
 1 

 

 

 

Relatório de Ações da Coordenação 

do Programa Brasil Quilombola no 

Paraná – 2011//2014 – Volume I 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE  
 
COORDENAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA NO PARANÁ  
 
RELATÓRIO DEMANDAS  -  VOLUME I -  2011 // 2014 
 
Governador do Estado do Paraná : Carlos Alberto Richa  
 
Vice Governador do Estado do Paraná: Flávio José Arns 
 
Secretário Chefe da Casa Civil : Cézar Silvestri  
 
Secretário Especial de Relações com a Comunidade : Ubirajara Schreiber  
 
Chefe de Gabinete : Janaína Lopes Gehr  
 
Assessoria de Gabinete : Carlos Andrade  
 
Coordenação do PBQ no Paraná: Clemilda Santiago Neto  
 
Assessoria da Coordenação: Dra Edimara Soares 
  
Trabalho técnico : Isabela Patrícia Veríssimo // Rocio Mara Lisboa Vieira Pombo do Nascimento. 

 

 

 

Participando do Mutirão da Cidadania no município de Turvo , Lideranças das Comunidades de 

Remanescentes de Quilombos Invernada Paiol de Telhas de Guarapuava e a Comunidade de 

Campina dos Morenos do município de Turvo 

 



 3 

 

 

 

Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Rio do Meio em Ivaí – Paraná 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

INDICE 

               Apresentação...........................................................................................................06 

Introdução................................................................................................................08 

Comunidades Quilombolas e o Poder Público.....................................................09 

IV Encontro Nacional Quilombola – CONAC.........................................................19 

Primeira reunião formação GT do PBQ no Paraná...............................................20 

GT de Trabalho.........................................................................................................21 

Trabalho conjunto SERC/CAOP-Pr.........................................................................22 

Apresentação Versão Final do Plano de Trabalho PBQ no PR............................25 

Entrega do Plano de Trabalho na Seppir................................................................26 

Desenvolvimento do Trabalho.................................................................................27 

Situação atual na questão dos territórios no Paraná............................................29 

Formas de Produção nas CRQs do Paraná............................................................34 

O que produzem........................................................................................................35 

Criação de Animais...................................................................................................36 

Piscicultura................................................................................................................37 

Atuação do INCRA no Paraná..................................................................................38 

As CRQs do Paraná  a ocupação do território pelos fundadores.........................40 

1. Campo Largo......................................................................................................40 

2. Candói.................................................................................................................43 

3. Castro..................................................................................................................47 

4. Curiúva................................................................................................................52 

5. Guaíra..................................................................................................................55 

6. Guarapuava........................................................................................................59 

7. Ivaí.......................................................................................................................62 

8. Lapa.....................................................................................................................67 

9. Palmas.................................................................................................................72 

10. Ponta Grossa......................................................................................................78 

11. São Miguel do Iguaçu.........................................................................................81 

12. Turvo....................................................................................................................83 

Bibliografia..................................................................................................................86 

Anexos 

Decreto nº 4887 de 2003.............................................................................................91 

Portaria nº 98 – Fundação Cultural Palmares..........................................................95 

CRQs do Paraná Certificadas pela FCP e com Processo aberto no INCRA.........96 

Políticas Públicas para implementação 2015 a 2018..............................................97 



 6 

 

APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

INTRODUÇÃO 

Em 2011 teve início o processo de diálogo com as lideranças das Comunidades 
Remanescentes de Quilombos do Paraná –CRQs, no sentido de consolidar um espaço 
participativo para  implementação de políticas públicas nas CRQs. É necessário destacar que as 
lideranças quilombolas já tinham uma forte atuação nos eventos promovidos pelo Estado, através 
de suas diferentes Secretarias de Governo.  Nesse contexto, deriva a proposição para implementar 
no Estado o Programa Brasil Quilombola (PBQ).  

 

 

 

Dona Ana Maria Presidente da Federação Quilombola do Paraná e Antonio Carlos Presidente da 
Associação Quilombola de João Sura – Adrianópolis, recebidos pelo Secretário Wilson Quinteiro 

da Secretaria Especial de Relações  com a Comunidade e seu Assessor Edson Arantes juntamente 
com o Coordenador da Cerde//Seed Adir Simão e a professora Clemilda Santiago Neto para 
planejamento do I Encontro de Comunidades de Remanescentes de Quilombos do Paraná. 

 

 

 

 

 

PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA 

O Programa Brasil Quilombola reúne ações do Governo Federal voltadas às CRQs. Tais 
ações, bem como as metas e recursos envolvem 23 ministérios e órgãos federais. Os principais 
objetivos do PBQ são: a garantia do acesso à terra; ações de saúde e educação; construção de 
moradias, eletrificação; recuperação ambiental; incentivo ao desenvolvimento local; pleno 
atendimento das famílias quilombolas pelos programas sociais, como o Bolsa Família; e medidas 
de preservação e promoção das manifestações culturais quilombolas. A implantação do PBQ no 
Paraná, foi discutido no I Encontro Estadual da Federação das Comunidades Remanescentes de 
Quilombos do Paraná-Fecoqui, e Seminário de Ações Integradas do Programa Brasil Quilombola. 
O referido evento ocorreu em Curitiba, no período de 04 a 06 de julho de 2011, com presença dos 
representantes das Secretarias e Órgãos Governamentais do Estado e dos municípios onde 
localizam-se as Comunidades Remanescentes de Quilombos. Também contou com a presença dos 
representantes da União, por intermédio da SEPPIR e do Ministério Público do Paraná.  
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COMUNIDADES QUILOMBOLAS E PODER PÚBLICO SE REÚNEM EM CURITIBA PARA DISCUTIR 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

Secretário Wilson Quinteiro - Secretaria Especial de Relações com a Comunidade o Vice 
Governador e Secretário de Educação Flávio  José Arns a Srª Ana Maria Santos da Cruz  - 
Presidente da Federação das comunidades Quilombolas do Paraná e CONAC, Prof. Ilton – 
Presidente da associação da Comunidade quilombola de Batuva de Guaraqueçaba , o Sr Nilton 
Bezerra – Superintendente do Incra no Paraná. 

 
Na abertura do encontro, a representante da Coordenação Nacional de Articulação das 
Comunidades Negras Rurais Quilombolas e da FECOQUI, Ana Maria, salientou a necessidade de 
espaços em que a população quilombola seja ouvida e vista pelo poder público, especialmente no 
Paraná onde havia o mito de que não havia negros. “O que se espera é que as políticas públicas 
cheguem nas comunidades, porque até agora elas estão no papel e não sabemos onde emperra 
tanta burocracia”, afirma dona  Ana Maria.  

De 4 a 6 de julho Curitiba sediou o l Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas do Paraná e 

o Seminário de Ações Integradas do Programa Brasil Quilombola (PBQ). As atividades, que 

reuniram representantes de 33 das 36 Comunidades Quilombolas certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares no Estado do Paraná, foram organizadas pela Federação das Comunidades 

Quilombolas do Paraná (FECOQUI) e pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial 

da Presidência da República (SEPPIR), em parceria com o Governo do Estado, através das 

Secretarias Especial de Relações com a Comunidade (SERC) e de Educação (SEED). Destaca-se a 

participação e o apoio do Vice-Governador, Flávio Arns, que na abertura do evento ressaltou a 

importância da atuação conjunta entre o movimento social quilombola e o Estado visando a busca 

conjunta de soluções na caminhada para implementação da cidadania.  Ao longo dos três dias de 

encontro a SEPPIR explicitou as ações do PBQ e os demais órgãos federais presentes expuseram 

as ações voltadas a este público específico, como o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 

o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (INCRA), o Ministério de Minas e Energia (Eletrosul) e a Fundação Nacional de Saúde 

(FUNASA), além da presença de gestores estaduais e municipais. Os representantes quilombolas 

apresentaram e debateram suas demandas, tendo em vista a constituição de um Plano de Trabalho 

com um cronograma de ações a serem implementadas no âmbito de execução do Acordo de 

Cooperação Técnica entre o Governo do Paraná e o Governo Federal, que será assinado nos 

próximos meses. Deste modo, espera-se que os municípios e o estado possam acessar verbas 

disponíveis e trabalhar em parceria com a esfera federal, pois na ponta é quem faz a política 

pública realmente acontecer nas comunidades. Integrantes da equipe do Centro de Apoio dos 

Direitos Constitucionais participaram do encontro, já que sua atuação com as comunidades 

quilombolas visa justamente o acompanhamento das políticas públicas e a concretização dos 

direitos sociais desta população. Durante sua apresentação no encontro, o coordenador do Centro 

de Apoio, Procurador de Justiça Alberto Vellozo Machado, relacionou a exclusão da população 

negra na atualidade com modo como foram trazidos para o Brasil, invisíveis enquanto seres 
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humanos e tratados como res (coisa), o oposto da situação vivida pelos imigrantes europeus, que 

foram trazidos como seres humanos, para colaborar como uma força reconhecida da economia. 

O Programa Brasil Quilombola 

 

O Programa Brasil Quilombola está em atividade desde 2004, com atuação central na questão do 

acesso à terra, infra-estrutura e qualidade de vida, desenvolvimento local e inclusão produtiva, 

direitos e cidadania. Atualmente 23 ministérios estão ligados às políticas públicas para 

comunidades quilombolas. Atualmente a conjuntura nacional das comunidades quilombolas 

apresenta os seguintes dados: são 3524 comunidades auto-identificadas, 1667 certificadas pela 

Fundação Cultural Palmares (FCP), 996 processos de regularização territorial no Instituto Nacional 

de Colonização e reforma Agrária (INCRA) e 189 comunidades com território titulado.   

 

SEPPIR coordena a atividade, cuja abertura aconteceu na segunda (04), às 14h, no Hotel Caraveli, 

no Centro de Curitiba 

 

Dr. Alberto Machado - Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Constitucionais 

do Paraná, Leonor Araújo – SEPPIR, Wilson Quinteiro – SERC, Flávio José Arns – Vice Governador 

e Secretário de Estado da Educação. 

De segunda a quarta-feira (04 a 06/07), Curitiba sediou o l Encontro Estadual das Comunidades 

Quilombolas do Paraná e o Seminário Integrado do Programa Brasil Quilombola (PBQ). As 

atividades foram realizadas pela Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da 

Presidência da República (SEPPIR), em parceria com o Governo do Estado paranaense, através 

das secretarias Especial de Relações com a Comunidade e da Secretaria de Estado da Educação, e 

a Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná (Fecoqui).  

O objetivo foi a construção de um Plano de Trabalho que atendesse às demandas das 

comunidades quilombolas do Paraná, envolvendo os governos federal, estadual, municipal e os 

quilombolas. Segundo a diretora de Programas da Secretaria de Políticas de Comunidades 

Tradicionais da SEPPIR, Silvany Euclênio Silva, o plano precisa ser  elaborado com foco nos 

quatro eixos principais do PBQ: acesso à terra, infra-estrutura e qualidade de vida, inclusão 

produtiva e desenvolvimento local, direitos e cidadania. 

O Seminário Integrado do PBQ teve a participação dos ministérios do Desenvolvimento Social 

(MDS), da Educação (MEC) e da Saúde (MS), além da Fundação Cultural Palmares (FCP) e do 
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Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). As atividades foram coordenadas pela 

SEPPIR, que apresentou informações sobre as políticas públicas em execução no âmbito do 

programa.  

Além da apresentação do PBQ e das ações do governo federal para atender às comunidades 

quilombolas, foram realizadas as atividades para o nivelamento das informações e orientação aos 

gestores/as sobre a metodologia de trabalho em grupo para a produção das diretrizes do Plano; 

sistematização das demandas e construção das diretrizes para o Plano de Trabalho PR; plenária 

de apresentação das demandas das comunidades de remanescentes de quilombos; 

sistematização do Plano de Trabalho; apresentação de relatório final e encaminhamentos. 

 

 

 Adair José Bernardino (Coordenador do PBQ no Paraná), Silvany Euclenio Secretária de Políticas 

para Comunidades Tradicionais (SEPPIR), Leonor Araújo – Diretora de Programas p/Comunidades 

Tradicionais (SEPPIR). 

 

 

Secretária de políticas para Comunidades Tradicionais da SEPPIR, a Senhora Silvany Euclênio, 

trazendo orientações para os gestores estaduais e municipais paranaenses, sobre a 

implementação do Programa Brasil Quilombola no Paraná.. 
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DOCUMENTO - DEMANDAS GERAIS ELABORADO PELAS COMUNIDADES DE REMANESCENTES 

DE QUILOMBOS DO PARANÁ  ENTREGUES  EM 05/072011 

 

1) EIXO ACESSO À TERRA: 

 

- Demarcação e titulação dos territórios quilombolas; (INCRA, ITCG) 

- Interrupção das ações dos proprietários que prejudiquem o patrimônio da comunidade 

quilombola como desmatamentos desenfreados e plantação de eucalipto e pinnus dentro do 

território; (SEMA, IAP, FORÇA VERDE) 

- Nas comunidades quilombolas onde já foi realizado o laudo antropológico, o Estado deverá 

coibir a venda das propriedades. (ITCG, INCRA, SEJU SEC.SEG.PUBLICA) 

- Identificação das áreas de estudo de titulação com placas nas comunidades quilombolas; (ITCG 

INCRA) 

- Direito ao uso das terras para que se mantenha a cultura alimentar e hábitos em comunidades 

quilombolas atualmente prejudicadas pela legislação ambiental. (SEMA,  IAP,  FORÇA VERDE) 

- Espaço para plantar, pois os terrenos são poucos e pequenos (INCRA, ITCG) 

- Retorno das reuniões entre ITCG, INCRA, MP e as comunidades para encaminhamento da 

titulação para as comunidades quilombolas das terras devolutas; (ITCG,  INCRA,  MP) 

- Criação de órgão permanente para assuntos e políticas para as comunidades tradicionais; 

(SERC) 

 

2) EIXO INCLUSÃO PRODUTIVA 

 

 - Assegurar a inclusão de trabalhadores quilombolas contratados pelo governo do Estado para o 

trabalho das obras relativas às implementação de políticas publicas para as comunidades 

quilombolas;SECRETARIA DO TRABALHO 

 

- Aplicação de incentivos efetivos dos órgãos públicos à agricultura familiar quilombola para 

produção agroecológica por meio de correção do solo, adubação e distribuição de sementes 

crioulas; (SEAB, EMATER SECRETARIA DO TRABALHO) 

- Incentivo para criação de hortas comunitárias; (EMATER, SECRETARIA DO TRABALHO, ) 

- Tomada de atitude da SEAB em relação aos técnicos da EMATER que se negam a trabalhar nas 

comunidades quilombolas, como no município de Castro; (EMATER) 
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- Disponibilidade dos técnicos da EMATER para trabalhar nas comunidades quilombolas com 

assistência técnica rural; (EMATER) 

- Reabertura do Escritório da EMATER no Município de Adrianópolis;(EMATER) 

- Escritório da EMATER em todos os municípios quilombolas; (EMATER) 

- Promoção pelo governo do Estado do Paraná, através da SEAB, anualmente da “Feira 

Quilombola” com amplo destaque para os alimentos, hortifrutigrangeiros e o artesanato produzido 

na comunidade que desenvolvam trabalho social de valorização da cultura negra. (SEAB, SEMA) 

- Formação dos jovens quilombolas para elaboração de projetos para as comunidades; (SETI) 

- Disponibilidade de maquinário para construção de tanques de peixe para as comunidades que 

tenham interesse; (SECRETARIA DO TRANSPORTE E PREFEITURAS  ) 

- Disponibilidade de maquinários agrícolas para as comunidades quilombolas; (MDA, SEAB, 

EMATER) 

- Construção de sistema de água para agricultura e criação de animais; (EMATER) 

- Instalação de cozinhas comunitárias nas comunidades quilombolas; (MDS, EMATER, 

PREFEITURAS) 

- Criação pelo IAP de um programa de desenvolvimento sustentável, em conjunto com as 

comunidades quilombolas, no sentido de promover a recomposição das áreas degradas nas 

comunidades. (IAP) 

- Promover e integrar as comunidades que cercam o Parque Estadual das Lauráceas por meio de 

uma Zona de Amortecimento regulamentada de acordo com a tradição quilombola; (SEMA IAP) 

 

3) EIXO SAÚDE: 

 

- Atendimento nas comunidades pela Estratégia Saúde da Família (ESF) e Saúde Bucal, 

ressaltando a necessidade de tratamento diferenciado das crianças, das mulheres e das 

especialidades, com cronograma construído junto com a comunidade e com freqüência adequada 

às demandas; (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Construção de postos de saúde nas comunidades com equipe médica permanente e com 

presença quinzenal de especialistas como pediatras, ginecologistas, oftalmologistas, geriatras, 

cardiologistas, etc.; (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Atuação de agente comunitário de saúde nas comunidades; (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE 

SAÚDE) 
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- Capacitação de agentes de saúde das próprias comunidades quilombolas; (MS, SESA, SEC. 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Capacitação das equipes médicas para trabalharem com as comunidades quilombolas em 

questões específicas da população negra como anemia falciforme, diabetes, hipertensão, 

glaucoma, entre outras. (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Disponibilidade de transporte para os doentes receberem atendimento fora da comunidade e para 

os médicos se deslocarem às comunidades; (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Ampliação e melhoria na estrutura e equipamentos nos postos de saúde; (MS, SESA, SEC. 

MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Encaminhamento prioritário às comunidades quilombolas em casos que o SUS não cobre o 

atendimento; (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Atendimento médico nos finais de semana 

- Disponibilidade de ambulância nas comunidades para encaminhamento de consultas 

emergenciais; (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE) 

- Valorização dos conhecimentos tradicionais de cura (MS, SESA, SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE,  

MINISTÉRIO DA CULTURA, SECRETARIA ESTADUAL DE CULTURA E SECRETARIA MUNICIPAL 

DE CULTURA) 

 

4) EIXO EDUCAÇÃO: 

 

- Efetivação do processo em trâmite para criação das Escolas Quilombolas Diogo Ramos (CRQ 

João Surá/Adrianópolis) e Maria Joana Ferreira (CRQ Adelaide Maria Trindade Batista/Palmas), o 

qual consta no FNDE/PBQ sob o nº de protocolo 0242928/2010-2. (MEC, SEED) 

- Criação e construção de Escolas Quilombolas em todas as comunidades quilombolas, com 

propostas e projetos políticos pedagógicos específicos em relação ao modo de vida; (SEED, SETI) 

- Criação e Construção de uma Escola Quilombola na CRQ Córrego do Franco, Município de 

Adrianópolis, para atendimento de quatro comunidades quilombolas de Adrianópolis e uma de 

Bocaiúva do Sul, todas atualmente atendidas pelo Estado de São Paulo, por ausência de estradas 

pelo lado paranaense; (SEED, MEC) 

- Formação de professores e funcionários quilombolas para trabalharem nas escolas localizadas 

nas comunidades; (SEED, SETI)  

- Formação inicial e continuada dos professores para que atuem nas comunidades quilombolas e 

em escolas que recebam estudantes oriundos de comunidades quilombolas; (SEED, SETI) 
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- Investimento de recursos públicos para reforma, adequada estruturação e reabertura das escolas 

municipais de séries iniciais e ensino fundamental em comunidades quilombolas; (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, SEED, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) 

- Elaboração de projeto político pedagógico para as escolas quilombolas e para as escolas que 

atendem estudantes quilombolas, em diálogo efetivo com as comunidades; (SEED, SETI) 

- Realização de melhorias na infra-estrutura das escolas (reforma no prédio, biblioteca, recurso 

audiovisual) que atendem alunos oriundos das comunidades quilombolas; (FNDE, SEED/SUDE E 

SEEC) 

- A merenda escolar deve ser de qualidade e produzida na comunidade;  (MEC, SEED, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SEAB) 

- Transporte escolar adequado e gratuito para os estudantes quilombolas até o Ensino Superior; 

(MEC, SEED E SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO) 

- Incentivo ao acesso dos estudantes quilombolas às políticas afirmativas educacionais; (MEC, 

SEED E SECRETARIA MUNICIPAL DE DUCAÇÃO) 

- Concursos específicos para professores e funcionários nas escolas localizadas em comunidades 

quilombolas. Enquanto isso não ocorrer, deverá ser exigida a Carta de Anuência emitida pela 

associação quilombola nas escolas estaduais e municipais localizadas nas comunidades, a qual 

poderá ser revogada a qualquer tempo pela associação; (MEC, SEED e SECRETARIA MUNICIPAL 

DE DUCAÇÃO) 

- Elaboração de material didático-pedagógico produzido pela secretaria estadual e municipal com 

a equipe pedagógica da escola em conjunto com as comunidades quilombolas; (SEED, MEC e 

SETI) 

- Ensino Médio Integrado nas Escolas Estaduais Quilombolas com ênfase:- 

1. Agricultura – para formação de técnico/a agrícola quilombola. 

2. Enfermagem – para formação de Agentes de saúde quilombola. 

3. Magistério – para formação de professores para educação infantil. 

4. Administração – para formação de auxiliar administrativo com preparação para elaboração 

de projetos. (SEED E SETI) 

- Que as Escolas Agrícolas reservem vagas para estudantes oriundos de comunidades 

quilombolas; (MEC e SEED) 

- Pólos de extensão universitária por região para formação superior nas comunidades 

quilombolas; (MEC e SETI) 

- Obrigatoriedade das temáticas da educação quilombola nos cursos superiores, principalmente 

de licenciatura; (MEC e SETI) 



 16 

- Contratação pelo Estado de uma pessoa da comunidade para zelar pela segurança da escola 

quilombola; (MEC e SEED) 

5) EIXO CULTURA  

 

- Incentivo dos órgãos públicos à produção e ao escoamento do artesanato quilombola, com 

espaços destinados no município e no Estado à exposição e venda dos trabalhos; (SECRETARIA 

DE ESTADO DA FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDS, MDA, MDS, SEAB, EMATER, 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, SEEC) 

- Financiamento de cursos e remuneração do facilitador(a) para promoção do intercâmbio de 

conhecimentos tradicionais entre as comunidades quilombolas; (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DO CULTURA  e  SECRETARIA DE ESTADO DO 

TURISMO) 

- Subsídio dos órgãos públicos para a realização de festas tradicionais das comunidades 

quilombolas; (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DO 

CULTURA  e  SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO) 

- Criação de programas de incentivo direto às comunidades quilombolas (sem dependência de 

editais) para priorização das iniciativas artísticas das comunidades; (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DO CULTURA  e  SECRETARIA DE ESTADO DO 

TURISMO) 

- Registro e tombamento do patrimônio histórico-cultural material e imaterial das comunidades 

quilombolas; (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DO 

CULTURA  e  SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO) 

- Espaço adequado para vivências coletivas culturais e organizativas em todas as comunidades 

quilombolas; (SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DO 

CULTURA  e  SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO) 

- Formação da juventude quilombola enquanto multiplicadores da cultura quilombola por meio da 

utilização de diferentes mídias que divulguem a história e a cultura, nos espaços públicos, para 

sensibilização da sociedade. (MINISTERIO DA CULTURA, SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, 

SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO  e  SECRETARIA DE ESTADO DO TRABAÇLHO) 

 

6) EIXO INFRA-ESTRUTURA: 

 

- Acesso à rede de água tratada em todas as comunidades quilombolas e instalação pelos 

funcionários da SANEPAR de poços artesianos em comunidades que não têm água em 

abundância; (SANEPAR) 
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- Acesso a energia elétrica em todas as comunidades quilombolas, com encaminhamento urgente 

de uma solução para a limitação ambiental imposta às comunidades em torno do Parque Estadual 

das Lauráceas; (COPEL) 

- Impedir o crescimento da pressão urbana dentro das comunidades quilombolas, o que prejudica 

sua sustentabilidade e cultura histórica. (SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE - SERC) 

- Construção de espaços adequados para vivências coletivas;  (SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAMILIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL – SEDS) 

- Capacitação dos membros das comunidades quilombolas indicados pela associação para 

formação de patrulha rural quilombola a ser contratada pelo Estado visando a segurança nas 

comum idades; (MINISTÉRIO DE SEGURANÇA PUBLICA, e SECRETARIA DE EDTADO DA 

SEGURANÇA PÚBLICA) 

 Moradia 

- Construção de casas para suprir o déficit habitacional existente nas comunidades quilombolas; 

(COHAPAR) 

- Elaboração de programa com financiamento do PBQ a fim de viabilizar a reforma das casas já 

existentes nas comunidades quilombolas; (COHAPAR) 

- Acesso ao saneamento básico em todas as comunidades quilombolas; (COHAPAR) 

 Comunicação 

- Disponibilização de número para que as comunidades possam fazer ligações á cobrar nas 

seguintes órgãos do Governo do Estado do Paraná :- 

 Casa Civil. 

 Secretaria de Estado da Saúde. 

 Secretaria de Estado da Educação ( que permaneça) 

 Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. 

 Secretaria de Estado de Relações com a Comunidade. 

 Secretaria de Estado do Trabalho  Emprego e Promoção Social. 

 Secretaria de Estado da Justiça. 

- Acesso à comunicação, por meio de torre de celular e sinal de internet; 

- Acesso aos programas de inclusão digital, por meio da construção e manutenção de telecentro 

em todas as comunidades quilombolas, com equipe e equipamentos adequados à demanda, com 

recursos do PBQ; (CELEPAR e ELETROSUL) 
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- Instalação de telefone público em todas as comunidades quilombolas; 

- Acesso aos serviços dos correios em todas as comunidades quilombolas; 

 Vias de acesso 

- Abertura de estradas que dêem acesso a todas as comunidades quilombolas e que as conecte às 

respectivas sedes municipais e às comarcas; (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE 

ESTADO DOS TRANSPORTES e SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Conservação permanente das estradas que passam pelas comunidades quilombolas;  

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES e 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Disponibilidade de profissionais da prefeitura para realização de manutenção das estradas após 

os dias de chuva; (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS 

TRANSPORTES e SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Construção de pontes nas comunidades quilombolas isoladas pelo rio, além de mais passarelas 

para dar acesso às famílias quilombolas; (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE 

ESTADO DOS TRANSPORTES e SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Abertura de ruas principais e secundárias dentro das comunidades quilombolas rurais; 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES e 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Abertura, asfaltamento e calçamento das ruas nas comunidades quilombolas urbanas; 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES e 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Tubulação adequada para escoamento da água da chuva nas estradas; (MINISTÉRIO DOS 

TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES e SECRETARIA MUNICIPAL DOS 

TRANSPORTES) 

- Linha de ônibus adequada e frequente que transporte os moradores da comunidade para a sede 

do município. (MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES 

e SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

- Construção de pontos de ônibus adequados em frente a todas as comunidades quilombolas; 

(MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES e 

SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES) 

 

 

 

 



 19 

IV ENCONTRO NACIONAL DE COMUNIDADES QUILOMBOLAS – CONAC 

 

 

O Estado do Paraná está sendo representado por 13 delegados sendo 11 representantes da 

FECOQUI – (Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná), 1 representante da Secretaria 

Especial de Relações com a Comunidade – SERC e por um representante da SEED, Secretaria de 

Estado da Educação. 

O representante da Secretaria Especial de Relações com a Comunidade, Adair José Bernardino,  

participou, conjuntamente com as lideranças quilombolas paranaenses, na cidade do Rio de Janeiro, no 

período de 03 a 06 de  Agosto do 4º Encontro Nacional das comunidades Quilombolas. Esse evento teve 

como objetivo discutir, avaliar e planejar junto aos órgãos do governo federal, as políticas públicas 

referentes a essas comunidades, bem como as dificuldades ainda encontradas em relação a 

implementação e a falta de acesso de grande parte dessa população a serviços básicos de sobrevivência. 

As principais discussões estão pautadas na questão do território, saúde e  educação da população 

quilombola hoje no Brasil. 

O Estado do Paraná  está no processo de construção do plano de trabalho para a assinatura do 

Acordo de Cooperação Técnica do Programa Brasil Quilombola. Esse acordo coordenado Pelo Secretario 

Especial de Relações com a Comunidade, Wilson Quinteiro, tem como objetivo articular todos os 

Ministérios do Governo Federal, as Secretarias de Estado e os municípios na efetivação das políticas 

públicas para os remanescentes de Comunidades quilombolas do Estado do Paraná. Nesse sentido, a 

participação da SERC acompanhando a delegação do Paraná nesse evento é importante para reafirmar o 

compromisso do governo do Estado na condução da política  para as populações quilombolas, bem como 

acompanhar as discussões a nível nacional  e avançar em encaminhamentos onde o Estado do Paraná 

está avançado em relação a outros Estados da Federação. 

Nesse evento ocorreu também a eleição da nova executiva nacional da CONAQ,  em que a 

região sul do Brasil teria que eleger dois representantes. A senhora Ana Maria Cruz, do Paraná foi eleita 

juntamente com um representante de Santa Catarina para essa coordenação. 

Um documento final do evento foi publicado e disponibilizado para todos os participantes do 

evento, bem como para as federações dos Estados contendo todo o resultado das discussões realizadas 

nesses dias na cidade do Rio de Janeiro. 
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PRIMEIRA REUNIÃO INSTITUIÇÕES DE GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ PARA FORMAÇÃO 

DO GRUPO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL QUILOMBOLA NO 

PARANÁ; 

 

 

 

 

 

 

 

A implementação do programa Brasil Quilombola para as Comunidade de Remanescentes  de 

Quilombos no Paraná começa a se tornar realidade. A primeira reunião para constituir o grupo de 

trabalho aconteceu no dia 27 e junho de 2012, na Secretaria Especial  de Relações com a 

Comunidade. Presentes, representantes  da Funasa, do Incra e de 23 Secretarias de Estado. 
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GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL 

QUILOMBOLA NO PARANÁ. 

Instituído pela Resolução Conjunta 01 de 2012 – CC/SERC 

Coordenadores 

 Adair José Bernardino (SERC) 

 Clemilda Santiago Neto ( SERC) 

 

Integrantes representantes das Secretarias participantes do PBQPr 

 Miriam Fuckner (SEAB/EMATER) 

 Sandra Regina Costa(SETI) 

 Rodrigo Barreira de Faria Fornos (SEEC) 

 Tânia Lopes (RG SEED) 

 Patricia França (SEDS) 

 Aline Albano (SEIM) 

 José Antonio Peres Gediel (SEJU) 

 Juliano Schnidt Gevaerd (SESA) 

 Major Assunção (SESP) 

 Margit Hauer (SEMA/IAP) 

 Jefferson Oliveira Salles (SEMA/ITCG) 

 Antoliana Pestana Tantos (SEAE) 

 Alzimara Cabreira Fraga Bacellar (SETS) 

 Juscelino de Castro (COPEL) 

 Caren Nanci Santos (SETU) 

 Vivian Amadori (SEIL) 

 Igor Laércio Rush (SANEPAR) 

 Paulo Yoshihiro Nakano (COHAPAR), 

 Isabela Patrícia Camargo Soares da Cruz (FECOQUI) 
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TRABALHO CONJUNTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A COMUNIDADE E O 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL DAS PROMOTORIAS DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO 

PARANÁ  

Nos dias 22 e 23 de março de 2012, ocorreu em Curitiba o I Seminário Estadual do Programa Brasil 

Quilombola organizado pela Secretaria Especial de Relações com a Comunidade (SERC) e pelo 

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais (CAOPJDC-

MP/PR), em parceria com a Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná (FECOQUI), 

entidade esta que vem provocando o poder público na iniciativa de levantar e resolver as 

demandas quilombolas em todo estado. 

 

O seminário teve caráter de Reunião Técnica com objetivo de finalizar o plano de trabalho para 

efetivação do Acordo de Cooperação Técnica do Programa Brasil Quilombola do qual o Estado do 

Paraná é signatário, conforme publicação do Diário Oficial da União de 30/12/2011. Foram 

convidados a participar do evento os representantes de cada Secretaria Estadual e os gestores 

dos municípios onde estão localizadas as comunidades quilombolas. Nesta oportunidade, foi 

instituído, via resolução, o Grupo de Trabalho compostos pelos representantes das Secretarias de 

Estado que irá coordenar a execução do Programa no Estado. O Programa Brasil Quilombola tem 

por finalidade a implementação de políticas públicas que atendam às comunidades quilombolas e, 

neste sentido, apresenta-se como momento histórico decisivo para a construção de políticas 

públicas específicas e fundamentais à existência material e simbólica da população quilombola do 

Estado do Paraná. 

 

 

Dr Carlos Alberto – CAOP dos Direitos Humanos, Secretário Wilson Quinteiro – secretaria Especial 

de Relações com a Comunidade do Governo do Paraná, Dª Ana Maria ´Presidente da Federação 

das Comunidades Quilombolas do Paraná e Francisco Filho representante da ONU para o Brasil. 

 

Adair José Bernardino um dos coordenadores do Programa Brasil Quilombola para as Comunidades de 

Remanescentes de Quilombos paranaenses e Dona Ana Maria Santos da Cruz presidente da Federação 

das Comunidades quilombolas do estado do Paraná. 

 

https://www.facebook.com/adairjose.bernardino
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O Secretário Especial de Relações com a Comunidade Wilson Quinteiro assinando, no plenarinho 

da Assembléia Legislativa, a Resolução Conjunta do Grupo de Trabalho para a Implementação do 

Programa Brasil Quilombola no Estado do Paraná.  Este seminário foi uma realização da 

Secretaria Especial de Relações com a Comunidade – SERC em parceira com o Centro de Apoio 

Operacional das Promotorias de Justiça dos Direitos Constitucionais do Ministério Público do 

Estado – CAOP/MP do Paraná, e teve por objetivo finalizar o Plano de Trabalho para efetivação do 

Acordo de Cooperação Técnica do Programa Brasil Quilombola do qual o Estado do Paraná é 

signatário conforme publicação do Diário Oficial da União de 30/12/2011.  

 

Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio de Direitos Constitucionais, Dr. Alberto 

Velloso Machado, participou da mesa de abertura e da mesa redonda, no período da tarde, tendo 

apresentado o trabalho do Centro de Apoio com as comunidades quilombolas e a legislação que 

dá suporte à reivindicação desses direitos tão essenciais, principalmente a Constituição Federal, a 

Convenção 169 da OIT, o Decreto 4887/2003 e o Decreto 6040/2007.  

 



 24 

Participaram do evento representantes das lideranças quilombolas, representantes dos muncípios 

onde as comunidades estão localizadas e compuseram a mesa principal além do secretário Wilson 

Quinteiro, o Procurador de Justiça e Coordenador CAOP/MP Alberto Machado, a Secretária de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial do governo federal, o assessor do Centro Internacional 

de Políticas para o Crescimento Inclusivo do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento - ONU Francisco Filho, a Presidente da Federação das Comunidades 

Quilombolas - FECOQUI Ana Maria Santos da Cruz, representando o secretário da Educação a 

diretora do Departamento da Diversidade Luciane Fagundes, representando o Secretário da Saúde 

a Chefe do Departamento de Atenção às Condições Crônicas Isa Hermann e o Presidente do 

Conselho Estadual da Educação Romeu Gomes de Miranda.  

