, 12 de abril de 1929, p. 8| 

Essa crônica evidencia não apenas a presença de uma casa estruturada de reli-
gião de matriz africana, mas também um culto com elementos de diversas tradições 
afro-indígenas ( Jurema, Macumba, Catimbó, Xangô) presentes no Sudeste e no 
Nordeste do país. É ainda mais significativa a ênfase na composição étnico-racial 
dos participantes do culto, “cheio de negros”. Sob essa perspectiva, tais cultos, que 
possivelmente eram plurais (as macumbas) e ocorriam com certa regularidade (das 
sextas-feiras), agiam como o “princípio de corte” que “facultava aos negros sem dú-
vida viverem em dois mundos” (BASTIDE, 1978, p. 518). 

Assim como Tia Joanna e seu caboclo, a casa de Mestre Marcos também re-
força a hipótese da capacidade de síntese e diálogo intercultural promovidos pela 
comunidade negra, a partir do repertório disponível (para isso, inclusive, recontex-
tualizando instrumentos musicais de origem portuguesa) e dentro do espaço social 
que logravam negociar (a periferia da cidade e nos horários de descanso). 
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Apesar de não apresentar referências mais precisas que confirmem a existên-
cia real da casa descrita, a crônica explicita, ao menos, que referências de religiões de 
matriz africana já circulavam na mentalidade curitibana, apesar de não estarem inte-
gradas na sociedade da época, ao menos na leitura das elites, que seguiam operando 
com a lógica do “medo do feitiço” (MAGGIE, 1992) vigente desde a Colônia. 

As primeiras décadas do século XX, entretanto, foram também marcadas 
pela emergência e institucionalização religiosa da umbanda, que passou a disputar 
o mercado religioso com as religiões hegemônicas. Como argumenta Ortiz (1978), 
esse processo se caracteriza tanto por uma dinâmica de integração de valores cultu-
rais e de classe adequadas à sociedade da época quanto por uma unificação e padro-
nização de ritos até então heterogêneos. Nesse processo, conduzido por uma cúpula 
de intelectuais kardecistas em que “a valorização do preto (e não do negro) [...] se 
faz segundo a pertinência de uma cultura branca” (ORTIZ, 1978, p. 119) ocorre 
um reordenamento de elementos heterogêneos de rituais afro-brasileiros a partir de 
pressupostos científicos e evolucionistas, conjugados parcialmente com a iconogra-
fia do catolicismo popular, com a intenção de sistematizar, padronizar e legitimar 
uma determinada concepção de universo religioso com a pretensão de sintetizar as 
influências étnicas formadoras da nação, propiciando uma integração da emergente 
religião na sociedade da época. Para tanto, o movimento umbandista, originário da 
região Sudeste do país e que se consolidou durante as décadas de 1930 e 1940, efe-
tivou uma “campanha de padronização e codificação” (ORTIZ, 1978, p. 124) que 
definia, ancorado no princípio de cientificidade, quais rituais eram legítimos de ser 
associados à umbanda. Nos termos propostos por Negrão (1996), tensão em jogo se 
estabelece entre a moralidade cristã e as origens afro-indígenas dessa religiosidade.

Se por um lado, a emergência da umbanda pode ser compreendida como “a 
morte branca do feiticeiro negro” (ORTIZ, 1978), sob outra perspectiva possibili-
tou com que sacerdotes oriundos de outras religiões de matriz africana a utilizassem 
como “máscara” sob a qual mantinham e camuflavam elementos de suas tradições de 
iniciação. E é nesse viés que ela se insere na pesquisa focada nos candomblés.
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Nas entrevistas realizadas com candomblecistas de Curitiba pela equipe do 
projeto Lugares de axé, a referência mais antiga de um templo de umbanda que ado-
tava elementos de culto aproximados do candomblé é o “Terreiro do Chico Bóia”. 

Segundo Mãe Orminda, Osmar Costa, que herdou do pai o apelido de 
Chico Bóia em virtude de sua obesidade lembrar o homônimo comediante norte 
americano (Fatty Aruckle), trabalhava como caminhoneiro e, devido ao trânsito 
proporcionado pela sua profissão, foi para Porto Alegre, onde fez o santo em 1948, 
aproximadamente. Apesar de não haver consenso sobre a nação em que Chico Bóia 
foi iniciado, há indicativos de que fazia reverências a Bará, orixá cultuado no batu-
que do Rio Grande do Sul. Seu terreiro situava-se inicialmente no bairro Tingui e 
teria sido fundado entre os anos de 1954 e 1956 sob o nome de Templo Espiritua-
lista Estrela Guia. Posteriormente, Chico Bóia assumiu o terreiro de um de seus 
filhos de santo (Francisco Assis), situado no bairro Vila Isabel e alterou o nome 
para Templo Espiritualista Estrela Guia do Oriente. Segundo Mãe Orminda, que 
lhe sucedeu na condução da casa, apesar de ser um templo de umbanda, em certas 
ocasiões Chico Bóia também “tocava candomblé”. Segundo ela, a perseguição poli-
cial era bastante ostensiva, fato apontado como motivo para que se assumisse a um-
banda (que à época era realizada sem o uso de atabaques, como aliás ocorria na casa 
de Mestre Marcos) como culto oficial da casa em Curitiba, conquanto continuasse o 
sacerdote cumprindo suas obrigações de “candomblé” no Rio Grande do Sul.

A partir das fontes e relatos apresentados, sugere-se como hipótese que a 
primeira metade do século XX foi profundamente marcada pela interação de dois 
movimentos, em Curitiba. Por um lado, supõe-se a presença de cultos africanos e 
afro-indígenas dispersos e de diversas tradições (batuque, macumba, catimbó, xan-
gô etc.) presentes também em outras regiões e que evidenciam uma circulação am-
pliada da população negra adepta desses cultos operando um “princípio de corte” 
entre concepções de mundos não integrados. Por outro, a emergência da umbanda 
como religião mais integrada à sociedade urbana da época, o que provavelmente 
possibilitou a adesão parcial de alguns sacerdotes que usufruíam da legitimidade 
crescente dessa vertente religiosa. Assim, incluíam nos cultos ritos e doutrinas de 
suas próprias tradições de origem, como parece ter sido o caso de Chico Bóia. Em-
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bora disponhamos já de alguma bibliografia sobre a presença da umbanda em Curi-
tiba, uma intrigante questão diz respeito ao impacto da mencionada aproximação 
na organização dessa religião aqui, sugerindo futuros desdobramentos de pesquisa.