 

 

Apresentado pela Coordenadora do PBQ no Paraná, Clemilda Santiago Neto, o Sr. Franciso Filho, 

Assessor do Centro Internacional de Políticas para o Crescimento Inclusivo do PNUD (Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento), que abordou a atuação da ONU com as comunidades 

tradicionais. 

 

No segundo dia de evento, a Sra. Maria do Socorro, gerente do Programa Brasil Quilombola, da 

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), explanou a atuação da 

Secretaria na construção do programa, abordando o andamento das ações em outros estados 

brasileiros e a importância da adesão das Secretarias de Estado do Paraná que viabilizará o 

repasse de recursos federais para a efetivação das políticas públicas para a população 

quilombola. 
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REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DA VERSÃO FINAL DO PLANO DE TRABALHO DO PROGRAMA 

BRASIL QUILOMBOLA NO PARANÁ.  

O Secretario Especial de Relações com a Comunidade  Rene Pereira da Costa que participou da abertura da reunião disse que 

este é um trabalho importante para atendimento as Comunidades de Remanescentes de Quilombos no Paraná e que a SERC 

como articuladora da política, fará um diagnóstico da real situação em que se encontram hoje  as 36 comunidades Certificadas 

pela Fundação Cultural Palmares no sentido de subsidiar o trabalho das demais Secretarias e instituição que compõe o grupo 

de trabalho. 

 

 

Os coordenadores do Programa Brasil Quilombola - PBQ, Clemilda Santiago Neto e Adair José Bernardino realizaram no dia 13 

de julho  na Secretaria Especial de Relações com a Comunidade , reunião com o Grupo de Trabalho do Programa Brasil 

Quilombola para apresentar a versão final do Plano de Trabalho do referido Programa no Estado do Paraná ao Secretário René . 

Este plano coordenado pela SERC, é resultado das demandas apresentadas pelas lideranças quilombolas para o governo do 

Estado e do trabalho das Secretarias e Instituições no sentido de estabelecerem, através de planilha orçamentária, valores 

necessários para implementação das demandas apresentadas. Além de apresentar o plano, foi discutido um instrumento 

diagnóstico com objetivo de estabelecer um banco de dados com informações de todas as Comunidades de Remanescentes 

de quilombos no Paraná para subsidiar a implementação da política de atendimento a essas comunidades e que pode ser 

acessado por todas as Secretarias e Instituições do Estado que são base da política para a população quilombola. Participaram 

ainda dessa reunião, representantes da SEAB/EMATER, SETI, SEED, SEDS, SEIM, SEJU, SESA, SEMA/IAP, SEMA/ITCG, 

SEAE, SETS, SETU, SANEPAR, COHAPAR, INCRA e da Federação das Comunidades de Quilombos do Estado do Paraná –

FECOQUI. 
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ENTREGA  DO  PLANO   DE  TRABALHO  DO PROGRAMA  BRASIL QUILOMBOLA  ELABORADO  PELO  GOVERNO  DO 

ESTADO  DO PARANÁ  PARA A  MINISTRA   LUIZA  BAIRROS  - SEPPIR 

 

 

 

 
 

A ministra da Igualdade Racial, Luiza Bairros, recebe o Plano de Trabalho do Programa 

Brasil Quilombola (PBQ) do Estado do Paraná. O documento faz parte do acordo de cooperação 

técnica assinado pelo governo paranaense com a Secretaria de Políticas de Promoção da 

Igualdade Racial (SEPPIR) e é fruto das atividades do PBQ no estado. Entre elas, estão um 

seminário integrado e uma oficina para sistematização do documento. O Plano foi entregue pelo 

Secretário Especial de Relações com a Comunidade, René Pereira da Costa, e a coordenadora das 

Ações Voltadas para as Comunidades Tradicionais do órgão, Clemilda Santiago Neto. A ministra 

parabenizou a equipe pela conclusão do trabalho e explicou que a SEPPIR está articulada com os 

ministérios parceiros do PBQ para garantir a execução das políticas públicas nas comunidades 

tradicionais do Paraná. A gerente de projetos da Secretaria de Políticas para Comunidades 

Tradicionais da SEPPIR, Socorro Guterres, disse que os estados onde já aconteceram os 

seminários são prioridades na lista para receber as ações previstas no programa. 

 

 

 

 



 27 

 

 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DA SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES COM A 

COMUNIDADE. 

As Demandas Gerais apresentadas pelas Comunidades de Remanescentes de  Quilombos 

paranaenses após a realização  dos eventos :  l Encontro Estadual das Comunidades Quilombolas 

do Paraná e o Seminário Integrado do Programa Brasil Quilombola coordenado pela Secretaria de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR), em parceria 

com o Governo do Estado do  Paraná, através das secretarias Especial de Relações com a 

Comunidade e Secretaria de Estado da Educação e  Federação das Comunidades Quilombolas do 

Paraná (Fecoqui), não davam conta da especificidade relativa a cada comunidade, pois, os 

descendentes dos africanos que foram escravizados nas fazendas para criação de gado, nas de 

fabricação do açúcar , nas minas de ouro e de lavagem, nas localidades em que se buscavam 

pedras preciosas, região que se comprende hoje como, Estados de São Paulo e Paraná  se 

estruturaram em grupos familiares no meio rural de forma diferenciada, e se encontram em alguns 

dos municípios paranaenses principalmente: 

 Nos caminhos que hoje conhecemos historicamente como sendo o caminho das tropas – 

para condução de gado e de comércio. 

 Nos caminhos onde se localizavam os antigos garimpos tanto de ouro de lavagem como 

os de mina, região conhecida como o Vale do Ribeira, onde estão as maiores 

concentrações de negros tanto do lado do Estado de São Paulo como do lado do Estado 

do Paraná. 

 Nos caminhos onde se buscavam nos rios as pedras preciosas (sertão de Tibagi), também 

pelos caminhos do litoral por aonde chegavam os navios negreiros, Paranaguá, Antonina 

e Morretes, aos locais de guarda da mercadoria, ilhas ao longo da costa marítima 

paranaense como no município de Guaraqueçaba – Ilha das Peças (onde eram vendidas 

as peças, os escravos) história contada pelos quilombolas, professor Hilton do Quilombo 

de Batuva e professor Antonio do Quilombo do Rio Verde, por conta da proibição do 

tráfico negreiro pela Inglaterra, e de lá, iam sendo distribuídos pelo território paranaense, 

da época. 

Hoje, esta população está distribuída em mais ou menos 100 (cem), comunidades, população esta 

que sobrevive da agricultura de subsistência, caça, pesca e extrativismo, sendo que somente 37 

destes grupos familiares foram certificados pela Fundação Cultural Palmares, já que se auto 

declararam como Comunidades de Remanescentes de Quilombos.Nas Comunidades de 

Remanescentes de Quilombos e nas Comunidades Tradicionais Negras, os mais jovens poucos 

aprenderam para contar as histórias dos seus antepassados, somente os negros (as) mais velhos 

é que ainda relatam como foi a fuga do cativeiro quando esta houve e foi contada pelos ancestrais 

que fundaram a comunidade ou o quilombo e das outras famílias negras, que depois foram 

chegando, ou ainda como houve a aproximação das famílias por afinidade de produção, 

casamentos, veneração aos santos, às novenas, às romarias, etc. Chegar aos núcleos onde vivem 

estas populações é possível somente depois de uma demorada viagem por caminhos difíceis ao 

longo de estradas em terreno acidentado, algumas completamente sem estradas, as vias de 

acesso são as picadas depois de muitas horas, duas... três... a pé. Os mais velhos não deixam o 

quilombo para visitar as cidades, somente em casos de tratamento de saúde, para fazer 

documentos, ou então receber a aposentadoria. A população mais jovem já começa a se interessar 

pelo mundo em volta, e alguns já venderam seus pedaços de terra, ou então cerraram as portas de 

suas casas e foram embora em busca de melhores condições de vida nas cidades mais próximas e 

até na capital do Estado – Curitiba, engrossando as favelas e as invasões nos terrenos das 

prefeituras, ficando em condições de vida ainda piores, formando as comunidades negras urbanas 

para as quais inexistem programas de atendimento definidos, ou seja, com recorte étnico, é o caso 

dos municípios de Castro, Campo Largo, Ventania, Arapoti, Guarapuava, Tibagí, Pinhão, São José 

dos Pinhais, Curitiba, etc. 
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Para garantia no que se refere as especificidades de cada comunidade a Secretaria Especial 
de Relações com a Comunidades atraves da Coordenação do Programa Brasil Quilombola no Paraná 
realizou um trabalho que servirá de instrumento vital para contextualização e concretização das ações 
governamentais paranaenses refentes as comunidades quilombolas no estado e municipios, pois trás 
em seu bojo, não apenas as intenções governamentais, mas metas, ações e cronograma  necessários 
para a implementação das políticas públicas, com o objetivo de monitoramento das ações de governo 
já realizadas, as que se encontram  em andamento e um  diagnóstico o qual foi realizado nas 37 (trinta 
e sete), Comunidades de Remanescentes de Quilombos  nos municípios paranaenses  cujo resultado  
aquí apresentado em forma de relatório para subsidiar  a implementação das Políticas Públicas de 
inclusão para estas comunidades, como também  alimentar o Banco de dados da Celepar para que 
toda estrutura do Governo do Estado tenha conhecimento e acesso ás informações.desenvolvendo as 
seguintes ações :- 

 
1. Por solicitação da Secretaria de Estado do trabalho Emprego e Economia Solidária, realizou o 

cadastramento das mulheres quilombolas agricultoras para inclusão no Programa de aquisição 

de Alimentos do Governo Federal (CONAB), e verificar a possibilidade de instalação de cozinha 

comunitária em cada comunidade. 

2. Por solicitação da Companhia de Habitação do Paraná – cadastrou as famílias que necessitam 

de construção de casas pelo PNHR – Programa Nacional de Habitação Rural do Governo 

Federal. 

3.       Por solicitação da Celepar verificou a existência de espaço para instalação de 01 telecentro 
com 10 computadores para acesso de toda comunidade com internet implantada pela Copel. 
 
4.       Cadastrou  todas as famílias quilombolas que estão no meio rural, pois com a possibilidade 
de acesso ás políticas públicas muitas famílias que estavam na periferia das cidades em busca de 
melhores condições de vida estão voltando para suas comunidades no meio rural. 
 
5. Cadastrou as famílias quilombolas que se encontram na periferia das cidades de Guarapuava e 
Pinhão, necessário que sejam localizadas e identificadas para que sejam contempladas com as 
políticas públicas que são específicas para esta população. 
 
5.       Orientou a formação da Associação quilombola tendo o mesmo com órgão de maior 
representatividade legalmente constituído. 
 

 

O Secretário Especial de Relações com a Comunidade, Ubirajara Schereiber , seu Assessor 

Carlos Andrade e a Coordenadora do Programa no Paraná, Clemilda Santiago Neto, recebendo 

a visita da presidente da Federação das Comunidades Quilombolas do Paraná, Ana Maria 

Santos da Cruz e os representantes da Juventude Quilombola Isabela P. C. Soares da Cruz e 

Leonardo Camargo Soares da Cruz. 
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 SITUAÇÃO ATUAL DOS TERRITÓRIOS DAS COMUNIDADES DE REMANESCENTES DE 
QUILOMBOS E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS NEGRAS NO ESTADO DO PARANÁ 

   
Os relatos, que expostos abaixo, foram feitos por moradores das Comunidades 

Tradicionais Negras e de Remanescentes dos Quilombos, quando da nossa visita a estas 
populações. Pode-se observar em seus comentários que possuíam muitas terras, porém foram 
griladas, tomadas, ou compradas por valores muito baixos, e os que resistem até hoje, nos locais 
de origem possuem poucas ou nenhuma terra, o que torna muito difícil a sua auto-
sustentabilidade.  

Mostram também as invasões praticadas por fazendeiros e madeireiros que estão 
cercando, fechando e a cada dia aumentando as suas posses, enquanto que ao mesmo tempo 
deixam o mínimo de espaço para as Comunidades Negras que enfrentam além de tudo, 
solicitações de Uso Capião por fazendeiros, madeireiros, além da presença de empresas, como a 
Cia. Brasileira de Alumínio em terras quilombolas — esta empresa proíbe as famílias negras de 
plantarem com a alegação de ser dona da área.  

A preocupação das Comunidades Tradicionais Negras e Quilombolas em proteger e 
recuperar o meio ambiente é devido à plantação de Pinus onde as empresas desmatam de forma 
desordenada, usando venenos e contaminando as águas. Solicitam implementação de Ações 
voltadas à recuperação das matas ciliares do Vale do Ribeira. Nas últimas décadas o Vale do 
Ribeira tem sofrido com o desmatamento das matas que ficam à beira dos rios e protegem o solo, 
com a água e a biodiversidade. É considerado área de proteção permanente, porém tem ocorrido 
extração indiscriminada nos últimos anos. Segundo lideranças quilombolas da região, a 
devastação da mata ciliar traz danos ambientais, como assoreamento do rio e diminuição da 
biodiversidade.  

Também tem o impacto social, pois as famílias das comunidades têm a pesca como 
parte de sua alimentação o que também reforça a renda familiar. A ameaça deste esquema de 
dominação internacional sobre os alimentos é praticada por grandes empresas americanas, o que 
acaba gerando um maior empobrecimento destas populações e ocasionando a fome e a miséria.  

Revelam ainda que estas comunidades sofrem a falta de respeito praticada pelo poder 
público como nos casos de Ponta Grossa, Ivaí, Palmas e Dr. Ulysses — em Ivaí as terras 
quilombolas foram cedidas pelo Governo do Estado (da época) para os imigrantes que estavam 
chegando. O poder público municipal loteia as terras quilombolas em Palmas, e ainda hoje, 
transforma as terras do Quilombo Maria Casturina em lixão e também, loteia terrenos no Quilombo 
Adelaide vendendo bem barato para pessoas que não tem onde morar.  

Todos esses autores, muitas vezes em conjunto, deliberadamente não reconhecem que 
os negros possuem o direito de posse sobre as terras e que ali centenariamente habitam. Há que 
se fazer referência ainda a situação gerada quando foram incendiadas de forma criminosa 03 (três) 
casas no quilombo do Varzeão.  

Outra questão a ser tratada é a da Barragem de Tijuco Alto que pode aumentar 
contaminação por chumbo no Vale do Ribeira. A contaminação por chumbo, proveniente de 
montanhas de resíduos — sobra de antigas mineradoras que permanecem a céu aberto sob ação 
do tempo — há mais de 20 anos polui as águas do Rio Ribeira e afeta drasticamente a saúde dos 
moradores do município de Adrianópolis, no norte do Paraná, além de oferecer riscos às 
comunidades ribeirinhas e ao ecossistema do Vale do Ribeira, no sul do Estado de São Paulo. 

  

RELATOS 

 
Relato 01: Seu Mirinho - Quilombo Maria Castorina / Palmas — que está com 50 anos de idade, diz 

que os fazendeiros tinham dinheiro, fecharam as terras das quais se apossavam com 
cercas de arame e taipas feitas pelos negros, enquanto os negros que não tinham 
dinheiro deixavam tudo aberto pois cada um sabia qual era o seu pedaço — o que não 
foi respeitado pelos que chegaram depois, principalmente o poder público municipal. 

  
Relato 02. Seu Milton - Quilombo Rio do Meio / Ivaí — é filho do Sr. Brasílio Ferreira de Lima e de 

Dona Zulmira Ferreira de Lima. Diz que sua avó veio e casou com um dos Ferreira do Rio 
do Meio, pois era tudo uma comunidade só, que com a chegada dos imigrantes que 
foram entrando nas terras da comunidade, dividindo-os ao meio no que hoje se conhece 
como duas comunidades, São Roque e Rio do Meio. 

  
Relato 03. Dona Aurora - Quilombo Apepú / São Miguel do Iguaçu — conta que o Sr. Florentino 

Correia e Djanira Rafaela são pais da Dona Aurora, lider da Comunidade de Apepú no 
município de São Miguel do Iguaçu. Lúcio Correia, irmão do Florentino e tio da Dona 
Aurora, é casado com Dona Rosália Correia. A descendência destes dois casais forma 
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os dois núcleos distintos da Comunidade de Remanescentes de Quilombo de Apepú. 
Djanira Rafaela, mãe e Florentino Correia, pai da Dona Aurora, nascido em Guaraniaçú 
em 1901, veio para cá ainda criança com o pai, que trabalhava na instalação da linha 
telegráfica, até Foz do Iguaçu. Quando terminaram de instalar a linha telegráfica, o pai de 
seu Florentino ganhou 80 alqueires de terra, na localidade chamada Apepú, eram em 
seis irmãos, a terra foi sendo dividida entre eles, sobrando apenas 20 alqueires, o resto 
outras pessoas foram se apossando. 

  
Relato 04. Dona Sueli - Quilombo Vila Tomé / Candói — diz que o vô João, contava que nestas, 

terra aqui, era os padre que tomava conta da escritura da terra, diz que essa tal escritura 
era escrita em ouro, se dizia que a terra pertencia aos Santos (da Igreja), se era dos 
Santos agente podia ficá aqui, e tava protegido, porque a terra, não tinha outros dono, só 
os Santos. Como a terra era dos Santos, os Pretos não se preocuparam em fazê os 
documento, ter escritura, legalizar a posse da terra. Anos depois começam a chegar os 
fazendeiros que começam a tomá as terras pra expulsá os negros, soltavam o gado em 
grande quantia prá cima da plantação dos Pretos, quando tava grande bunita, dando 
milho, feijão, soltavam o gado e não sobrava nada. 

  
Relato 05. Elisandra - Quilombo Suti / Ponta Grossa — conta que a área de mais ou menos 3000 

alqueires foi herdada pelos Negros no período da abolição, sendo posteriormente 
invadida por fazendeiros brancos com apoio de milícias formadas por jagunços e 
policiais. Houve várias invasões, as últimas no século XX com a ação do Governo do 
Estado do Paraná através da instalação de colônias de imigrantes europeus. 

  
Relato 06. Dona Maria Cecília Lourenço - Quilombo Rio do Meio / Ivaí — 70 anos afirma que não há 

conflitos de terras na área porque “o que tinham para tomar já tomaram tudo”. 
  

Relato 07. Seu João - Quilombo Porto Velho / Adrianópolis — diz que: uma fazendeira (não quis 
citar o nome), que comprou 30 a 40 alqueires de terra que pertencia a sua comunidade e 
que afirma não gostar dos negros do Quilombo, diz para os empregados não ter amizade 
com os mesmos. Os animais da fazendeira estragam as roças da comunidade e eles 
deram parte na delegacia, o delegado ficou ao lado da fazendeira. 

  
Relato 08. Dona Benedita - Quilombo Palmital dos Pretos / Campo Largo — diz que sua tataravó 

era negra, foi apanhada no mato pelo seu tataravô que apaixonou-se e queria casar com 
ela, mas ela sempre fugia. Conta ainda que estão há mais ou menos 250 anos sobre esta 
terra, e que as pessoas que hoje se encontram como proprietários ao redor chegaram 
depois e foram assumindo as terras e formando grandes fazendas. 

  
Relato 09. — diz dona Sueli: eles (os fazendeiros), já soltavam o gado para engordar com o que os 

negros plantava. Quando viram que mesmo assim os negros não saiam da terra, 
começaram a botar fogo, nos paiol de milho e feijão que foi colhido as veiz, levavam oito 
dias queimando. Os peões avisavam que era para sair que eles iam queimar as casas 
com tudo. O velho Tomé diz que saiu com a família a passear em um vizinho meio longe, 
estavam tomando mate, sentiram o cheiro de queimado, saíram para ver, era a casa dele 
que ficava numa baixada e estava queimando tudo. Vieram vindo sendo empurrados, a 
cada vez que construíam era tudo queimado, acabaram ficando neste pedaço onde até 
hoje vivem! Hoje existem outras famílias no local, mas dos Tomé mesmo são cinco 
famílias, a maioria está espalhada, foram saindo para Larangeiras, Cantagalo, 
Guarapuava, etc. 

  
Relato 10. Ana Maria - Quilombo Invernada Paiol de Telha / Guarapuava — contou-nos que as 

famílias negras da Comunidade que hoje estão assentadas no município de Guarapuava 
receberam por herança a fazenda Fundão, que está localizada no município que hoje se 
conhece como Reserva do Iguaçu, mas foram expulsas do local por grileiros, os quais 
venderam as terras para a Cooperativa Agrária Entre Rios, que pertence para o 
município de Guarapuava. 

  
Relato 11. Seu Donato - Quilombo Varzeão / Dr.Uyisses — relata um fato bastante marcante na 

comunidade que foi a invasão e queima das casas ocorrido em 1969. Dona Natália, 
esposa de seu Donato, hoje com 66 anos, conta que sofreu muito com seus sete filhos 
pequenos, passando a noite toda na chuva. Segundo seu Donato, a empresa do então 
Governador, Moisés Lupion, chegou na comunidade com 60 homens, policiais e oficial 
de justiça atirando e atacando para fazer "assombro’ aos moradores. Ele conta que 
alguns policiais jogavam tudo o que tinha dentro das casas para fora e outros já iam 
colocando fogo nos cantos das casas. Depois que queimaram as dezessete casas e o 
paiol da lavoura ainda derrubaram a escola. Nesta mesma noite houve um temporal 
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muito forte e todos os moradores tiveram que passar a noite na chuva, com crianças 
"encarangadas" de frio. Depois desse episódio, seu Donato disse que seu tio, Antônio 
Rodrigues de Castro foi até Brasília e lá permaneceu por 14 dias para reclamar ao 
Presidente e pedir uma solução para o caso, (???). Como foi tudo destruído, os 
moradores tiveram que recomeçar, reconstruindo suas casas. Por algum tempo, as 
crianças ficaram sem escola, até que Seu Donato foi falar com o Prefeito Valter Juliano 
Dório e elas puderam voltar a estudar, mesmo já tendo passado da idade. 

 
Relato 12. Seu Luiz - Quilombo do Varzeão / Dr.Ulysses — conta que em 1959, os fiscais da 

Fazenda, com carros de polícia, cangaceiros e jagunços chegaram e foram entrando nas 
casas, amarrando as pessoas, espancando e prendendo. Seu Luiz diz que seus cinco 
irmãos e ainda dois sobrinhos foram levados pelos policiais e quando foram chamar o 
seu Luiz, este tentou fugir. Então quando o pistoleiro gritou "não corra" e atirou na 
direção dele, seu Luiz diz que saiu rolando e foi para trás de uma capoeira. Achando que 
ele estivesse morto, os pistoleiros foram embora levando os outros até Capivari. Lá eles 
conseguiram fugir e ficaram escondidos no mato durante oito dias. Passada a época da 
política, a família conseguiu, por intermédio de um advogado, permanecer na fazenda. 

  
Relato 13. Dona Maria Arlete - Quilombo Adelaide / Palmas — relata que uns abandonaram a terra e 

foram embora — não tinha como sobreviver aqui, outros depois que o prefeito tomou 
dos negros e começou a vender as terras para outras famílias que não tinham nada a ver 
com agente e nem onde morar, diz que por um preço simbólico (pra não dizer que doou) 
aí que os negros começaram a vender de uma vez, e também por falta de estrutura, a 
solução era ir embora em busca de melhores condições de vida pra família. O terreno 
onde se encontra a Igreja a tia Adelaide Maria da Trindade doou, pois era parte dela. 

  
Relato 14. Dona Elenita Aparecida Machado - Quilombo Palmital dos Pretos / de Campo Largo — 

reclama que a Dona Tereza Maria da Conceição (negra), vendeu suas terras para não 
negros. A Comunidade quer que o INCRA venha verificar a situação, porque a terra para 
plantio já é pouca e com esta venda diminui ainda mais. A pessoa que comprou trouxe 
engenheiros para medir, os Quilombolas não permitem a medição sem a presença do 
INCRA. 

 

 

O PLANTIO DE PINUS E O IMPACTO AMBIENTAL 

 

Compilamos aqui a notícia veiculada no Rede Sul de Notícias em 14/06/2014, 

assinada por; Cristina Esteche 
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“A equipe da Polícia Ambiental de Guarapuava identificou uma roçada de mata nativa na localidade de Faxinal 
dos Coutos. No município de Pinhão. Uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma. 

De acordo com a polícia, a roçada  foi feita em quatro áreas distintas para o plantio de árvores exóticas - pinus 
e eucalipto -,  atingindo diretamente área de preservação permanente às margens  de um córrego, totalizando 
5,7 hectares. 

Em vistoria a outras áreas foi constatada também a roçada em área de preservação permanente, em área 
correspondente a 0,3 hectares danificando a mata ciliar nas margens de açude. 

Em outro ponto da propriedade fiscalizada, foi constatada a roçada em floresta nativa em estágio inicial de 
regeneração, área correspondente a 5,9 hectares. 

Ainda durante a fiscalização na propriedade a equipe abordou varias pessoas no local sendo que uma delas 
portava uma arma de fogo, um revólver da marca Taurus de calibre 38, contendo seis  munições intactas. A 
arma estava com a numeração raspada. Contra os infratores ambientais, foram lavrados boletins de ocorrência 
e autuações ambientais, os quais serão encaminhados ao Fórum da Comarca de Pinhão. O flagrante aconteceu 
na tarde dessa sexta (13).” 

 

 

 
De acordo com a notícia acima e em visita às Comunidades Tradicionais Negras e 

Quilombolas, percebemos que a floresta nativa, que se encontra parcialmente preservada de 
campos, terra firme, está desaparecendo e dando lugar ao reflorestamento de Pinus por empresas 
madeireiras como a “LINEA FLORESTAL S/A”, e outras em todo o Estado do Paraná como também 
a BANESTADO REFLORESTADORA, etc. Os danos causados ao meio ambiente e a população 
quilombola, pelo modelo adotado na produção de Pinus, porque o uso de defensivos químicos é o 
que esta prejudicando a água, o solo e a saúde da população; os desmatamentos, que prejudicam 
a preservação e recuperação da fauna e flora, maximizando os efeitos das mudanças climáticas 
sobre a agricultura; ausência de controle na questão das queimadas feitas pelos fazendeiros para 
plantio de grama para a criação de búfalos e gado. 

O plantio de Pinus, que está ocasionando a diminuição da vazão de águas nas nascentes 
dos rios, Adrianópolis é um exemplo disto, quando se passa pela estrada que vai para os 
quilombos em muitos trechos se visualiza o rio Pardo e claramente o problema se destaca, a água 
desaparece dando lugar a uma imensidão de pedras e areia. 

Desaparecem também das fontes de água mineral, no município de Dr. Ulysses, além do 
desaparecimento de muitos animais. A intensificação da devastação de matas de Araucárias e 
campos naturais na região de Ponta Grossa, Curiúva, Telêmaco Borba, Jaguariaíva, Sengés, 
Campo Largo. Nas áreas mais atingidas estão concentrados os maiores remanescentes de 
florestas de Araucária e de campos naturais, porém, gradativamente estão sendo devastados para 
dar lugar a plantações de Pinus sendo inegáveis os prejuízos à biodiversidade e ao solo. 

Basta andar um pouco pelas estradas em nosso Estado, principalmente nas regiões em 
que se encontram os quilombos e as comunidades tradicionais negras rurais, para se observar o 
desaparecimento da Araucária e as grandes extensões de plantio do Pinus. O fato de não atender 
às orientações dos órgãos ambientais, aliada aos interesses diretos de empresários que, têm 
intensificado o processo de destruição das áreas de campos naturais por meio de queimadas, 
causando um dano irreparável ao Meio Ambiente. 

Tamanho é o desastre que basta trafegar pelas rodovias paranaenses para observar as 
imensas áreas de campos naturais, totalmente reflorestadas com Pinus sem nenhuma 
preocupação por parte dos proprietários em ocultar tal atitude inescrupulosa, pelo contrário, pois, 
quanto maior for a área de campos naturais eliminada, melhor, pois as mesmas poderão ser 
utilizadas para o dito reflorestamento. Os danos que estão sendo levados á efeito contra o meio 
ambiente, destruindo o ecossistema, tornam-se irreparáveis. 

É lamentável que este ecossistema que deveria ser utilizado com respeito e preservado 
devido a sua grande importância para nossas vidas, em tão pouco tempo venha a sofrer tamanha 
devastação sem precedentes. 
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RELATOS 
 
Relato 01. Dona Djair - Quilombo de Água Morna / Curiúva — diz que “na beira do rio das Antas 

que divide a fazenda Água Morna (antiga propriedade do quilombo) da Fazenda Klabim 
(antiga Monte Alegre) estão plantando Pinus e Eucalipto nas margens do rio, plantaram 
em tudo”. 

  
Relato 02. Seu Luiz Rodrigues de Castro - Morador da Comunidade do Varzeão / Dr. Ulysses — 

com 93 anos, diz que “tem terra para todo mundo, que não há necessidade de um ficar 
sufocando o outro. Ele reclama do plantio de Pinus em volta do cemitério onde os 
negros estão sepultados. Para ele, isso é um desrespeito à história e à condição 
humana. Seu Luiz conta ainda que está tendo problemas, pois o caminho que ele 
percorria há mais de 40 anos na cabeceira do rio Tigre está sendo trancado com arame 
pelo Sr. Valdomiro de Oliveira (fazendeiro). Agora, para sair de sua propriedade, Seu Luiz 
precisa atravessar montes, passar por dentro de água e pelas propriedades dos 
vizinhos”. 

  
Relato 03. Quilombo do Guajuvira / Curiúva, relata o Presidente da Associação Quilombola — que 

o Sr. Pedro Henrique Gonn, que esta em terras da Comunidade,  está fazendo a 
documentação para arrendar as terras para a Klabin plantar Pinus. 

  
Relato 04. “A contaminação por chumbo das águas do Rio Ribeira pode aumentar dizem os líderes 

das Comunidades do Vale do Ribeira: Antonio - João Sura / Fernando - Porto Velho / Tio 
Mineirinho - Tatupeva / Emídio - Sete Barras / Nilton - Córrego do Franco / Claudinei - (...) 
/ Esmeraldo - São João – o rio é o sangue que dá vida para o Vale mas o lixo deixado 
pelas empresas o chumbo ficarão debaixo do lago que vai inundar toda a região, só 
trazendo para nós a doença e a morte”.  

 
Nas Comunidades Tradicionais Negras e Quilombolas constatamos vários problemas. O 

mais grave, no entanto, é a falta de documentação básica. Muitos sequer têm certidão de 
nascimento, que é gratuita e assegurada na Constituição Federal — gratuidade é do 
desconhecimento de todos, ou seja, essas pessoas não existem para o Estado. 

A falta dos documentos, Carteira de Identidade, CPF, Título de Eleitor torna essas 
pessoas excluídas do seu direito de cidadania, impossibilitando-os de reivindicar seus direitos. 

Outra questão que aflige os moradores das Comunidades é a falta de registro de suas 
terras. Essas pessoas habitam a terra há muitos anos, séculos, transmitindo-a geração após 
geração, porém sem qualquer documentação que torne legal a sua posse sobre as mesmas. 

Temos ainda a situação dos Negros que foram expulsos do Rio dos Patos em 
Guaraqueçaba pelo IBAMA e pelo IAP em nome da preservação ambiental local. A Comunidade 
preservou durante cinco séculos a mata, quando da criação do Parque, não se reconhece a sua 
importância e é colocada para fora do seu território. 

  
Relato 05. Seu Leonildo Pereira / Guaraqueçaba — diz “o fandango pra nóis era no mutirão prá 

plantá e depois no mutirão prá coiê, agora não tem terra prá plantá, pegaro tudo que 
tinha, tiraro tudo da gente, mandaro saí da terra que era nossa, e foi o governo memo 
que mandô, o IBAMA, se agente tenta vortá lá vem , o IAP, co’a Força Verde intão num 
tem mais fandango, é muito triste pra nois, fica só na lembrança... ou intão em arguma 
veis que chama agente prá apresentá nas festa, aqui memo em Guaraqueçaba, em 
Paranaguá, ou lá em Curitiba, mais num é a mema coisa não...” 

   

UM EXEMPLO DA ATUAÇÃO DO INCRA EM TERRAS QUILOMBOLAS NO PARANÁ//SÉCULO XIX 
 
Relato 06. Seu João - Quilombo Porto Velho / Adrianópolis — diz “quando veio em 1940 para medir 

a terra quis tirar os negros do lugar, para colocar outras pessoas e dizia ainda que os 
solteiros não podiam ter terras, somente os casados. Muitos dos negros venderam suas 
terras para o maior fazendeiro do local (Nino). O funcionário do INCRA, Antonio 
Gonçalves das Neves, cobrava para titular a terra. Seu João plantou cana em seu 
terreno, o INCRA, passou para outra pessoa, que exigiu que a cana fosse retirada, seu 
João perdeu além do terreno, toda a plantação, trabalhou duas vezes, primeiro plantando 
e depois arrancando a cana pois tinha que entregar o terreno limpo, para o novo dono...” 
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FORMAS DE PRODUÇÃO PARA SUBSITÊNCIA  E SOBREVIVÊNCIA 

Em sua forma de organização social e de produção — quando há abundância de terra para 

plantar tanto nos Quilombos como nas Comunidades Tradicionais Negras existentes no Estado do 

Paraná — seguem normas e critérios utilizados,  pelos mais antigos, ou seja, pelos fundadores da 

Comunidade, com quem aprenderam fazem questão de manter e preservar  este conhecimento. 

Possuem a mesma forma de organização cooperativista que possibilitou no passado e até os dias 

de hoje, uma economia de abundância, contrastando com a vida miserável da maioria da 

população que vive no restante do Estado. 

Os negros que foram escravizados, e que ao fugirem das grandes fazendas, se 

aquilombando nos matos, com os libertos, alforriados, todos livres, adotaram uma economia de 

subsistência, que existe até os dias de hoje com "pequenos roçados", produzindo "de tudo para o 

sustento da família e das criações". Isso prova que, quando não são obrigados a cultivar grandes 

lavouras sob as ordens dos grandes fazendeiros e as constantes ameaças de madeireiros, eles 

prosperam a ponto de assustar a aristocracia rural, que vê nessa forma de uso do solo, baseada 

na economia familiar, uma ameaça aos latifúndios, que pouca ou quase nenhuma vantagem 

oferecem aos seus trabalhadores. 

Com base na diversificada agricultura praticada nos Quilombos e nas Comunidades 

Tradicionais Negras Paranaenses, pelos grupos familiares que nelas habitam, passam as 

pequenas lavouras de mandioca, milho, banana e feijão a ter um relevante destaque no panorama 

alimentar da população em comparação com a agricultura praticada pelos grandes proprietários, 

distanciando-se em muito do que era a vida dos chamados quilombolas e dos demais brasileiros 

de então. Nas Comunidades Negras e Quilombolas existe uma fartura que oferece um contraste 

com a contínua miséria alimentar da população do entorno. A abundância da mão-de-obra, o 

trabalho cooperativo e a solidariedade social aumentam a produção que guardadas em celeiros as 

quantidades em sementes destinadas à próxima plantação, ainda sobra algo para trocar por 

produtos que não tem e dá até para vender para os vizinhos.  