De todo modo, persistia nessas confluências a lógica enunciada pelo Babalo-
rixá de uma das integrantes da equipe do projeto Lugares de axé, segundo o qual “axé 
não se perde, se incorpora”10. Aliás, o poder de agregação das tradições afro-brasi-
leiras vem sendo salientado pelos estudos antropológicos, obrigando o campo a “re-
pensar o sincretismo” (FERRETTI, 1995) como interpretação convencionalmente 
reducionista e parcial do fenômeno.

Nesse sentido, ressalta-se ainda a trajetória do Babalorixá Antônio de Oiá, 
que se tornou uma das referências do candomblé Curitibano a partir da década de 
1970. Iniciado aos 9 anos de idade na tradição Nagô-Jarê por José Bispo Nascimen-
to, vulgo “Zé da Bastiana”11, no município de Andaraí/BA, após viver alguns anos 
em São Paulo, migrou para a cidade de Tupã/SP onde passou a frequentar o terreiro 
de umbanda de Mãe Silvia que, por influência sua, também se iniciou no Nagô-Jarê 
com Zé da Bastiana. No início da década de 1960, Pai Antônio construiu seu pró-
prio barracão em Londrina, onde iniciou Mãe Romilda, fundadora de uma das pri-
meiras casas de candomblé em Curitiba em 1964. Em 1973, o babalorixá Antônio 
Silva passou a residir também em Curitiba e a chefiar o terreiro de candomblé Ile 
Asé Egun-Nitá, no bairro Xaxim.

Os casos até aqui mencionados permitem supor a existência de uma potente 
circularidade entre tradições religiosas de matriz afro-indígena (catimbó, macumba, 
jarê, jurema) e africana (xangô e batuque) associadas com uma dinâmica migrató-
ria da população negra intra (sul-sul) e inter-regional (Nordeste-Sudeste-Sul). Se o 
10 A produtora cultural e designer Brenda Maria Santos é iniciada no candomblé no Ilê Axé Opo 
Olofin Save Ayrá Intilé ati Oni Meregi, casa comandada pelo Babalorixá Jorge Kibanazambi. 
Embora afastada das atividades religiosas, sua atuação no projeto foi central na montagem e iní-
cio do projeto, com informações privilegiadas, bem como nas articulações com diferentes casas, 
devido também à sua inserção no Fórum Paranaense de Religiões de Matrizes Africanas (FPR-
MA). Importante sublinhar que o ilê a que pertence Brenda não entrou no inventário, por não 
estar dentro dos critérios de casas estabelecidas até a década de 1980.
11 Segundo as entrevistas realizados com os descendentes de Pai Antônio, Zé da Bastiana: “era 
iniciado no candomblé de caboclo e também iniciado em uma nação que antigamente se chama-
va nagô, hoje nós sabemos que o nagô na realidade é o nagô-vodum, o Babalorixá dele e meu avô 
de santo se chamava Domingos do Fato de Cachoeira de São Félix”.
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caso de Chico Bóia indica uma possível presença de elementos do culto do batuque 
do Rio Grande do Sul existente até a década de 1950, a trajetória de Pai Antônio 
explicita as influências da presença de tradições originárias do Nordeste que, inicial-
mente, estendem-se ao Sudeste (Rio de Janeiro e São Paulo) e, posteriormente, ao 
Sul, associada às dinâmicas migratórias que ocorreram em meados do século XX. 
Observa-se, inicialmente, a migração de mais de meio milhão de paulistas, mineiros 
e nordestinos para o norte do Paraná, entre as décadas de 1930 e 1950, fruto da 
expansão cafeeira na região e, posteriormente, o deslocamento de paulistas para a 
região metropolitana de Curitiba. Nesse processo, o trabalho de campo descortinou 
a receber forte influência das religiões de matriz africanas no Sudeste, em específico 
no Rio de Janeiro e em São Paulo que estenderam, através da filiação de adeptos das 
casas de umbanda curitibanas ou da vinda de pessoas iniciadas, sua influência às 
comunidades afrorreligiosas de Curitiba e região.

Breve panorama das casas inventariadas: o projeto e seus desdobramentos

A prática do candomblé de forma ritual organizada em comunidades de 
terreiro pode ser percebida em Curitiba e região a partir de meados da década de 
1960, em trânsitos mais amplos envolvendo sacerdotes e sacerdotisas, nações, ter-
reiros e cerimônias de iniciação, compondo redes que conectam Bahia, São Paulo, 
Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e tantos outros estados. 
Conforme os relatos coletados explicitam, o estabelecimento desses grupos foi um 
movimento caracterizado pela repressão e estigmatização, implicando muita luta, 
esforço e resistência coletiva, que persiste até os dias atuais. 

Traçar contornos mais nítidos e expor o espaço ocupado pelas religiões afro-
-brasileiras de forma provocativa e crítica foram alguns dos objetivos do projeto Lu-
gares de axé. Pensado para além da aplicação de uma metodologia de produção de 
conhecimento, mas, também, como um instrumento de proteção e salvaguarda dos 
bens culturais, buscamos salientar o protagonismo que os terreiros de candomblé 
assumem no processo de territorialização negra das cidades brasileiras; reafirmando 
identidades culturais múltiplas, aglutinando populações marginalizadas e, não raro, 
assumindo o papel do poder público na execução de políticas públicas de educação, 
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saúde, alimentação e até mesmo moradia dessas populações, a partir de sua inserção 
comunitária.

Como um dos principais produtos desse rico processo participativo, desen-
volveu-se o site lugaresdeaxe.org, onde se acham consolidados os principais resul-
tados da pesquisa, bem como material audiovisual e fontes históricas referente às 
casas-matriz inventariadas. Esperamos com essas ferramentas contribuir para um 
processo de interatividade e da reflexividade acerca das dinâmicas do patrimônio 
cultural afro-brasileiro, na esperança de que esse inventário possa ser complementa-
do para o universo ainda vasto de casas não mapeadas na própria região metropolita-
na de Curitiba, bem como expandido para outros municípios do estado do Paraná.

Casas Inventariadas 

Ilè Alaketú Ijobá Bayá Asé Nãnã
Sacerdotisa fundadora: 
Romilda Ty Nana
Assistentes de Pesquisa: 
Luis Marcelo Titão e Iara 
Cristina Titão
Ano de Fundação: 1965
Localização: bairro Bo-
queirão, Curitiba.
Nação: Ketu

Fonte: Acervo Casa Ilè Alaketú Ijobá Bayá Asé Nãnã.

Yalorixá Romilda Ty Nanã foi uma das primeiras sacerdotisas da umbanda e can-
domblé em Curitiba. Sua vida espiritual se iniciou na umbanda, aderindo ao can-
domblé na década de 1960 como yawô de Pai Antonio, filho de Zé da Bastiana/
BA, na tradição Nagô Vodun, em Londrina/PR. Em 1965, abriu seu barracão em 
Curitiba, no bairro do Boqueirão. Depois, junto com Pai Antonio, tomou suas com 
Pai Baiano ty Sango (RJ), em Ketu. 
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Atualmente, o terreiro encontra-se em transição. Após o falecimento da Yalorixá, 
em 2008, o imóvel foi vendido, mas o axé continua sob comando de seu neto Mar-
celo ty Osoguian, em Navegantes/SC.

Ile Asé Oya Semin
Sacerdote Fundador: Babalorixá Veco de Oya 
Sacerdote responsável durante a pesquisa: Wal-
lace ty Ogun (Wallace Rodrigues Darte)
Assistente de Pesquisa: Erika Duarte
Organização civil: Tenda de Umbanda Zé Pilin-
tra/Ilê Asé de Oya
Localização: Vila Guarani, Colombo (PR)
Ano de Fundação: 1971
Nação: Ketu
 

Fonte: Acervo Casa Ile Ase Oya Semin.

O terreiro de candomblé foi fundado pelo Babalorixá Veco de Oya, em 1971, na 
antiga rua Fernando de Noronha, bairro do Santa Cândida (Curitiba). Desde 2001, 
a casa se acha em sua atual localização, no bairro Maracanã, município de Colombo. 
Veco de Oya foi iniciado na nação Ketu pelo Babalorixá Fomo ty Oya (Antônio 
Silva), na década de 1960.
Sua vida espiritual começou ainda jovem, na umbanda. No candomblé, exerceu o 
cargo de sacerdote por mais de uma década. Com seu falecimento, o Babalorixá 
Wallace Ty Ogun o sucedeu na direção do terreiro. Por tradição e pela trajetória do 
sacerdote que fundou o Ilêe, o terreiro mantém também o culto de umbanda. Com 
o falecimento de Pai Veco, iniciou-se a dinastia de Ogun na casa.
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Ilê Asé Egunoia
Sacerdote Fundador: Muzzillo de Ogun e Arilda de Iansã (Manoel Muzzilo e 
Arilda Ribas Muzzillo)
Sacerdote responsável durante a pesquisa: Marcos e Estela Muzzillo 
Assistente de Pesquisa: Fernando Perna
Organização civil: Centro de Estudos Espiritualistas de Umbanda e Candomblé 
Senhor do Bonfim
Localização: Bairro Alto (Curitiba)
Ano de Fundação: 1972
Nação: Angola

Pai Muzzillo de Ogun e Mãe Arilda de Iansã praticavam o culto da umbanda e aten-
diam em sua residência na rua Dr. Muricy, no centro da cidade. Em 1969, inaugura-
ram o seu primeiro barracão, localizado no Bacacheri. Em meados de 1970, ambos 
já tinham feito sua iniciação no candomblé Angola, ele com Zé Ribeiro (Pai Olivar 
de Ogum) e ela com Tata Fernando Costa. Em 1972, o centro é transferido para 
o Bairro Alto e a chegada de seus igbás, trasladados do Rio de Janeiro, é feita em 
cortejo ritual pelo bairro. Pai Muzillo falece em 1989 e Mãe Arilda em 2004. Hoje, 
a família (seus herdeiros) cuida do asé.

 

Fonte: Acervo Casa Ilê 
Asé Egunoia.
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Ilê Asé Igbá Afauman
Sacerdote Fundador: Sebastião Braz (Kafú Milodé)
Sacerdote responsável durante a pesquisa: Vera de Oxum (Vera Lucia Lopes)
Organização civil: Tenda São Lázaro  
Localização: Boqueirão, Curitiba (PR)
Ano de Fundação: 1972
Nação: Jeje

Em 1951, nascia Sebastião Braz na cidade do Rio de Janeiro, negro, filho de Pereira 
Nunez e Maria Isabel Braz. Sua avó materna, assim como sua mãe, era iniciada no 
candomblé. Ainda em 1968, já reconhecido como Pai Kafú Milodé – o pequeno 
caçador – abre sua primeira casa na cidade de Foz do Iguaçu, chamada Tenda Es-
pírita São Lázaro. No ano de 1972, chega em Curitiba, exercendo a função de sa-
cerdote e estabelece o Ilê Asé Igbá Afauman no bairro do Parolim. Em 1986, a 
casa é transferida para o bairro Boqueirão, onde permanece até os dias atuais. Com 
a morte de seu Babalorixá, Pai Nillo de Oxossy, Pai Kafú continua suas obrigações 
de santo com o babalorixá Odé Otaioci ( José Francisco Pereira), aparentando o Ilé 
Asé Igbá Afaumam e o Ilê Asé Igbá Onin Odé Akueran. No ano de 2009, falece Pai 
Kafú Milodé e Mãe Vera de Oxum para é indicada para a condução da casa, cuidan-
do de seus mais de 300 filhos e alimentando o orixá maior desse terreiro, Obaoluaye. 