O MUTIRÃO 

É mantido até hoje o sistema de mutirão, principalmente no Vale do Rio Ribeira entre as 

Comunidades Tradicionais Negras e as Quilombolas do Estado do Paraná e do Estado de São 

Paulo, pois para se unir é só atravessar o rio de canoa e participar do mutirão que pode ser para 

abrir roça, carpir, colheita de arroz e feijão, limpar as trilhas, construir canoas, construir casas, 

limpar as estradas.  

Aquele que organiza o mutirão, chama as pessoas. Cada um leva sua ferramenta. O dono da casa 

fornece a alimentação para o dia de serviço e ao final oferece um baile com sanfoneiro ou, na falta 

deste, com aparelho de som. Oferece comida e bebida durante a festa, que vai noite a dentro 

chegando até as 8 horas da manhã, quando é oferecido às vezes café da manhã e até o almoço. 

Segundo relato de Clarinda da Comunidade de Remanescentes de Quilombos de João 

Surá em Adrianópolis, “a maioria das pessoas que aqui vive, trabalha mesmo na lavoura, agente faz de 

tudo um pouco, aquí nós temos pedreiros, carpinteiros, só que a gente trabalha para nós mesmos. Se vai 

pagar alguém de fora para fazer algo dentro da comunidade, agente mesmos faz. Plantamos de tudo um 

pouco como a banana, a mandioca, o milho, o arroz, a batata-doce, a cana-de-açúcar, o feijão, a abóbora, 

o cará. O forte mesmo é a mandioca para a casa de farinha. Nós criamos porcos e galinhas. A gente 

vende pros vizinho ou troca por alguma coisa que falta, tem algumas pessoas que vem até aqui na 

comunidade para comprar”, completa dona Joana a mãe do Antonio.” 

Além do cultivo desses produtos, a produção da farinha de mandioca é bastante 

importante para o quilombo. Como conta Clarinda, a comunidade há muitos anos possui uma casa 

de farinha “que já está com todos os equipamentos em madeira a gente faz a farinha manual”. Assim 

como em outros quilombos, o trabalho de mutirão é muito utilizado: “A gente sempre trabalha em 

forma de mutirão, todo mundo junto é um ajudando o outro. A gente trabalhando unido, a gente consegue 

muito e mais rápido. Só que ainda falta muita coisa, até por parte do próprio Estado mesmo”, diz Clarinda 

e a principal delas, segundo as quilombolas, é a regularização da situação fundiária.  
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O QUE PRODUZEM OS QUILOMBOLAS DO PARANÁ 
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CRIAÇÃO DE ANIMAIS PARA CONSUMO E  COMÉRCIO NAS COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS DO PARANÁ 
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PISCICULTURA NAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PARANÁ 

 

 

Carpa – Lambari – Sardinha - Tilápia 

Em algumas das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Paraná, em Dr 

Ulisses, Adrianópolis, Guarapuava, Ivaí, Candói, Castro, que ao longo dos anos, vem exercendo 

suas atividades de plantio visando à subsistência de suas famílias, nas poucas áreas que 

possuem, o que proporciona baixa  produtividade, aliado às restrições ambientais, ao 

crescimento populacional, e à falta de oportunidades, vêem dificultando a permanência dos 

jovens na comunidade e aumentando os problemas relacionados à alimentação.  

Dentre as várias alternativas que se apresentam,, o interesse destas comunidades na 

criação de peixes, embora ainda seja incipiente como atividade economicamente emergente,, de 

acordo com as lideranças quilombolas, seria uma das atividades a se moldar ao conceito de 

sustentabilidade em todas as suas dimensões, utilizando uma tecnologia atual que contribua não 

só com a viabilidade econômica da atividade, mas também com a sustentabilidade sócio-

ambiental, espacial e cultural.  

As Comunidades de Remanescentes de Quilombos paranaenses solicitam, que as 

instituições governamentais, tanto municipais, como a estadual e a federal venham 

sistematicamente, incentivar e apoiar o surgimento e  a execução de projetos de extensão e 

disponibilização de tecnologias sociais para comunidades tradicionais , que venham a ser 

apresentados por grupos de extensão das Instituições de Ensino Superior Públicas, Comunitárias 

e Confessionais, de Instituições Públicas de Pesquisa e Extensão, e de Organizações do 

Terceiro Setor, todas sem fins lucrativos, de forma articulada com as comunidades , respeitando 

sua trajetória histórica e a sua cultura.  

Que sejam viabilizadas as Tecnologias para a Agricultura Familiar de Base Ecológica, 

que sempre se encontra presente na vida cotidiana das mesmas, e cuja finalidade seja construir 

e implementar um Programa  Quilombola de desenvolvimento e organização das atividades de 

criação de peixe, com a melhoria da qualidade do produto comercializado e ampliação da 

criação, uma vez que é de conhecimento que a agregação de valor à produção e a capacidade 

de organização para comprar e vender em conjunto são os caminhos para a competitividade.  

A proposta não seria  para tornar as Comunidades quilombolas e as Comunidades 

Tradicionais Negras Rurais em produtores exclusivos de peixe, mas sim torná-los capaz de 

usufruir o uso múltiplo dos serviços oferecidos em seus territórios, aumentando a diversidade de 

atividades exploradas, agregando valor aos seus subprodutos, tornando-os menos dependentes 

de uma única fonte de renda, possibilitando, assim, uma garantia a mais para a segurança 

alimentar das famílias e para a geração de renda, por meio da melhoria da qualidade e 

quantidade de seus produtos. 
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ATUAÇÃO DO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA NO PARANÁ HOJE EM 

CONJUNTO COM INSTITUIÇÕES  DO GOVERNO DO ESTADO  MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL  

GOVERNO FEDERAL  FEDERAÇÃO DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DO PARANÁ E A ONG 

TERRA DE DIREITOS NO PARANÁ 

 

“A Mesa de Regularização de Territórios Quilombolas é uma instância importante de diálogo, 
acompanhamento e controle social das comunidades e com ela estamos construindo uma agenda 
positiva nesta área”, afirmou o superintendente do Incra/PR, Nilton Guedes.” 

 

A discussão sobre as questões relacionadas à regularização de territórios quilombolas no Paraná 
recebeu um importante reforço. Foi instalada na Superintendência Regional do Incra/PR a Mesa de 
Acompanhamento da Política de Regularização de Territórios Quilombolas do Paraná, com o 
objetivo de acompanhar a situação dos trabalhos de regularização e discutir ações em conjunto 
com outras instâncias do governo e da sociedade civil. A proposta é que sejam realizadas 
reuniões trimestrais com as entidades envolvidas no sentido de deliberar sobre as questões dos 
processos de regularização, de forma a efetivar e acelerar os procedimentos de regularização 
fundiária das comunidades quilombolas do Paraná. Além do Incra, participaram da reunião e se 
comprometeram em compor permanentemente a Mesa a Federação das Comunidades 
Quilombolas do Paraná (Fecoqui), o Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), o Instituto 
Ambiental do Paraná (IAP), a Secretaria Estadual de Relações com a Comunidade (SERC), o Centro 
de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção aos Direitos Humanos (CAOPJDH) 
do Ministério Público Estadual e a organização de direitos humanos Terra de Direitos.  

Ao final da reunião foram firmados os encaminhamentos e estabelecidos os pontos de pauta para 
o próximo encontro, que deverá acontecer na primeira quinzena de outubro. 

Atualmente, o Incra no Paraná possui 37 processos de regularização de territórios quilombolas 
abertos. Destes, dez processos estão em andamento, sendo que cinco estão em processo de 
elaboração do Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID). As cinco comunidades que 
estão sendo trabalhadas em 2014 são: Adelaide Maria Trindade Batista, em Palmas; Manoel Ciríaco 
dos Santos, em Guaíra; Varzeão, em Doutor Ulysses; Serra do Apon, em Castro; e Mamãs, em 
Cerro Azul. 
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No Paraná foi reconhecido pelo Incra o território da comunidade de remanescentes de Quilombos 

de Invernada Paiol de Telhas.  

 

 

Assinatura da Portaria de reconhecimento do Território da Comunidade Paiol de Telha  

Guarapuava Paraná - (Foto Paulo Henrique Carvalho_MDA). 
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“COMUNIDADES DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS DO PARANÁ E A  HISTÓRIA DA 

OCUPAÇÃO DE SEUS TERRITÓRIOS” 

01. CAMPO LARGO 

 

01. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Palmital dos Pretos. 
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Número de famílias : - 108 

Número de habitantes :- 432 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

A comunidade está situada a 83 quilômetros da sede do município, na fronteira deste com o 

município de Ponta Grossa. Hortêncio Ferreira Pinto, um dos mais idosos moradores, relata que a 

comunidade é formada por famílias negras que vieram de várias regiões do Estado na busca de 

liberdade e de terras para se estabelecerem. Brasílio e Librano José de Deus são originários da 

Comunidade Remanescente de Quilombo do Sutil, em Ponta Grossa; a família Ferreira Pinto, veio da 

Fazenda Santa Cruz, hoje Comunidade Remanescente Santa Cruz e que integraria o Sutil, também 

em Ponta Grossa; outras famílias migraram das comunidades de Pugas e Bolo Grande, no Município 

de Palmeiras. Benedita Gonçalves, outra das pessoas mais antigas da comunidade, diz que sua 

tataravô, negra, foi “apanhada no mato” – quem sabe se escravizada fugitiva, índia ou mestiça - e 

que a família está há mais ou menos 200 anos sobre a terra.  Relata ainda que hoje os membros da 

comunidade são todos aparentados, de uma mesma família. Informa ainda que os proprietários ao 

redor, foram chegando depois, ocupando e formando as suas fazendas. O nome da comunidade traz 

referência a grande quantidade de palmito existente nas terras dos negros. Elenita Aparecida 

Machado e Lima relata que a comunidade é festeira e gosta de dançar: a rancheira, a valsa e o “dois 

em um”, uma dança com dois passos para trás e um para frente. Nas danças as mulheres usam 

saias rodadas com anáguas armadas. 

São Sebastião, Santo Antonio, São Braz, São João, São Pedro, São Gonçalo e Bom Jesus são 

os santos festejados. As festas de junho, em louvor aos santos do mês, são animadas com fogueiras 

e bingos.  

1.b Comunidade Tradicional Negra de Sete Saltos 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

        A comunidade, que está localizada a 95 quilômetros da sede do município de Campo Largo, na 

fronteira com Ponta Grossa, é formada principalmente por familiares dos habitantes de Palmital dos 

Pretos. Como naquela, chegaram da Comunidade do Sutil, no município de Ponta Grossa, de Santa 

Cruz, também em Ponta Grossa e de outras famílias que migraram das comunidades de Pugas e 

Bolo Grande, no Município de Palmeiras, todas em busca de liberdade. A comunidade Sete Saltos 

está separada da comunidade de Palmital dos Pretos por diferentes visões e a mais interessante é 

sobre o modo, a técnica, de criação dos porcos. Enquanto uma tem a criação solta, a outra cria os 

suínos no cercado, tornando este fato motivo de intermináveis debates sobre a melhor e mais 

higiênica delas A festa de Bom Jesus que acontece em seis de agosto de cada ano é uma das 

tradições mantidas pela comunidade. A abertura da festa é com rezas e alguns foguetes, sendo que 

após as rezas é feito levantamento do mastro e bandeira de Bom Jesus, com as suas cores 

vermelha, verde, azul e branco e imagem do santo na bandeira. Após o levantamento do mastro há 

queima de fogos de artifícios: o “foguetório” e a seguir é servida a comida comunitária. Com 

saudades, moradores contam que no passado, depois das rezas tinha baile com gaita, viola, 

pandeiro e batida de colher. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de uma Escola Estadual quilombola para atendimento a demanda escolar das 

duas comunidades. 

2. Construção de posto de Saúde  para atendimento das duas comunidades que andam 13 

quilometros a pé  para atendimento e muitas vezes  os médicos cancelaram as consultas e  

as comunidades não foram avisadas. 

3. Reestruturação das vias de acesso para transporte e comercialização da produção das duas 

comunidades. 

4. Atendimento específico da Emater  na questão das hortas comunitárias, para as duas 

comunidades. 

5. Atendimento na questão da plantação de palmito que faz parte da trajetória histórica da 

comunidade. 

6. Instalação de 01 telecentro na CRQ de Palmital dos Pretos para atendimento as duas 

comunidades. 

7. Regularização fundiária. 

8. Atendimento diferenciado para as famílias que por falta de estrutura saíram de suas 

comunidades e hoje se encontram na periferia das cidades  de  Ponta Grossa, Carambeí e 

Curitiba. 
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02. CANDÓI 

 

02. Comunidade de  Remanescentes de Quilombos de Despraiado 

 

Casa de dona Carlita e Capela 

Número de famílias:- 68 
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Número de habitantes:- 272 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

Os negros estão nessas terras há mais ou menos 200 anos. Pedro Alves de Araújo, 67 anos, 

filho de Luiz Caetano de Araújo e casado com Alzira Caetano de Araújo, morador da comunidade, 

relata que seu avô Luiz Caetano de Araújo, casado com dona Teresa, que morreu com noventa e 

nove anos, era escravizado na fazenda Sepultura. Após a libertação, os negros continuaram 

trabalhando na referida fazenda que ficava no distrito de Candói, município de Guarapuava. No ano 

de 1973, Pedro Alves de Araújo comprou de Valfrido Luiz Kraus de Lima, então propeietário, 30.268, 

trinta mil, duzentos e sessenta e oito metros quadrados, (menos que um alqueire) pagando 

CR$1.500,00, mil e quinhentos cruzeiros. Pedro Alves de Araújo conta que há 40 anos, havia um 

fazendeiro que iluminava a noite com o jipe, e os negros, com picaretas abriam picadas e estradas 

que precisassem ser abertas. Trabalhavam durante o dia, durante a noite e madrugada sob pena de 

ir para a cadeia se não aceitassem trabalhar da forma proposta pelo fazendeiro que tinha o apoio da 

polícia civil, local, conclui Pedro Alves de Araújo. Atualmente a maior parte dos quilombolas trabalha 

em terra arrendada para lavoura. A padroeira é Nª Sª do Perpétuo Socorro e são venerados São 

Sebastião e o Divino Espírito Santo. 

 

03. Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Cavernoso 

 

Senhor Nivaldo operando o trator da Associação Quilombola do Cavernoso. 

 

Número de famílias:- 12 

Número de habitantes:- 36 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

A Comunidade está centenariamente na terra. Sebastião Rodrigues, 73 anos, pessoa mais idosa 

e líder da comunidade relata que seus ancestrais trabalharam na condição de escravizados e que o 

seu bisavô quando chegou à comunidade tinha a orelha rasgada, quando escravizado, certa vez lhe 

pregaram a orelha na parede e quando o dono da fazenda o chamou teve que atender, arrancando a 

orelha do prego. 

      A história da comunidade era contada pelos seus avós e por seus pais que também viveram 

nestas terras onde ele nasceu e criou também seus filhos. Atualmente mulheres, homens e crianças 

plantam milho, feijão, mandioca, batata doce e abóbora. Festeja o padroeiro que é São Roque e 

venera Santo Expedito e Nossa Senhora Aparecida. Na comunidade a cultura dos rezadores, 

benzedeiras e curandeiros é preservada. O artesanato é feito de palha de milho, criciúma, taboa e 

taquara. A comunidade declara ser católica e evangélica. 

 

 

04. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Vila Tomé 

 

 

Número de famílias:- 18 

Número de habitantes :- 72 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

 

        Distante 27 quilômetros da sede do município de Candói está centenariamente a comunidade de 

Vila Tomé. Relatam Sueli Tomé e sua filha Arlete, que os negros conhecidos como os Tomé, seus 

parentes, foram os primeiros a chegar ao lugar que aí recebeu o nome de Vila Tomé, pois só eles 

moravam ali. 

  

Sueli Tomé relata que o seu avô João contava que os padres tomavam conta da escritura da terra, 

que tal escritura era em letras de ouro e que a terra pertencia aos santos (da igreja). Como a terra 

era dos santos, os negros não se preocuparam em fazer o documento, em ter escritura nem em 

legalizar a posse da terra e a tal escritura foi levada pelos padres e sumiu. “Ai chegaram os 

fazendeiros que começam a tomar as terras, expulsando os negros. Eles soltavam o gado, para 

engordar com o que os negros plantavam e vendo que mesmo assim os negros não saíam da terra, 

passaram a atear fogo nos paióis de colheita”, relata Sueli. Assim a comunidade que foi sendo 

empurrada, acabou ficando num pequeno pedaço que vive até hoje. Muitos da família Tomé foram 

saindo e estão para as periferias das cidades de Laranjeiras, Cantagalo, Guarapuava e em outros 

municípios. Atualmente a comunidade que vivia da agricultura não tem terra para plantar. 

 

 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ do Despraiado, para atendimento da 

demanda escolar da comunidade. 

2. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ do  Cavernoso, para atendimento da 

demanda escolar da comunidade. 

3. Atendimento específico pela Emater na questão das hortas comunitárias para as CRQs do 

Despraiado e Cavernoso. 

4. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ do Despraiado 

5. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ do  Cavernoso 

6. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ de Vila Tomé 

7. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ do Despraiado 

8. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ do Cavernoso 

9. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Vila Tomé 

10. Regularização fundiária para as três comunidades. 

11. Atendimento diferenciado para as famílias que por falta de estrutura saíram de suas  

comunidades e hoje se encontram na periferia das cidades de Canta Galo, Guarapuava e 

Curitiba. 
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03. CASTRO 

 

 

05. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Serra do Apon 

 

 

Número de famílias:- 94 

Número de habitantes :- 519 



 48 

 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

A comunidade está localizada a 55 quilômetros da sede do município de Castro. Os ancestrais 

dos que habitam a Serra do Apon, foram os escravizados da fazenda Capão Alto também no 

município de Castro e que foi palco da última revolta escrava do Paraná quando a fazenda foi 

vendida pelos padres Carmelitas que eram os seus proprietários mas que a haviam abandonado um 

século antes, os escravizados que ali permaneceram livres por todo àquele século de abandono, 

auto-organizados como agricultores e criadores de gado, trabalhando para o seu próprio sustento e 

como servos de Nossa Senhora, resistiram aos novos senhores de forma violenta obrigando a se 

obter reforços militares em Ponta Grossa e em Curitiba para sufoca-los. Ao se verem derrotados, os 

que puderam fugiram para o Socavão, divididos estrategicamente em dois grupos: os Acróbios foram 

para a Serra do Apon, em Faxinal de São João e na Porteira e os Mamãs foram para a região que 

hoje tem este nome, no Ribeirão e no Imbuial. A comunidade que continua mantendo contato com os 

demais quilombos do município e traz como referência geográfica a Serra do Apon e o rio Ribeirão. O 

abastecimento de água vem de um riacho e ainda há casas com paredes de adobe e piso de terra 

batida. O cultivo mais importante é o milho e o feijão para consumo. O padroeiro é São Cristóvão 

mas Nossa Senhora Aparecida, também é venerada. 

 

 

06. Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Limitão  

 

 

Número de famílias:- 38 

Número de habitantes :- 200 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

A distância entre a sede do município e a comunidade é de 65 quilômetros. Membros da 

comunidade cujos ancestrais chegaram há mais de 100 anos contam: “Há tempos atrás nossos 

antepassados fugiram da fazenda Capão Alto e chegaram até essas terras. Aqui ficaram escondidos 

para não serem capturados e levados novamente para trabalhar como escravos nas 

fazendas”.Relatam também os moradores que algumas famílias são aparentadas com as famílias da 

Comunidade da Serra do Apon e que outras famílias vieram do Rio Grande do Sul. Cada família tem 

sua área de terra medida e documentada pelo INCRA.  

O Senhor Sebastião da Silva conhece os limites reais de suas terras e afirma que parte da terra 

de seu pai, José Amazonas da Silva, foi tomada por uma pessoa conhecida como Baiano na década 

de 60 e vendida para a Reflorestadora do Banestado. Os quilombolas criam animais e cultivam a 

terra.  O cultivo de maior produção é de feijão e milho. As plantas medicinais são cultivadas nos 

quintais e nas roças e o abastecimento de água vem da fonte ou do rio. O cavalo ainda é um dos 

meios de transporte mais usado pela comunidade. O artesanato é feito na base de taquara e palha de 

milho. O padroeiro da comunidade é São João Batista e os moradores contam que as festas do santo 

estão hoje apresentando um estilo diferente das festas que eram tradicionais da comunidade. 

 

07. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Mamãns  

 

 

Roni do Carmo Cardoso – Presidente da União das Comunidades Quilombolas de Castro e seu 

tio, liderança dos mais velhos, quilombola de Mamãns. 
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Número de famílias:- 34 

Número de habitantes :- 150 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

       Segundo uma das histórias contadas, a comunidade localizada a 60 quilômetros da sede do 

município de Castro foi deixada por herança para dois irmãos. Na infância, eles eram chamados de 

“mamãos”, uma referência ao apetite dos nenês ao mamar. Da alcunha surgiu o nome da 

comunidade Mamãs que é formada pelas famílias que descendem daqueles dois irmãos. Há também 

a versão da revolta escrava da Fazenda Capão Alto e, na verdade, as duas não se anulam e podem 

se completar.  

A comunidade está dividida em vários núcleos, com distância entre eles de até perto de 70 

quilômetros, sendo que parte dos núcleos está localizada no município de Cerro Azul/PR. A 

comunidade sofre invasão de fazendeiros e de madeireiros que fazendo o reflorestamento de pinus 

estão procurando aumentar s extensão de suas terras restando assim um mínimo de suas terras 

originais. 

 

08. Comunidade de Remanescentes do Quilombos de Tronco.  

 

 

Número de famílias:-  20 

Número de habitantes :- 125 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

Comunidade situada a 10 quilômetros de distância da sede do município de Castro. Wilson de 

Oliveira conta que a comunidade está formada a mais de cem anos e que seu avô João Preto Alves 

alcançou o tempo da escravidão apesar de não saber contar se na época os antepassados foram 

libertos ou se fugiram do cativeiro mas relata que seus ancestrais foram escravizados na fazenda 

Cunhaporanga nesse município; na busca de liberdade e de terra para plantar, moraram na Varginha, 

próximo à Cunhaporanga; depois foram para a fazenda Cipó, no local denominado Fomento; de lá 

foram para o Ronca Porco, no Catanduva de Fora e finalmente para o Tronco. Existem na 

comunidade rezadora(e)s, benzedeiras e curandeiros. O cultivo de milho, feijão, mandioca, abóbora e 

de batata-doce não soluciona o problema do abastecimento da comunidade apesar de haver 

melhorado após uma horta comunitária ser implantada.. Produção artística/artesanato: bordado, tricô 

e cestos. Religiosidade e festas: São Benedito, Divino Espírito Santo e Nossa Senhora Aparecida. 

 

 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de Serra do Apon, para 

atendimento da demanda escolar da comunidade. 

2. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de Mamãns, para atendimento da 

demanda escolar da comunidade. 

3. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ do Limitão, para atendimento da 

demanda escolar da comunidade. 

4. Atendimento específico pela Emater na questão das hortas comunitárias para as CRQs 

de Serra do Apon, Mamãns, Limitão e Tronco. 

5. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ de Serra do Apon 

6. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ do Limitão 

7. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ de  Mamãns 

8. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Serra do Apon 

9. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ do Limitão 

10. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ do Tronco 

11. Regularização fundiária para as CRQs de Mamãns, Serra do Apon e Tronco. 

12. Atendimento diferenciado para as famílias que em conseqüência da falta de estrutura 

saíram das comunidades e hoje se encontram na periferia das cidades de Arapotí, 

Tibagí , Castro e Curitiba. 
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04. CURIÚVA 

 

 

09. Comunidade de Remanescente de quilombos de Guajuvira 

 

Número de famílias:- 140 
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Número de habitantes: - 425 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

       Os habitantes da comunidade que fica a seis quilômetros da sede do município de Curiúva têm 

na memória a história da terra na qual habitam, terra herdada da fazenda Guajuvira. Laura Rodrigues 

Ferreira, moradora, relata que a sua avó, mãe de seu pai Tomé Rodrigues Ferreira, era chamada de 

Dona Rita Francisca, dos Impossíveis. Rita Francisca, que como sua mãe foi escravizada na referida 

fazenda, recebeu esse nome pois sua mãe era fiel devota de Santa Rita dos Impossíveis. Ocorre que 

o fazendeiro se apaixonou pela jovem menina quando a mesma estava mais ou menos com treze 

anos, casou-se com ela, vindo a morrer pouco mais tarde. Após morte do marido Rita Francisca 

libertou os negros escravizados acolhendo os que vinham da região. As famílias negras 

da comunidade são descendentes de Rita Francisca que adotando a devoção materna, realizava 

festas em homenagem a Santa Rita dos Impossíveis todos os anos.  Em tributo à matriarca, o grupo 

construiu uma capela para Santa Rita mas muitos negros do local consideram a própria Rita 

Francisca como a santa padroeira da comunidade. Atualmente criam animais para consumo e 

cultivam milho, feijão, arroz, mandioca, abóbora, amendoim e batata -doce. 

 

10. Comunidade de Remanescente de Quilombo de Água Morna 

 

 

 

Dona Djair rezadeira e benzedeira, Guardiã do conhecimento ancestral. 

Número de famílias:-  70 

Número de habitantes:- 283 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

Localizados a 12 quilômetros da sede do município estão os negros que foram escravizados na 

fazenda Água Morna e que receberam parte desta como herança. As famílias da comunidade 

descendem daqueles escravizados que ficaram com as terras e dos negros que foram chegando em 

busca de liberdade e de terra para plantar. A história da comunidade está viva na memória dos 

quilombolas. Djair Alves de Lima relata que seus bisavós vieram de muito longe. Ela sempre se 

perguntava de onde teriam vindo e sua sogra dizia que vieram de Castro liderados pelo bisavô 

Maurício, por João Santana de Oliveira e sua esposa Maria da Luz, pessoas mais velhas e que foram 

escravizadas. Relata ainda que a avó Benedita dizia que todas aquelas mulheres eram negras da 

Costa. Na lembrança da comunidade estão os relatos dos antepassados sobre a guerra do Paraguai: 

“A mãe velha Benedita contava que a “mãe Romana” que era mãe do vovô Maurício “ajudou a 

vencer” a Guerra do Paraguai” Dizem, “foi um tempo doloroso; as mães escondiam os filhos em 

tocas, cavernas e em casa de pedra levando alimento escondido, aos pouquinhos.”. “A “mãe 

Romana” lutou na Guerra com navalha na mão e no vão dos dedos dos pés” (em golpes de 

capoeira?), diz Djair Alves de Lima. As roças são comunitárias onde cultivam feijão, milho e arroz. A 

pesca em rio é feita com anzol e os moradores afirmam que atualmente existe pouco peixe. 

Padroeiros: Nossa Senhora da Conceição e São Roque. Festas tradicionais: Romaria de São 

Gonçalo, Romaria de São João, Romaria de São Roque e Recomenda das Almas. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de  Guajuvira, para atendimento 

da demanda escolar da comunidade. 

2. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de Água Morna, para atendimento 

da demanda escolar da comunidade. 

3. Atendimento específico pela Emater na questão das hortas comunitárias para as CRQs 

de  Água Morna e Guajuvira. 

4. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ de  Água Morna 

5. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ de Guajuvira 

6. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Guajuvira e na CRQ de Água Morna,  

em substituição aos que foram colocados nas comunidades pelo Governo Federal 

(Eletrosul ) e nunca funcionaram. 

7. Regularização fundiária para as CRQs de Guajuvira e Água Morna. 

8. Atendimento diferenciado para as famílias que por falta de estrutura saíram de suas 

comunidades e hoje se encontram na periferia das cidades de, Curiúva, Jaguariaíva e 

Curitiba. 

 

 

 

 

 

 

 



 55 

05. GUAÍRA 

 

11. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Manoel Ciriaco 

 

Número de famílias :-  20 

Número de habitantes :- 85 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

       A comunidade, localizada no município de Guaíra tem como cidade mais próxima, a 20 

quilômetros de distância, Terra Roxa. Seus membros fixam-se no Paraná após fugas sucessivas de 

condições análogas à escravidão e tem seu nome em homenagem ao patriarca que os guiou até 

aqui. José Maria Gonçalves, filho de Manoel Ciriaco dos Santos conta que a história da comunidade 

começa com José João Paulo e sua esposa Maria Joana, escravizados no Estado das Minas Gerais. 

Trabalhavam no garimpo e tiveram vários filhos, entre eles, Joaquim Paulo dos Santos que casou 

com Maria Izidora dos Santos, ambos alforriados e que também como seus pais trabalharam para os 

senhores do garimpo e nas lavouras de cana e de café, sem reconhecimento dos trabalhos. Desse 

casamento nasceu Manoel Ciriaco dos Santos que depois de muito trabalhar para fazendeiros em 

Minas Gerais, foi para São Paulo em busca de real liberdade e finalmente, para o Estado do Paraná, 

fixando-se, já em meados do século XX, com os seus no Patrimônio do Maracajú dos Gaúchos, no 

município de Guairá A referência geográfica da comunidade é o rio Barigui e os meios de transporte 

mais utilizados na atualidade são o cavalo e a carroça. O cultivo maior na lavoura é de mandioca que 

é vendida para um comerciante da cidade. O trabalho é feito por homens e por mulheres. Nos 

quintais são plantadas as verduras. Os quilombolas também criam animais. As práticas religiosas na 

comunidade são variadas: há adeptos e seguidores do candomblé e da umbanda, católicos e 

evangélicos. O santo padroeiro é São João e em sua festa um grupo dança a quadrilha. Outros 

santos venerados são Nossa Senhora Aparecida, Santo Antonio, São Pedro e São Benedito. 

Tradição das mais antigas trazida junto com eles, a comunidade continua fazendo a Folia de Reis e o 

batuque. 

 

Cerimônia da Assinatura do convenio na Comunidade Manoel Ciriaco e entrega simbólica dos alimentos 

produzidos pela comunidade quilombola na Aldeia Indígena do município de Guairá. 

Programa de Aquisição de Alimentos - beneficia  A  CRQ de Manoel Ciriaco e aldeias 

indígenas  paranaenses. 

A partir de convênio firmado no dia 20 de abril  de 2011, com a Companhia Nacional de 

Abastecimento - CONAB, a comunidade quilombola Manoel Ciriaco dos Santos, de Guaíra, 

integra o Programa de Aquisição de Alimentos – PAA. Trata-se de uma ação interministerial do 

governo federal que adquire dos produtores, sem licitação, alimentos no valor do mercado 

regional. Estes produtos são doados a pessoas em situação de insegurança alimentar e também 

podem ser destinados à formação de estoques. 

 

              No caso da comunidade Manuel Ciríaco dos Santos, a inclusão da produção no PAA 

significa uma dupla conquista: além da segurança no escoamento dos produtos, que passam a 

ser comprados diretamente pela CONAB, o s alimentos cultivados e produzidos pelos 

remanescentes quilombolas serão destinados às aldeias indígenas Rio Azul, Tekohá Porã e 

Tekohá Marangatu, também localizadas no Município de Guaíra, que receberão da CONAB a 

doação dos produtos como mandioca, batata doce, abóbora, hortaliças, pães e bolachas. É de 

uma iniciativa pioneira, pois é a primeira vez no Brasil que uma comunidade quilombola produzirá 
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alimentos destinados a comunidades indígenas, o que configura uma rede de cooperação e 

fortalecimento entre grupos étnicos historicamente excluídos. 

 

O PAA, ação ligada ao programa federal “Fome Zero”, tem como objetivo atingir grupos em 

situação de risco alimentar e contribuir na inclusão social e econômica da agricultura familiar. 

Para a inserção da comunidade quilombola de Guaíra no programa foi necessária parceria entre 

o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER, a Secretaria 

Municipal de Educação de Guaíra e a Cooperativa Agroecológica da Indústria Familiar - 

COPERFAM. A solenidade de assinatura do convênio, realizada na própria comunidade, contou 

com a participação do Ministério Público do Paraná por meio do coordenador do Centro de Apoio 

de Proteção às Comunidades Indígenas, Luiz Eduardo Canto Azevedo Bueno, e da assessora 

jurídica do Centro de Apoio dos Direitos Constitucionais, Dandara dos Santos Damas 

Ribeiro.Também participaram da cerimônia de assinatura representantes da prefeitura municipal, 

da Fundação Nacional do Índio - Funai, da Secretaria de Estado de Educação, da Secretaria de 

Estado de Relações com a Comunidade, da EMATER, da Secretaria Municipal de Educação e 

da Secretária de Ação Social de Guaíra. 

Dificuldade na geração de renda 

Localizada nas proximidades do rio Barigui, na região Oeste do estado, a comunidade 

quilombola Manoel Ciriaco dos Santos enfrentava dificuldades na geração de renda. Segundo o 

presidente da Associação local, Adir Rodrigues dos Santos, a comunidade já dispunha de 

contrato do PAA com a Secretaria de Estado do Trabalho, Emprego e Promoção Social – SETP. 

O transporte dos alimentos era viabilizado por meio do empréstimo de uma carreta pela 

Secretaria Municipal de Agricultura.  Com o término do contrato, em março de 2010, Santos 

contatou o Escritório Regional de Umuarama, que firmou o convênio em agosto. Desde então a 

comunidade continuou a escoar a produção, porém, sem receber o pagamento acordado.  Sem 

aviso prévio, o contrato foi cancelado com a justificativa de que havia sobreposição de 

competência entre a SETP e a CONAB. A dívida foi quitada somente em março de 2011. Para 

Adir Rodrigues dos Santos, a burocracia no trâmite do PAA é inadequada à realidade da 

comunidade. Exemplo disso é que o contrato exige emissão de notas fiscais, imposição que 

obrigou a Associação quilombola local a depender da parceria com uma cooperativa do 

município de Marechal Cândido Rondon, a custo de 8,65% do valor do contrato. 

 

Conflitos na regularização do território 

Sobre o processo de regularização do território na Superintendência do Paraná do Instituto 

Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Santos denuncia que houve manipulação 

do laudo antropológico, realizado por antropólogos atrelados aos interesses dos fazendeiros da 

região, contrários ao reconhecimento da comunidade.  Segundo o remanescente quilombola, o 

equívoco na condução do laudo resultou em isolamento, perseguição e humilhação para a 

comunidade, em uma situação de grave conflito. Por ser uma liderança local, Adir Rodrigues dos 

Santos chegou a sofrer ameaças de morte e ficar impedido de sair de casa. A comunidade 

reivindica a reparação do erro na condução do processo de titulação e acesso às políticas 

públicas. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de  Manoel Ciriaco, para atendimento 

da demanda escolar da comunidade, pois as escolas que as crianças da comunidade 

freqüentam não tratam da questão da História e Cultura Afro como deveriam. 

2. Reestruturação da estrada para escoamento da produção quilombola. 

3. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas 

comunitárias para as CRQs de  Água Morna e Guajuvira. 
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4. Solicitação de instalação de cozinha comunitária na CRQ de  Manoel Ciriaco. 

5. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Manoel Ciriaco,  em substituição ao que 

foi colocado na comunidade pelo Governo Federal (Eletrosul ) e não está funcionando. 