Fonte: Flavio Rocha.
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Ilê Axé Iansã Egunitá
Sacerdote Fundador: Antonio Silva – Pai Antonio (Fomo de Iansã)
Sacerdote responsável durante a pesquisa: Ogã de Oxalá (Marco Silva) e Dofo-
no de Ogum (Caio Guimarães)
Assistente de Pesquisa: Caio Guimarães
Localização: Vila São Paulo – Uberaba (Curitiba)
Ano de Fundação: 1973
Nação: Nagô Jarê (fundação) – Ketu (atualmente)

Pai Antonio nasceu em 1938 na Bahia e foi iniciado aos 9 anos de idade na nação 
Nagô-Jarê pelo babalorixá Zé da Bastiana, em Andaraí/BA. Depois de passar por 
São Paulo (capital e interior), já em Londrina funda sua primeira casa de santo e 
também conhece Dona Zilda, Gamotinha de Oxum, parceira de vida familiar e es-
piritual. Mudando-se ambos para a capital, em julho de 1973, o Ilê Asé Yansã Egu-
nitá abria suas portas em Curitiba. Em 1974, após falecimento de seu Pai de Santo, 
Zé da Bastiana, segue para o Rio de Janeiro, onde realiza suas obrigações com Wal-
domiro de Xangô (Pai Baiano), marcando sua passagem e de sua casa para a nação 
Ketu. Após o falecimento de Pai Antonio em 2011, a casa mantém suas atividades 
internas até que o herdeiro, Dofono de Ogum (neto biológico de Pai Antônio), 
assuma seu posto de herdeiro do Ilê.

 
Fonte: Acervo Casa 
Ilê Axé Iansã  Egunitá.
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Ilê Asé Igbá Onin Odé Akueran
Sacerdote fundador: Doté Odé Otaioci 
Sacerdote responsável durante a pesquisa: Iyalasé Tuty da Oxum (Fátima Pereira)
Assistente de Pesquisa: Rômulo Miranda
Organização civil: Centro de Estudo e Pesquisa da Cultura Afro-Brasileira (CE-
PECAB)
Localização: Colombo (PR)
Ano de Fundação: 1957 (estabelecendo-se em 1974, no Paraná)
Nação: Nagô Vodum 

A casa foi firmada, inicialmente, em São Paulo, em 1957, e seu primeiro registro em 
cartório deu-se em 1962. Todavia, no ano de 1974, o terreiro é transferido para o 
Paraná, fixando-se primeiramente em São José dos Pinhais. A partir de 1976, passa 
a funcionar em Colombo, onde se localiza até hoje. Nascido em Minas Gerais, o 
sacerdote fundador da casa, Doté Odé Otaioci ( José Francisco Pereira), foi iniciado 
por Raimunda “Pé de Pincel”, filha de Vicente do Matatú. Após seu decesso, em 
2000, Ekéji Tuty Iyalasé da casa, recebe as funções de zeladora do Ilê até o momento 
em que sua herdeira, Iya Cristiane de Iansã, assuma seu posto à frente do Asé.

Fonte: Acervo Casa 
Ilê Asé Igbá Onin 

Odé Akueran.
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Irôkos e a espacialidade do candomblé em Curitiba e região metropolitana

As práticas do candomblé são espacializadas de diferentes maneiras: da casa 
ao terreiro e deste ao mato à mata, as relações com elementos da natureza partem de 
uma cosmologia baseada na comunicação com essas forças. O alimento para o asè 
está nesses lugares, considerados sagrados. Práticas proibidas durante muito tempo 
no Brasil, rituais são feitos, para além dos terreiros, nesses locais, geralmente públi-
cos, gerando uma série de conflitos, especialmente entre aqueles pouco informados 
sobre a relação intrínseca entre o candomblé e o que denominamos como natureza. 
Em Curitiba e região metropolitana, ao longo do processo de pesquisa, apareceram 
falas contundentes sobre a importância desses lugares, que reúnem as comunidades 
de candomblé da cidade. Um dos mais importantes são os Irôkos da Praça Tiraden-
tes, que guardam histórias peculiares sobre a presença negra em Curitiba. 

Irôko é o nome dado pela nação 
ketu ao orixá que representa a dimen-
são do tempo e é senhor de todas as 
árvores sagradas. Na África, a árvore 
que é consagrada ao orixá é conheci-
da como amoreira africana. No Brasil, 
diz-se que Irôko habita as gameleiras 
(ficus doliaria) também chamadas de 
gameleiras brancas, figueira, figueira 
brancas, entre outros. O número de 
árvores e o modo como foram planta-
das, em círculo, é significativo para o 
candomblé, o que fez com que fossem 
escolhidas para as práticas dos cultos e 
representem um espaço físico imbuído 
de significação cultural.

Como elemento de uma tradi-
ção que não permanece em um passa-
do estagnado, mas dinâmico, os Irô-

Iroko a Praça Tiradentes, Curitiba. 
Foto: Flavio Rocha
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kos têm a marca de sua história na saída do Egbé Ayè Afoxé Omo Ijesá, bloco que 
apresenta dimensão étnico-religiosa, formado no final dos anos nos últimos anos 
de 1970, quando declarou-se a sacralidade do lugar. O afoxé é realizado em forma 
de cortejo e o significado da palavra tem origem iorubá, podendo ser traduzida por 
“a fala que faz” ou o “enunciado que faz a a fala acontecer. Pode ser considerado 
um xirê (festa) ou candomblé de rua. O Ogã Glauco Souza Lobo foi um dos res-
ponsáveis pela organização do bloco Afoxé, junto com o Babalorixá José Francisco 
Pereira, Pai Kafu Milodê, Mãe Arilda de Iansã e Pai Veco ty Oyá. Também tem o 
compromisso de manter e divulgar a história e cultura negras através dos cânticos 
(em iorubá ou em português), toques e danças. O ogã Rômulo de Osaguian, ogã de 
Iyá Tuty do Ilé Asè Igba Onin Ode Akueran, narra um pouco da história das game-
leiras e sua relação com o afoxé:

Aqui nessa praça existem cinco figueiras dessa plantadas, o que cha-
mou a atenção de Odé Otaioci foi exatamente que, as figueiras, afora 
os baobás, é que podem ser consagradas a alguns orixás, a Irôko, ao 
Bará, Xangô. O detalhe é que quem plantou essas árvores, que foi a 
prefeitura, plantou cinco pés em forma de círculo, isso é significa-
tivo pro povo do candomblé, porque a gente acredita que quando 
uma árvore dessa é consagrada a Irôko, em suas copas vivem velhas 
senhoras que guardam um mundo, um outro mundo, de muitos se-
gredo, então é um lugar muito sagrado e muito forte pra quem é de 
candomblé. E cinco, que é um número que marca isso e em forma de 
círculo. Bem, por conta disso tudo, eles escolheram pra....essa árvo-
re eles consagraram a Exu, e porque a Exu, porque nessa época, que 
eles descobriram essas árvores, que elas tinham uns três metros de 
altura, o afoxé ia sair, pra um afoxé ir pra rua tem que dar comida pra 
Exu, não pode ser o Exu de meu terreiro, tem que ser o Exu da rua, o 
que foi que fizeram? Consagraram essa árvore pro Exu do afoxé, essa 
árvore é consagrada ao Exu do Ilê Omo Ijexá, que é o afoxé que foi, 
surgiu a partir de nossa casa, Glauco fundou o afoxé na casa de Mãe 
Arilda, entregou o afoxé pra Federação, e a Federação chamou Odé 
Otaioci pra tomar conta do afoxé, Odé Otaioci e pai Kafu Milodê 
tomaram conta do afoxé, mas se recusavam a botar o afoxé na rua 
sem dar comida pro Exu, então por conta disso essa árvore foi con-
sagrada a Exu.
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Os Irôkos são referência, inclusive, para práticas políticas do povo de can-
domblé na cidade e no estado, já que toda ação do Fórum de Religiões de Matrizes 
Africanas do Paraná (FRMPR), sempre passa pela praça para fazer suas saudações 
e pedir força ao orixá Irôko. As oferendas, segundo Rômulo, são sempre deixadas 
quando há qualquer ato que passe pelo local, construído e percebido como um lugar 
de axé. Rômulo Miranda identifica também que, além de sua família, outras pessoas 
realizam cultos e deixam oferendas, sem as esconder (como tem sido a prática dos 
mais velhos), o que ele vê como positivo e necessário, pois acredita que somente 
tornando públicas essas práticas e o poder público as reconhecendo será possível o 
exercício dos direitos dos candomblecistas na capital. “Então, por tudo isso, a praça 
Tiradentes, pro povo de candomblé, é um marco sim, e é um marco com história, 
nós temos história, infelizmente não existem fotos, porque, porque o culto é priva-
do. [...] E a gente espera que a partir do ano que vem o afoxé saia com Exu comendo 
na praça”, afirma o ogã.
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Candomblé, consumo, consumidores e suas formas

Para falarmos sobre o Candomblé e o consumo no pós-colônia, tem-se de 
um lado a comunidade afro-brasileira, em especial as religiões de matriz africana, 
que consume uma gama de produtos africanos; e do outro, há quem detém esses 
comércios e os produtos e, por isso, ditam as regras de custo, do que devem ou não 
estar para o consumo em seus comércios.

Desde a pós-colonização, o comércio de produtos afro-brasileiros fugiu do 
alcance dos seus reais consumidores, que até então eram os africanos e os afro-bra-
sileiros, que eram os que detinham esses domínios, conhecimentos e hábitos de 
consumo e comercialização de produtos como inhame, quiabo, mostarda, batata 
doce roxa, mangarito, ora-pro-nóbis, fruta-pão, fura-tacho, caruru, bem como os 
feijões fradinho, roxinho, guandu, além da banana-terra, galinha d´Angola, várias 
farinhas, vários arrozes, hortelã graúdo, diversas pimentas e maxixe. Afirma Bastide 
(2001, p. 145):

As feiras e os mercados se constituem como capacidades simultâneas 
de ‘[...] permitir um comportamento do tipo capitalista e de procu-
ra do lucro; e estar profundamente enraizado no comportamento 
tradicional comunitário’ os atores (Idem pp. 128-129) distinguem 
quatro formas básicas de comércio ou de mercados tradicionais: 1) 
as grandes feiras acontecem de quatro em quatro dias nas principais 
cidades iorubás; 2) as pequenas feiras que acontecem todos os dias 

1 Graduada em Relações Internacionais pela Unibrasil. Mestre pela Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, onde defendeu a dissertação com o tema “Templo religioso e natureza: os 
avanços tecnológicos e os saberes do Candomblé na contemporaneidade”. Atua como militante 
negra desde 1979, tendo participado ativamente da luta contra o racismo no Paraná e no Brasil.
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todos no mesmo dias na mesma cidade; 3) as feiras naturais que são 
extensões de pequenas feiras; 4) o comércio tradicional realizado em 
esquinas, beira de estradas e na parte externa das casas.

Se pensarmos em temporalidade, diríamos que hoje seria viável essas formas 
de comércio, mas não é verdade, a prova está aí com as feiras de produtos não tra-
dicionais, que têm o acesso inviável pelas comunidades tradicionais de religiões de 
matriz africana, levando-as a mudanças de hábito: pela falta dos espaços necessários 
para a perpetuação da cultura e dos costumes, e pela perda do contato físico com as 
plantas que fizeram com que os vivenciadores, e mesmo sacerdotizas e sacerdotes, 
migrassem gastronomicamente para o ato do consumo de pizza, hambúrger, bata-
tas fritas, bolachas e bolos recheados. Não que tivessem proibições, mas, além de 
fugirem das tradições, afetam a saúde pelo fato de que para os negros têm – cien-
tificamente comprovado – levado a grandes índices de doenças, como: obesidade, 
colesterol, diabetes, hipertensão, problemas renais etc.

Segundo Cristiano Henrique Ribeiro dos Santos (2010, p. 24): 

A vida dos Candomblés não pode prescindir de seus mercados. É 
enorme a demanda dos cultos afro-brasileiros por produtos especí-
ficos para a realização de oferendas aos Orixás. A força e amplitude 
dessa presença se evidencia, sobretudo, no mercado.

Geralmente, os mercados não acolhem totalmente os candomblecistas dian-
te da procura e da ausência dos produtos procurados, o que os força a mudar de 
hábitos. Isso ocorre pela falta de espaço, do afastamento dos Candomblés das áreas 
rurais e com a crescente urbanização que faz com que as cidades inchem e a produ-
tividade não dê conta, além do descaso com as suas reivindicações.

Segundo Barros (1993 apud SANTOS, 2010, p. 5;7):

O mercado possui uma dimensão na trajetória iniciática dos noviços. 
Aspirantes a condição de membros iniciados no mistério dos cul-
tos, pois ‘uma viagem ao mundo afro-brasileiro começa no mercado’ 
(Idem, p. 5). A compra dos insumos necessários à realização dos ritos 
é ainda mais complexa ao deparar-se com a multiplicidade de produ-
tos africanos exigidos pelo culto. 



276

Abordagem sociológica sobre a população negra no estado do Paraná

Mesmo que sejam substituídos os alimentos, não há a troca dos comporta-
mentos, biológico e fisiológico, e aí começam os problemas de saúde: ora faltam 
vitamina, ora falta cálcio; surgem as dores de coluna, joelho e sedentarismo urbano, 
que nos chama atenção para que futuro teremos e queremos.

Conceito global das religiões afrodescendentes no Brasil

Para Juarez Tadeu de Paula Xavier dos Santos (2005, p. 112-113):

Os estudos recentes indicam um enorme emaranhado de definições 
próprias dos complexos religiosos, que embaralham as fronteiras de 
qualquer mapa religioso baseado em categorias consolidadas nas pes-
quisas dos últimos cem anos. As autodefinições expressam a criativi-
dade e a complexidade de um mundo instável que promovem as mais 
inusitadas combinações. Para a compreensão global dos dados dis-
poníveis faz-se necessário uma reinvenção dos conceitos utilizados.

O Brasil tem uma diversidade de religiões, mas as afrodescendentes são as 
mais ramificadas pelas miscigenações (entre negro, índio, índio-branco, branco-ín-
dio e negro), mas com todas as miscigenações as que mais sofrem com discrimina-
ções, segregações e intolerância são as religiões Candomblé e Umbanda, e todas as 
nações, como a Jeje, Keto, Banto, Xangô, Batuque, as tradicionais da matriz africa-
na. Portanto, fica explícito o racismo estrutural: quanto mais próximo da origem, 
maior é o distanciamento e a invisibilidade. Se por um lado as religiões de matriz 
africana ficam à margem da mídia, dos discursos enquanto um marco de resistência 
e tradição religiosa afro-brasileira, por outro lado, elas vêm para o centro quando 
se trata de desrespeito, intolerância e chacota na mídia e em várias denominações 
neopentecostais, que têm o aval do Estado pela “laicidade cristã”.

Para Xavier (2005, p. 112):

A realidade das religiões afrodescendentes tem se mostrado mais 
dinâmica do que a capacidade de enquadramento dos conceitos 
usados. Para o ingresso na massa de dados optou-se pelo conceito 
guarda-chuva: religiões afrodescendentes. O conceito engloba todas 
as manifestações de religiosidade com presença de elementos cultu-
rais identificados com a experiência africana... Candomblé de Ca-
boclo, assim como as manifestações religiosas das chamadas nações 
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africanas: Nagô, Jeje, Ketu e Bantu. O conceito guarda-chuva é um 
modelo teórico para a compreensão do quadro complexo dado pela 
pesquisa. Para efeito da análise dos dados consideram-se religiões 
afro-brasileiras aquelas que se desenvolveram no país a partir do con-
tato com a experiência africana, como a Umbanda e o espiritismo. 
Foram consideradas religiões de matrizes africanas aquelas que rei-
vindicam essa condição: os Candomblés de matrizes Nagô (Ketu), 
Jeje e Bantu.

O conceito de nações é mais eficaz para explicar as religiões afro no contexto 
histórico das religiões, e até mesmo para não incorrermos em erros diante do uni-
verso religioso que possui diversas denominações brasileiras, com todo o respeito à 
Umbanda e às demais manifestações afro-brasileiras que especifica aos seus adeptos 
e aos pais com suas riquezas. Frente a isso me proponho a tratar do Candomblé e 
estatisticamente do estado do Paraná. “Com base ao que diz explicando Mãe Stela 
de Oxóssi, Ialorixá do Ilê Asé Opô Afonja: é um espaço sagrado de acesso limitado, 
determinado pela hierarquia religiosa e o aval dos orixás. Tudo se organiza decerto 
a partir da experiência simbólica, no vínculo direto com a natureza.” (apud SAN-
TOS, 2006, p. 11).

Somos tão ligados à natureza que não dissociamos a ela, seja fisicamente, 
mentalmente ou cosmicamente, e os orixás são partes da mesma e ligados à nossa 
existência: somos regidos por eles e pela natureza. As folhas, o lago, o ar e o fogo 
fazem parte do nosso equilíbrio e harmonia no universo – ser humano e natureza.

Contudo, os espaços da natureza são propriedades privadas: mato, rio, lago, 
até mesmo o mar etc., o que leva à intolerância religiosa, por causa da perda de espa-
ço, da urbanização e da desigualdade política, econômica, racial e social.

Segundo Santos (2006, p. 11):

É assim mesmo, a natureza conserva conosco todo o momento, basta 
saber entendê-la, ou até quem sabe, dar um pouco mais de atenção a 
ela. Tudo que a nossa religião professa advém da natureza. Os nossos 
dogmas não foram ditados por um Deus distante: eles são apreendi-
dos na interação homem divindade através da natureza, pois os nos-
sos Deuses sempre usaram essa interação como forma de expressão.
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O culto do Candomblé é um culto à natureza em interação e integração ao 
ser humano. Cada agravante à natureza afetará direta ou indiretamente os seres vi-
vos, em especial os humanos. Diante dessa preocupação, até mesmo com a degrada-
ção da natureza, as religiões de matriz africana e afrodescendentes são as primeiras 
ambientalistas do planeta e no Brasil somam-se aos indígenas.