6. Regularização fundiária para as CRQs de  Manoel Ciriaco. 

7. Atendimento diferenciado para as famílias da comunidade que por falta de estrutura hoje se 

encontram na periferia do município de Terra Roxa //Paraná. 
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06.GUARAPUAVA 

 

 

12. Comunidade de Remanescentes de Quilombos Invernada Paiol de Telhas 

 

Assentamento 

Número de famílias :- 63 

Número de habitantes:-  376 

 

Reserva do Iguaçu 

Número de famílias:- 18 

Número de habitantes:- 72 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

       Esta é uma comunidade em situação bastante complexa e especial. Sua luta pelo retorno às terras 

de origem é lendária. A parcela melhor localizada do quilombo, está no assentamento efetuado pelo 

INCRA próximo à Vila Socorro no distrito de Entre Rios, município de Guarapuava distante 35 quilômetros 

de sua sede, é conhecida pelo nome de Paiol de Telha. 

       Originalmente a comunidade negra habitava suas terras da Invernada do Paiol de Telha em parte da 

Fazenda Capão Grande área também conhecida por Fundão, deixada para os escravizados e alguns 

libertos por testamento da fazendeira Dona Balbina Francisca de Siqueira, em 1860. 

        Expropriados – até pelo sobrinho da falecida, no inventário - os negros lutaram incessantemente até 

que em 1960 (exatos cem anos) os remanescentes foram totalmente expulsos por grileiros, jagunços e 

pistoleiros com aval de autoridades da época.. O Fundão da Fazenda Capão Grande, pertencia ao 

município de Guarapuava mas por divisão do território municipal, pertence hoje à Reserva do Iguaçú, 

onde parcela importante da comunidade está acampada em barracas de lona a beira da estrada em 

frente as terras ancestrais, como baluartes da luta, comandados por “seu” Domingos, que ao lado de sua 

mulher “Nália” (.ambos com mais de setenta anos) suas filhas, netos e demais quilombolas mantém a 

chama da resistência acesa. O resto da comunidade, mais de trezentas famílias, está espalhada nas 

periferias das cidades de Guarapuava e de Pinhão, com parcelas significativas em situação de extrema 

necessidade, vivendo como catadores de papeis e/ou em outras funções semelhantes. 

         Três Associações os representam na luta para reaver suas terras que estão hoje na posse de uma 

grande cooperativa agrícola. Na periferia de Guarapuava, a catadora de papel, Francisca Soares Ribas 

de 105 anos, conta que “fazia queijo e vendia, fazia farinha de mandioca, farinha de milho, plantava 

mandioca, batata doce, batatinha, erva mate, socava erva, criava porco, gado, carneiro, cavalo”. Hoje ela 

afirma que: “não tenho mais nada, nem sabia que era rica e fiquei pobre”. Diz ainda que “meu único 

desejo é voltar para o Fundão”, fazenda herdada pelos seus ancestrais. Sebastião de Oliveira que nasceu 

em 1920 e foi professor alfabetizador na década de 1950 (Guarapuava) no Fundão é referência para a 

comunidade.  

           A padroeira é a Senhora das Graças. Os moradores comemoram o dia Consciência Negra e fazem 

festa junina. O grupo de dança “Kundun Balé” representa a juventude do quilombo. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de  Invernada Paiol de Telhas, 

para atendimento da demanda escolar da comunidade, pois as escolas que as crianças 

da comunidade freqüentam não tratam da questão da História e Cultura Afro como 

deveriam. 

2. Reestruturação da estrada para escoamento da produção quilombola. 
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3. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas 

comunitárias. 

4. Solicitação de instalação de telecentro na Comunidade. 

5. Regularização Fundiária – Devolução do território para a comunidade. 

6. Atendimento diferenciado para as famílias da comunidade que por falta de estrutura, 

saíram em busca de melhores condições de vida e hoje se encontram na periferia de 

Guarapuava, Reserva do Iguaçu, Pinhão e Curitiba. 
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07.IVAÍ 

 

 

13. Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Rio do Meio 

 

 

 

Número de famílias:-  30 

Número de habitantes:- 160 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

A existência de um rio menor no meio de dois rios – o Rio Guabiroba e o Rio dos Ìndios, deu 

origem ao nome da localidade, “Rio do Meio”. Seus primeiros moradores foram Negros Africanos 

escravizados, que se apossaram das terras, num total de 161 alqueires, derrubando as matas, foram 

abrindo caminhos e construindo casebres de madeira lascada, de chão batido. Não tinham móveis e 

as panelas eram de ferro. 

 

Casa das mais antigas da comunidade - //- Fogão de barro - // - Panelas de ferro - // - Chão batido 

Alguns destes escravizados eram: Raimundo, Miligildo, Pedro Marçá, Sabina, Sebastião 

Grande, Hipólito, Joana, Marcelo, Tomazia, o chefe do grupo era Joaquim Ferreira. Na área 

comum da comunidade localiza-se a Escola de 1ª a 4ª série que se encontra desativada e a 

Igreja.  

“RELIGIOSIDADE” 

Em sua maioria as famílias da comunidade, professam o catolicismo. O Padroeiro é 

“Bom Jesus de Iguape”, a sua primeira imagem era feita de barro. Hoje a imagem é maior feita 

de gesso, a festa em sua homenagem é realizada no dia 06 de agosto. Existem várias imagens 

de santos que de acordo com a comunidade são do tempo da escravidão. 

“RELÍQUIAS VENERADAS” 

01. Bíblia em latim do ano de 1868 

02. Imagens do Senhor Bom Jesus e do Menino Jesus, esculpidas em massa! 

03. Crucifixo dentro de um vidro! Estes objetos de acordo com o que contam alguns membros da 

comunidade tem mais de cem anos. 

 

“SANTOS VENERADOS E DATAS COMEMORADOS” 

São Roque, São Sebastião, São Gonçalo. 

No dia 13 de maio, na Igreja, são realizadas novenas. 

Na véspera do Natal é realizada a Romaria de São Gonçalo. 

No dia 12 de outubro é comemorada a Srª Aparecida e dia das Crianças. 
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Capela antiga de madeira e a nova de alvenaria 

No dia 20 de dezembro de 1998, foi recebido pela comunidade o Santíssimo na Capela, 

o qual desde então permanece no local. A comunidade preparou para recebe-lo um tapete de 

serragem e flores vivas. Neste dia 06 crianças da localidade e vizinhanças receberam a Primeira 

Eucaristia. 

 

“EDUCAÇÃO” 

Dona Maria Cândida a primeira professora, estudou até a quarta série na Cachoeirinha, 

e com muito esforço buscou conhecimentos que trouxe para a sua comunidade, sendo indicada 

pela comunidade como professora para atuar na Escola construída pela prefeitura de Ipiranga, 

com a colaboração da comunidade e denominada Escola Isolada de Rio do Meio. Então dona 

Maria Cândida, foi contratada pelo  prefeito do município. A busca de formação e informação de 

acordo com os relatos de seu filho Antônio Jorge hoje Presidente da Associação da Comunidade 

de Remanescentes de Quilombos do Rio do Meio não foi fácil. Na época o meio de transporte 

era o cavalo e a distância entre a Escola e a prefeitura de Ipiranga era grande e de difícil acesso, 

dificuldade esta que teria que ser vencida inclusive no momento de receber o seu salário como 

professora. Dona Maria Cândida era também, Ministra da Eucaristia, fazia parte da Pastoral da 

Saúde, trazendo sempre os remédios necessários para o atendimento da comunidade era 

respeitada por todos os moradores da localidade. 

A Escola foi se tornando o centro da comunidade, era o local de reuniões, encontros e 

hoje desativada está sendo solicitada pela comunidade ao Sr prefeito de Ivaí em comodato para 

instalação de uma cozinha comunitária para beneficiamento dos produtos agrícolas, com o 

trabalho das  mulheres quilombolas cadastradas como agricultoras. Também para instalação de 

um telecentro com 10 computadores cedidos pela Celepar, com internet, instalada pela Copel, 

ambas do Governo do Paraná para que a comunidade tenha acesso as novas tecnologias. 

Em 1998 foi comprado pela prefeitura um ônibus para levar os alunos que concluíam a 

4ª série para continuar seus estudos na sede do município de Ivaí, na época 09 alunos 

prosseguiram seus estudos na Escola Gil Stein Ferreira – Ensino Fundamental. 
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“AGRICULTURA” 

Antigamente a comunidade produzia: Milho, arroz, feijão, mandioca, plantavam para 

subsistência, o que sobrava era vendido ou trocado por artigos que a comunidade precisava com 

as comunidades ao redor. As mulheres faziam farinha no munjolo, teciam baixeiros e cestos 

feitos de couro de anta e outros animais. Criavam animais que lhes rendiam a carne, ovos e leite. 

Possuíam cavalos para o seu transporte e de sua produção (cargueiros). 

“SAÚDE” 

Era tratada com remédios caseiros, o Senhor Sebastião Grande era o curandeiro e o 

benzedor, o Senhor Orlando Santos costurava machucadura, uma tradição aprendida com os 

mais velhos. 

As senhoras Helena e Otália Ferreira eram parteiras, a dona Maria Cândida era quem 

arrumava machucaduras e trabalhava também com as ervas, conhecimento ancestral, passado 

de pais para filhos, de geração em geração. 

“BRINCADEIRAS INFANTÍS” 

 Brincadeiras de roda como a ciranda cirandinha 

 Casinha 

 Boneca de pano 

 Peteca de palha de milho 

 Paleta 

 Bicicleta de Pau 

 Pernas de pau 

 Carrinhos de madeira 

 

14. Comunidades de Remanescentes de Quilombos de São Roque 

 

Número de famílias:-  59 

Número de habitantes:- 305 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

Este município foi desmembrado do município de Ipiranga. Há indicativos de que as 

comunidades Rio do Meio e São Roque, remontarem ao século XVIII. “Seu Milton”, Milton Ferreira 

Lima, diz que as famílias negras são os Lima, Ferreira, Lourenço e Marçal. Ele é filho do Sr. Brasílio 

Ferreira de Lima e de Dona Zulmira Ferreira de Lima, nascendo em 1929 e vivendo na comunidade 

até hoje. Relata que quando sua avó, que foi escravizada, chegou do Estado da Bahia, o “dono” das 

terras era o negro Paulo Ferreira que já tinha 110 anos. Ela casou com um dos filhos desse negro 
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Paulo, que morava no Rio do Meio, Aí “Seu” Milton conta que São Roque e Rio do Meio era uma 

única comunidade: “Foi com a chegada dos imigrantes europeus, que o governo autorizava ir 

ocupando as terras, que se foram separando sem respeito os que ali já habitavam e possuíam as 

terras. E os negros perderam as suas terras e viram dividida a comunidade em duas: São Roque e 

Rio do Meio”. As referências geográficas são o rio São João, a Serra Pedra Branca e a Serra São 

João. A principal atividade da comunidade é rural com todos os membros da família. Trabalham em 

outras terras por arrendamento ou porcentagem da colheita no cultivo de milho, feijão, arroz, banana, 

batata e abóbora. Vendem feijão e milho para comerciantes ou para os próprios donos da terra. 

Criam cabra, porco, galinha e ganso para consumo e a pesca é individual, em rio, com anzol. 

Produzem artesanato em criciúma, taquara e palha de milho: cestos, balaios, chapéus, esteiras e 

baixeiros. São Roque e São Sebastião são os padroeiros da comunidade, que se declara católica e 

evangélica. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de  Rio do Meio, para atendimento da 

demanda escolar da comunidade, pois as escolas que as crianças da comunidade freqüentam 

não tratam da questão da História e Cultura Afro como deveriam. 

2. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ de  São Roque, para atendimento da 

demanda escolar da comunidade, pois as escolas que as crianças da comunidade freqüentam 

não tratam da questão da História e Cultura Afro como deveriam. 

3. Reestruturação da estrada para escoamento da produção quilombola. 

4. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas comunitárias. 

5. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Rio do Meio 

6. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de são Roque 

7. Regularização Fundiária – Devolução do território para as comunidades. 

8. Atendimento diferenciado para as famílias da comunidade que por falta de estrutura hoje se 

encontram na periferia de  Guamiranga, Prudentópolis, Imbaú e Curitiba. 
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08. LAPA 

 

15. Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Feixo - Botiatuva 

 

Sr Juvenal liderança da CRQ do Feixo - Botiatuva 

Número de famílias:- 420 
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Número de habitantes:- 1.682 

 

         História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

 

         Juvenal Pedroso, filho de Vitalino Pedroso e de Vitória Barbosa e Silvia Ferreira relatam 

que seus antepassados: tataravós, bisavós e avós, nasceram e morreram nas terras do Feixo e 

eram escravizados pela família Braga. Dos Braga receberam um pedaço de terra mas mesmo 

depois da abolição, continuaram trabalhando para a referida família e ficaram morando no local, 

mas cada um sabia qual era o seu pedaço. 

          O casal relata que anteriormente só moravam os negros na localidade e que hoje não é 

mais assim, pois com o passar do tempo, as terras foram ficando poucas, pois foram sendo 

ocupadas por imigrantes europeus: antes “não tinha branco por aqui, era só o negro”, diz 

Juvenal. “Os mais antigos contavam que a vida era pesada, porque aquele que não podia 

trabalhar ficava com fome, porque o dono achava que tava com preguiça. Não tinha horário de 

trabalho, se o dono queria, os negros amanhecia e anoitecia trabalhando e os que morria de 

tanto “trabaiá”, os dono trocava por outros que comprava e assim ia.”, conclui. 

           Outra história é a da Dona Ana Maria e de seu irmão Dórico: também eles continuam em 

terra que foi dos antepassados e hoje é da geração dela, do irmão: os filhos, os netos e os 

bisnetos, no lugar chamado “os Paiol”, núcleo do Feixo; esta comunidade, formada pelos 

descendentes da Dona Ana Maria e do Seu Dorico não tem documentos da terra, somente a 

posse. 

            Os papéis da terra da Dona Ana Maria e dos seus descendentes estão nas mãos de uma 

pessoa que efetuou uma permuta com ela: “trocou as terras dela lá de cima, com as terra dela 

aqui embaixo, só que ela não sabe nem qual era o tamanho da terra!” 

 

16. Comunidade de Remanescentes de Quilombos da Restinga  
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Número de famílias;- 300 

Número de habitantes:- 1.205 

 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

       Os ancestrais dos moradores da Restinga foram escravizados na Fazenda Santa Amélia de 

Hipólito Alves de Araújo. Mesmo antes da promulgação da Lei Áurea este fazendeiro libertou as 

pessoas escravizadas na sua propriedade dando a elas as terras nas quais já trabalhavam. A 

comunidade passou a viver e trabalhar livre nessas terras, desde o início do século XIX. Uma 

das mais antigas moradoras da Restinga, Ana Maria Martins Santana, descendente direta 

daqueles escravizados, nascida em 1928, herdou dos antepassados uma história de resistência 

e lutas. Famílias influentes tentaram em vão expulsar os Santana de sua propriedade[1]: 

“Quiseram tirar a gente à força, mas não conseguiram porque minha mãe, Setembrina Caetano 

de Lima, tinha os documentos”, diz. As famílias confeccionam rédeas e cabrestos 

artesanalmente. O padroeiro é São Sebastião e a santa venerada é Nossa Senhora Aparecida. 

Em relação às danças, os moradores relatam que a tradição foi morrendo com os mais velhos. 

Augusta Martins é a benzedeira na comunidade. Na memória coletiva ainda está a festa do 

Divino que não fazem mais. O trabalho nas roças comunitárias é feito por homem e por mulher 

no plantio de feijão, milho e verduras em terra arrendada. 

 

[1] Estas informações foram compiladas de PAULA, F. M. de C; Comunidades do Feixo e da 

Restinga: dos afro-descendentes da Lapa. Curitiba: Edição do Autor, 2007. 

 

17.Comunidade de Remanescentes de Quilombos de  Vila Esperança 

 

 

Número de famílias:-  80 
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Número de habitantes:- 243 

 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

        A comunidade é formada por descendentes de negros que foram escravizados em fazendas da 

região e que receberam terras na comunidade do Feixo. Segundo seus relatos a sua presença nesta 

Vila Esperança está fundamentada na negociação realizada com um fazendeiro lindeiro. 

         Às suas terras que lhes propôs as permutarem com outras que ele daria, com casas em 

alvenaria e com banheiros, construídas por ele, tudo totalmente legalizado, com documentos das 

terras. Após efetuarem a troca e deixarem as terras que possuíam ancestralmente no Feixo, viram 

que o fazendeiro nada cumpriu do que prometeu em relação a construção das casas nem forneceu 

os documentos da terra permutada, que depois se descobriu ser uma “invasão” quanto as terras 

ancestrais “permutadas” contam que ele declara as haver comprado mas não as pagou, também. 

 

As casas são cobertas por telha mas na maioria delas o piso é de terra batida. Os moradores cultivam 

plantas medicinais e o cultivo mais importante para alimentação da comunidade é de mandioca e de 

abóbora. Os quilombolas da comunidade cuja padroeira é Imaculada Conceição, contam com os cuidados 

da benzedeira Augusta Martins e da parteira Maria Silva Santos. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Construção de Escola  Estadual Quilombola na CRQ do Feixo e da CRQ de Vila Esperança, 

para atendimento da demanda escolar das comunidades, pois as escolas que as crianças 

os jovens e adolescentes das comunidade freqüentam não tratam da questão da História e 

Cultura Afro como deveriam. 

2. Reestruturação da estrada para escoamento da produção quilombola. 
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3. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas 

comunitárias. 

4. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Vila Esperança 

5. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ da  Restinga. 