Com os resquícios do pós-colonialismo, os cultos afrodescendentes, aqui no 
estado do Paraná, sofrem com a ausência da história dos seus antepassados. Se há a 
invisibilidade do negro no passado do estado, só podemos afirmar sua presença no 
presente e afirmar que o culto aos orixás não tem fronteira e tampouco a natureza 
e o culto dos nossos ancestrais tornaram-se diaspóricos, vivos na diáspora negra. 
Hoje, estatisticamente, o estado do Paraná é o mais negro do Sul do país, conforme 
o último censo do IBGE.

Para Gil Risério (1988, p. 108): “O homem arrancado de sua terra, escravi-
zado do outro lado do oceano e submetido a um intenso bombardeio ideológico foi 
encontrar em sua religião a possibilidade de manter viva uma continuidade, inclu-
sive pessoal.”

A história não deu e não dá conta de dizer o que foi estrategicamente para 
invisibilizar o negro no pós-colônia, o que fez com que ele fosse ocultado na escrita, 
na mídia falada, televisiva e nas expressões culturais. A história é um tanto ambígua: 

Definindo esquematicamente o sítio simbólico de pertencimento, 
Zaoual (2003) utiliza a imagem ‘de três caixas estreitamente, vincula-
dos’, três níveis de realidade articulados que em conjunto constituem 
o todo, o sítio, lugar de encontro e ancoragem para os sujeitos que a 
ele pertencem. O todo está estruturado ao redor do senso comum 
que seus aderentes produzem em suas interações. Senso comum par-
tilhado percorre o conjunto dos diferentes níveis de relatividade do 
sítio. Mito ritos sítios estão interligados. (ZAOUAL, 2003, p. 54).

O autor demonstra a importância do sítio como eixo de integração, pois o sí-
tio mítico envolve: cultura, costume, tradição, religião e espacialidade. Encontra-se 
aí a grande importância do sítio mitológico, mais real aos adeptos do culto. Segun-
do Zaoual (2003, p. 112), “a religião neste caso foi um poderoso refúgio de resis-
tência ao processo de desafrinização do homem negro a pensar de não ser o único.”
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Mas no estado do Paraná, em especial no Sul ou melhor na capital, temos 
atualmente que juntar os cacos e fazer um mosaico étnico e encontrar o negro nesse 
mosaico. O difícil não será encontrar os negros e sim seus referenciais culturais e 
marcos históricos, estrategicamente apagados no cenário das representações sim-
bólicas. Assim reafirmamos a importância da oralidade nos terreiros, no carnaval e 
na memória histórica de um povo e seus ancestrais ou nos movimentos negros. Não 
fossem os poucos relatos de alguns pesquisadores, diríamos que a cidade de Curitiba 
faria parte da Europa, mas mesmo em alguns países, como França, Bélgica, Inglater-
ra, Portugal, temos mais registro histórico que aqui.

Mesmo os raros relatos encontrados fazem parte de uma ideologia eugenista 
excludente ao negro, exaltando os colonizadores e invisibilizando o afrodescenden-
te e justificando a escravização. Vejamos o que diz Wilson Martins, em sua obra Um 
Brasil diferente, analisada por Octavio Ianni (1978, p. 130):

Reconhece, em 1853, na composição da população 40% de mulatos, 
negros e pardos. Embora, logo adiante este enorme contigente de 
negro suma de seu alfarrábios e tornando-se invisíveis para o ensaísta 
que parece embevecido pela teoria ariana ao citar discursos de Tra-
jano Reis, onde se afirma que ‘[...] a bela raça paranaense inteligente, 
viçosa, empreendedora, forma-se do cruzamento de anglo-saxão, do 
latino, do eslavo’, excluindo o negro da formação do homem para-
naense.

Imaginem nos identificarmos enquanto de religião de matriz africana nesse 
contexto de desintegração e de invisibilidade do negro sem o acolhimento estatal, 
e o respeito da sociedade, ideologizada pela branquitude. Imaginem o tamanho do 
esforço empreendido pelas comunidades de terreiro e ativistas que trabalham con-
tra uma força oculta, que é um adversário sem face. O Candomblé aqui é um so-
brevivente com memória de uma história negada, apenas se reafirmando diante aos 
demais estados e da oralidade, ancestralidade e hierarquia, o que faz com que zele-
mos por esse legado, a religião de matriz de matriz africana. A responsabilidade que 
se sente em guardar e resistir lutando é uma questão de honra aos antepassados, na 
busca de manter, em nosso contexto paranaense, suas tradições africanas em nome 
de todas as nações Nagô, Jeje, Ketu e Banto no Brasil.
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Para a construção do processo de invisibilidade do negro na cultura curitiba-
na vários aspectos contribuíram. Quando dizemos isso, é importante entender que 
o que acontece não é resultado de um acontecimento novo, mas que esse processo 
foi sendo historicamente construído pela sociedade, pelos seus membros como um 
todo, no sentido de dar a característica que melhor lhes conviesse em dado mo-
mento histórico; sendo que, ao longo do tempo, esta vai revelando suas raízes mais 
perniciosas e maléficas para alguns segmentos, que também são parte dessa mesma 
sociedade. 

Cabe a pergunta: o termo não é religião? Sim, é religião de matriz africana no 
Brasil, e é importante traçar um perfil histórico de como vive a comunidade negra 
no Paraná, para que se entenda quem são, e como foi e é difícil ser adepto ou zelador 
das religiões de matriz africana neste estado e na capital. Tais dificuldades geraram, 
no passado, uma causa e no presente está se dando os seus efeitos, e no futuro quem 
saberá são os nossos ancestrais.

Para Oliveira, Oliveira e Bertholdo Jr. (2010, p. 34-35):

A perseguição histórica sofrida pelos terreiros de Candomblé gerou 
uma ocupação de áreas mais afastadas que foram paulatinamente sen-
do alcançados pela cidade. Muitos dos terreiros mais antigos foram 
perdendo, gradualmente, consideráveis áreas verdes, por invasões e 
pelos problemas inerentes à posse da terra. A vida urbana alcançou 
as roças de Candomblé gerando a necessidade de ações pontuais para 
salvaguardar a manutenção de áreas verdes dos terreiros tradicionais 
do Nordeste, cinco considerados patrimônio cultural do Brasil ou-
tros em processos relacionados ao tombamento de terreiros estão em 
curso. Entretanto mesmo diminuídas ou até restritas a áreas míni-
mas, os terreiros de Candomblé sempre possuem árvores sagradas e 
plantas que simbolizam estas florestas ancestrais de referência.

A preservação tem várias formas: a do território mítico sagrado, das árvores, 
folhas, flores, costumes de respeito à natureza, educação e saberes. Devemos enten-
der que não somos donos de nada e que a natureza é de todos e que somos responsá-
veis por ela enquanto indivíduo, mas que devemos pluralizar a responsabilidade de 
cuidar da mãe natureza, pois é o mesmo que cuidar dos orixás.

Na visão de José Flavio Sombra Saraiva (1999, p. 31):
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No que diz respeito às relações entre o Brasil e a África, especial-
mente aos processos migratórios, deve-se levar em conta que eles se 
iniciam a partir do processo de escravidão apesar de algumas pesqui-
sas revelarem que ao longo da história a África e o Brasil eram um 
território contínuo que separaram-se por meio de fenômenos da na-
tureza, conforme abordam vários estudos geológicos caracterizados 
atualmente pela descontinuidade territorial marcada pelo oceano 
Atlântico.

Tratando-se ainda de indução social e religião de matriz africana no Brasil 
com ênfase no Paraná, é conveniente traçar um paralelo entre racismo, preconcei-
to, exclusão, desagregação e estratégia estatal para a invisibilização do negro e dos 
cultos do Candomblé, que são integrados à África em sabores, saberes e costumes, 
estando separados apenas pelo oceano.

Xavier (2005) argumenta:

As pesquisas das religiões afrodescendentes no país criaram um 
modelo de estudo que se fixou no horizonte da maior parte dos tra-
balhos realizados: a religião católica como modelo de organização 
sagrada – estrutura sacerdotal, ética, religiosa, forma de filiação re-
ligiosa, organização litúrgica – [...]. Cria-se em relação às religiões 
afrodescendentes um estereótipo hostil: que lhe nega o direito de 
ser, ter e poder... O grande número de afrodescendentes nas religiões 
hegemônicas é um fenômeno registrado em diversas partes do mun-
do, mesmo no continente africano. No Brasil criou-se uma noção 
de que a religião com ‘erre’ maiúsculo são as religiões cristãs, tendo 
a católica como modelo exemplar. Em tempos mais recentes, as re-
ligiões neopentecostais assumiram a dianteira no recrutamento de 
descendentes de africanos país. (p. 114-115).

Isso faz com que se reflita também sobre a religião, pois, além de não ser 
considerada sua história e haver poucos registros, fala-se apenas ou escreve-se sobre 
a presença do negro nas estatísticas do pós-colônia. Fala-se e escreve-se sobre o feito 
do colonizador e pouco do colonizado com fidelidade.

Cremos ser por essa razão que há tantas dificuldades de uma ligação histórica 
entre a África e o Brasil, e de uma legitimação histórica no Paraná e no Brasil dos 
quilombos e das religiões de matriz africana, que se preservaram por meio da orali-
dade, ancestralidade e hierarquia. 
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Muitos brasileiros consideram que as religiões afrodescendentes re-
ligiões de fato, mas como seitas religiosas, destituídas de imanências 
(organização litúrgica) e transcendência (atos religiosos de ligação 
com o sagrado). Outros ocultam sua filiação religiosa como forma 
de proteção ou estratégia de dissimulação. (XAVIER, 2005, p. 115).

Considerações finais

Este trabalho procurou abordar um pouco o que a história não tratou: a real 
historicidade do negro no Brasil e no estado do Paraná, proporcionando a invisibili-
dade do negro na sociedade, mas que é presente na religião, na memória identitária. 
A inclusão ou inserção do negro na sociedade parece pedir licença para entrar na 
própria casa, o Brasil. Tratar também de formas de consumo e consumidores das 
religiões afrodescendentes no mercado é outra questão séria que depende muito do 
fator econômico do negro e o interesse do proprietário, do comerciante atual.

Buscou-se também descrever a forma como o estado do Paraná, em uma es-
tratégia de invisibilizar o negro e suas representações simbólicas, usou a borracha e 
o apagador na causa afrodescendente. No entanto, houve a resistência negra, por 
meio dos nossos ancestrais que buscaram garantir a preservação da existência da 
religião e da cultura africana no Paraná e no Brasil como um todo. Parece mito que 
estamos falando do estado mais negro da região Sul. Fica difícil negar a existência 
negra. Para dar uma melhor compreensão sobre essa cultura, é importante trabalhar 
o conceito guarda-chuva religiões de matriz africana no Brasil, de Xavier (2005). 

Procurou-se mostrar um pouco como o racismo e a intolerância religiosa são 
eixos estratégicos para a retirar o negro do núcleo social e econômico, da renda e da 
escala de ascensão de qualquer avanço ou progresso, fazendo com que ele se sinta 
menor valia; sendo que é na questão da religião que ele se afirma na força do axé e 
da ancestralidade.

Foi muito difícil de encontrar material de pesquisa que referenciasse o negro 
no Paraná que não fosse referindo-se à escravidão. Por outro lado, os negros estão 
aí lutando como lutaram no passado. Nossos antepassados não são apenas números 
estatísticos e fazem parte da humanidade como produtores, pensadores, vivencian-
do sua religião e acreditando que vale a pena sempre o fundamental: acreditar que 



283

Candomblé, tradição e resistência negra

estamos num processo de evolução e que é possível uma interação, um mundo sem 
separatismo. Parece utópico ou mero sonho, mas só assim é possível os negros alça-
rem novos voos.
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Mapa: População Negra, Comunidades Quilombolas e Comunidades 
Tradicionais Negras no Estado do Paraná (ITCG, 2017)

Anexo
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Anexo

POPULAÇÃO NEGRA  E COMUNIDADES QUILOMBOLAS NO ESTADO DO PARANÁ
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