6. Regularização Fundiária – Devolução do território para as comunidades. 

7. Atendimento diferenciado para as famílias das comunidades que por falta de estrutura 

saíram em larga escala para fora das comunidades em busca de vida melhor e hoje se 

encontram na periferia da cidade de  Curitiba. 
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09. PALMAS 

 

18. Comunidade de Remanescentes de Quilombos Adelaide Maria da Trindade Batista 

 

Dona Maria Arlete – liderança da comunidade 

Número de famílias:- 250 

Número de habitantes:- 754 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

São Sebastião do Rocio, hoje Adelaide Maria da Trindade Batista, o quilombo leva o nome 

da matriarca fundadora e sua primeira líder em uma homenagem de seus descendentes; o 

antigo nome perdera sua razão de ser quando se estendeu para o bairro que a prefeitura, 

construiu em suas terras, quando a cidade chegou até elas. De acordo com Maria Arlete Ferreira 

da Silva e Auri Silveira dos Santos, descendentes dos primeiros negros que habitaram a região, 

a comunidade é formada pelas famílias Batista, Ferreira, Lima, Silva, Silveira e Santos.  

A comunidade acredita que uma parte dos negros que vivem nesse quilombo veio com a 

bandeira de José Ferreira dos Santos e outra, com a bandeira de Pedro Dias Cortes, para 

povoamento dos campos de Palmas. Adelaide Maria da Trindade Batista chegou do Rio Grande 

do Sul com as primeiras expedições que chegaram se instalando na região onde hoje é o 

município de Palmas entre 1836 e 1839, trazendo consigo seus símbolos e os santos que são 

venerados até a atualidade. 

Entre os ancestrais dos membros da comunidade estão Benedita, (tia Dita), que morreu 

queimada e Salomé, que foi escravizada e tinha as marcas no corpo: a orelha rasgada, a mão 

queimada, pois era obrigada a levar a brasa, na mão para que o seu senhor acender o cigarro de 

palha, e muitas das vezes, era obrigada a segurar a brasa até que ele fizesse o cigarro para 

depois acendê-lo. Maria Arlete conta que seu avô José Ferreira lutou na Guerra do Paraguai e 

destaca: “O meu padrasto, quando a gente tinha as “surpresas”, ele carregava a espingarda que 

foi do meu avô José Ferreira para dar as salvas de tiro na nossa casa”. 

Adelaide Maria da Trindade Batista, a matriarca, doou o terreno para a construção da 

igrejinha católica, hoje oficialmente reconhecida como Capela pela Diocese. Quando a matriarca 

faleceu, assumiram respectivamente a liderança do bairro (Quilombo) e da igrejinha, Maria Joana 

Batista da Silva e Maria Adelaide Ferreira da Silva, nora da primeira Adelaide e assim vem 

acontecendo a sucessão na comunidade.  

Atualmente a liderança do Quilombo (bairro) e da Capela é Maria Arlete Ferreira da Silva. 

Esta líder está sempre contando a história da luta dos ancestrais para seus filhos e netos, para 

que não se perca o conhecimento acumulado de geração em geração, pois como ela diz: “Muda-

se a forma de viver, mas não se pode perder a tradição”.Cultura antiga: artesanato, a catira, 

carnaval, boi de mamão, jogo de escopa e na quaresma, a Matraca para a Recomenda das 

Almas, e a festa de São Sebastião do Rocio. Eram feitos três bailes: na sexta-feira era dos 

brancos, no sábado só dos pretos e no domingo todos dançavam. “Os bailes, não acontecem 

mais, pois hoje vieram para o bairro de São Sebastião do Rocio, outras famílias de várias etnias, 

que não conhecem e não valorizam a tradição negra”. - diz Maria Arlete. Quanto às terras, ela 

fala: “Atualmente, a realidade é que muitos negros se foram embora, pois não tinham como 

sobreviver depois que o prefeito tomou as terras do quilombo e as vendeu para famílias de 

descendentes de imigrantes, pobres eles também, por um preço simbólico, para não dizer 

doação. 

Sem ter onde plantar e sem infra-estrutura urbana, empregos, a solução para muitos foi ir 

embora em busca de melhores condições de vida para família”. A comunidade festeja São 

Sebastião no dia 20 de janeiro, conserva a cultura da dança e da música, planta mandioca, 

feijão, milho, abóbora e batata. 
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19. Comunidade de Remanescentes de Quilombos Castorina Maria da Conceição 

 

Clení Araldí – Presidente da Associação Quilombola de Castorina Maria da Conceição; falando 

sobre a Padroeira da comunidade e a festa que será realizada no quilombo. 

 

Número de famílias:- 62 

Número de habitantes:- 186 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

Esta comunidade, que já foi chamada de Fortunato, recebeu o nome atual em homenagem à 

matriarca sua fundadora Castorina Maria da Conceição. “Seu” Valdomiro Fortunato Nunes, 70 

anos, neto de Castorina Maria, relata que ela e sua irmã, Maria Adelaide da Trindade Batista, 

que fundou a comunidade do Rocio e que hoje tem o seu nome, chegaram escravizadas nas 

primeiras expedições para povoamento de Palmas, 1836 a 1839. 

 Contam que os negros que integraram as Bandeiras fizeram parte desse quilombo. 

Valdomiro diz que os sobrenomes das famílias do bairro são Nunes e Batista, pois Fortunato era 

um apelido que mais tarde foi assumido como sobrenome. Tanto Valdomiro da Comunidade 

Castorina Maria da Conceição (Fortunato) como Maria Arlete da Comunidade de Adelaide Maria 
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da Trindade Batista (Rocio), contam o que ouviram dos mais velhos que o Rio Caldeira servia de 

divisa, de limites: “do lado de cá”, conta, “ficaram os negros e do lado de lá, os fazendeiros 

brancos”. 

O Senhor Valdomiro, diz que alcançou o tempo em que os negros tocavam as tropas de 

porcos dos fazendeiros locais para as fazendas de União da Vitória. A viagem durava uma 

semana. Paravam, alimentavam os animais, dormiam em ronda e na manhã seguinte 

continuavam a viagem: Levavam um cargueiro de alimentação (um cavalo com as bruacas) com 

alimento para os homens e os animais – as bruacas eram feitas por eles mesmos em couro cru. 

“Nois saía dali – aponta - pra diante do Chopim, de carrocinha, puxando alimento; um tio meu foi 

daqui pro Norte do Paraná levando uma tropa de porco de a pé”. 

 

        Ermínio Nunes Fortunato, 50 anos, diz que ainda alcançou tropeada de vaca dos negros. 

“Aqui era tudo aberto, não tinha cerca, era bonito de se ver. A gente era peãozinho e quando 

escutava os gritos dos vaqueiros, corria pra dentro de casa, às vezes vinha, vaca, boi brabo e aí 

ficava olhando da janela”. Ermínio relata que os fazendeiros tinham dinheiro e fechavam as 

terras das quais se apossavam com taipas de pedra feitas pelos negros, enquanto estes que não 

tinham dinheiro deixavam tudo aberto, pois cada um sabia qual era o seu pedaço. “Esse direito 

não foi respeitado pelos que aqui chegaram depois, e principalmente pela prefeitura municipal”, 

conclui.  

         Plantam milho, feijão e abóbora para subsistência e criam animais. A padroeira da 

comunidade é Nossa Senhora da Luz. Festa: Romaria de São Gonçalo. Destacam ainda, na área 

cultural a dança e a música do Grupo de Dança Afro – “Maria Morena”. 

 

 

20. Comunidade de  Remanescentes de Quilombos Tobias Ferreira 

 

 

Número de famílias:- 105 
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Número de habitantes:- 422 

 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

Da mesma forma como as duas outras comunidades de Palmas, a Comunidade de 

Remanescentes de Quilombos de Tobias Ferreira, conhecida anteriormente como Lagoão, teve o 

seu nome mudado em homenagem ao patriarca Tobias Ferreira. Foi formada pelos negros 

escravizados da fazenda Pitanga.  

Dona Juvina Batista Ferreira, 78 anos, casada com Mário Ferreira, filho de Tobias relata que 

seu sogro, chegara à região nas primeiras expedições de 1836 e morreu com mais de cem anos. 

Na lembrança da comunidade estão alguns nomes de pessoas que foram escravizadas na 

fazenda Pitanga: Ernesto, Benedito, Chica, Braulina das Neves e Efigênio, entre outros. Auri de 

Jesus Ferreira, filho de Dona Jovina conheceu negros com mais de cem anos que haviam sido 

escravizados e que contavam dos sofrimentos que passaram nas fazendas, desde orelhas 

pregadas (uma história recorrente nos Campos Gerais) a surras e outros castigos. Já livres, 

depois da venda da fazenda Pitanga para novos proprietários, houve muita violência por parte 

destes contra os negros e muitos, sem apoio das autoridades policiais, saíram de suas terras por 

não suportarem as perseguições e pressões para que abandonassem o local onde viveram 

quase dois séculos.  

Os que resistiram e estão na comunidade até hoje têm orgulho de sua história de resistência 

e de luta. Expressões culturais: a dança de São Gonçalo que sempre acontece sem dia marcado 

no calendário permaneceu no decorrer dos anos; a capoeira também está presente nas novas 

gerações dos descendentes de Tobias Ferreira. Outro descendente, Juarez de Jesus Ferreira, 

relata que umbanda, candomblé e catolicismo fazem parte da espiritualidade da comunidade que 

agrega também os evangélicos. “Essa espiritualidade muitas das vezes está intercalada nas 

atividades culturais. Nossa preocupação é preservar a cultura e não deixar cair, não deixar sumir 

nossa história, mas fazer a nova geração continuar as danças e o uso de remédios de ervas que 

as vezes demoram até 48 horas para fazer efeito, mas funcionam”, diz Juarez. 

 

DIA DA CONSCIENCIA NEGRA - ENTREGA DOS CERTIFICADOS EMITIDOS PELA FUNDAÇÃO 

CULTURAL PALMARES PARA AS COMUNIDADES QUILOMBOLAS DE PALMAS. 
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No dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de Novembro, as três comunidades 

Quilombolas de Palmas, sul do Paraná, receberam as certidões originais de quilombos oficialmente 

certificados pela Fundação Palmares. O ato ocorreu no Ginásio de Esportes da Comunidade, às 

19h00. 

As certidões de auto-reconhecimento originais serão entregues pela Secretaria Especial de 

Relações com a Comunidade do governo do estado. Das 37 comunidades quilombolas mapeadas no 

Paraná, três estão em Palmas, sendo a Tobias Ferreira, no Lagoão; Castorina Maria da Conceição, 

no Bairro Fortunato e Adelaide Maria Trindade Batista, no Bairro São Sebastião do Rocio. 

A certificação ocorre conforme decreto presidencial nº 4.887/2003 e a Convenção 169 da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre os povos indígenas e tribais. 

Conforme o presidente da Comunidade do São Sebastião, Alcione Ferreira, as três já possuem a 

cópia do documento e agora receberão do representante do Secretário Ubirajara Schireiber, Carlos 

Andrade, a certificação original. Salientou que o documento reforça a luta dos quilombolas de Palmas 

na conquista de seus direitos. “A presença das comunidades pode significar um grande avanço para 

Palmas e não um retrocesso como muitos entendem”, destacou Alcione Ferreira. 

Destacou ainda o Presidente da associação quilombola de Adelaide, que a certificação é de 

extrema importância, uma vez que ela é o primeiro passo para a regularização fundiária das 

comunidades, além de viabilizar a participação dos quilombolas em ações de políticas públicas  dos 

governos federal, estadual e municipal. 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

Construção  da Escola Estadual Quilombola Maria Joana Ferreira, que está funcionando 

precáriamente em dependências  cedidas pelo município de Palmas, para atendimento da 

demanda escolar das comunidades. 

Reestruturação da estrada para escoamento da produção quilombola para a comunidade Tobias 

Ferreira. 

Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas comunitárias 

para a comunidade Tobias Ferreira. 

Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Adelaide Maria da Trindade Batista. 

Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de Castorina Maria da Conceição Batista. 

Regularização Fundiária – Devolução do território para as tres comunidades. 

Atendimento diferenciado para as famílias das comunidades que por falta de estrutura saíram 

em larga escala para fora das comunidades em busca de vida melhor e hoje se encontram na 

periferia de grandes cidades como Curitiba. 
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10. PONTA GROSSA 

 

21. Comunidade de Remanescente de Quilombos do Sutil 

Número de famílias:- 90 

Número de habitantes:- 360 

 

 

Reunião da associação quilombola do Sutil – Ponta Grossa Paraná 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

Pelos relatos locais, conta-se que o nome "Sutil" surgiu em homenagem ao tropeiro Benedito 

Subtil, de Sorocaba, que por muitos anos hospedava-se no local com os negros. Os 

descendentes de africanos que estão a 35 quilômetros da sede do município de Ponta Grossa 

contam que seus ancestrais estavam centenariamente nas terras. Terras que receberam, em 

herança, dos fazendeiros, depois do fim da escravidão.  Contam que a terra compreendia o 

espaço desde o Rio Tibagi ao Caniu e do Caniu até Santa Rita, mas que foram perdendo-as, 
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principalmente para os imigrantes russos e alemães, que vieram para os Campos Gerais em 

1876. Benedito Gonçalves nascido em 1929 relata que sua bisavó foi escravizada e que no 

passado Sutil e Santa Cruz, hoje separadas por fazendas, era uma mesma comunidade, de 

território integrado. Vani Ferreira Batista, 58 anos, relata que a sua família já está ali há 6 

gerações (seus tataravós, bisavós, avós, pais e seus filhos).  

Outro morador da comunidade conta que sua avó era nigeriana, mulher alta e magra como 

as negras do município de Tibagi. Ele diz que o dono da fazenda doou as terras para os negros 

após a libertação e que Gonçalves e Ferreira foram os que receberam essas terras. Dessa 

família, conta seu Antônio, Maria Simoa Ambrósia recebeu grande parte da terra que 

compreendia o espaço desde o Rio Tibagi ao Caniu e do Caniu até Santa Rita, pois ela era a 

matriarca da maior família e filha de Gonçalves. 

Antônio conta ainda que havia os invasores das terras dos negros e que ainda hoje tentam 

apossar-se dos espaços possíveis com espertezas e pressões pois são os patrões possíveis. 

 

“BORDADO RUSSO” -   UM CONHECIMENTO REPASSADO PELAS ARTESÃS RUSSAS 

PARA AS MULHERES QUILOMBOLAS DO SUTIL 

 

 

RENDEIRAS DO SUTIL – APRENDENDO A FAZER RENDA 
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22. Comunidade de Remanescentes de quilombos de Santa Cruz 

 

Número de famílias:- 25 

Número de habitantes:- 107 

História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

A comunidade é oriunda da “Fazenda Santa Cruz”. Os descendentes de africanos que foram 

escravizados nessa fazenda herdaram uma parte dela em 1858, formando uma comunidade que com 

o passar dos anos foi dividida em Santa Cruz e Sutil. Os libertos pelo Coronel Joaquim Gonçalves 

Guimarães, não tinham posse da documentação da referida herança e aos poucos foram perdendo 

suas terras para os imigrantes europeus. 

Ana Rosa Gonçalves Kapp, de 82 anos, moradora na comunidade relata que seu avô foi 

escravizado na fazenda Santa Cruz e que os negros escravizados na referida fazenda receberam as 

terras da comunidade que vão desde o Rio Tibagi até o Caniu e do Caniu até Santa Rita. Os 

membros da comunidade destacam a importância do primeiro professor na Comunidade Santa Cruz 

que era o senhor Amazonas Gonçalves dos Santos.  

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Reinvindicam maior atuação da Secretaria de Estaado da Educação do Paraná, pois as 

escolas que as crianças os jovens e adolescentes das comunidade freqüentam não 

tratam da questão da História e Cultura Afro e Quilombola como deveriam. 

2. Reestruturação e pavimentação do arruamento nas duas comunidades. 

3. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas 

comunitárias. 

4. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ de  Santa Cruz. 

5. Solicitação de instalação de telecentro na CRQ do Sutil, pois o que foi instalado pelo 

Governo Federal(Eletrosul) não está funcionando. 

6. Regularização Fundiária – Devolução do território para as comunidades. 
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7. Atendimento diferenciado para as famílias das comunidades que por falta de estrutura 

saíram em larga escala para fora das comunidades em busca de vida melhor e hoje se 

encontram na periferia das cidades de  Ponta Grossa e  Curitiba. 

11. SÃO MIGUEL DO IGUAÇÚ 

 

 

23. Comunidade  de Remanescentes de Quilombos de Apepú 

 

Dona Aurora – Presidente da associação quilombola de Apepú – São Miguel do Iguaçu - Pr 

 

Número de famílias:- 100 

Número de habitantes:- 384 

Histórico de ocupação da comunidade 

Situada no município de São Miguel do Iguaçú, tem como cidade mais próxima, distante 20 

quilômetros, Santa Teresinha de Itaipu. A comunidade escolheu o nome de Apepú em referência a 

um tipo de laranja, abundante na região. Dona Aurora Correia, filha de Djanira Rafaela e de 
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Florentino Correia, conta que a História da Comunidade está no livro da história de Foz do Iguaçu. 

Seu pai, Florentino Correia, nascido em 1901, veio ainda em criança, antes de 1905, para Apepú com 

seus pais.  

O avô de Dona Aurora iria trabalhar na instalação da linha telegráfica que ia até Foz do Iguaçu. 

Quando terminaram de instalar a linha este ganhou oitenta alqueires de terras onde hoje é São 

Miguel do Iguaçú. Dessas terras restaram apenas vinte alqueires, pois no decorrer do avanço da 

fronteira agrícola no sudoeste foram-lhe tomando/”comprando” pedaço por pedaço. Outros percalços 

aconteceram durante a revolução de 1924 quando tanto os revolucionários quanto tropas do governo 

tomavam o que queriam dos moradores, e mesmo as forças do governo dando recibo do que 

levavam para pagar depois da revolução, nunca pagaram. 

 A locomoção até a cidade mais próxima é a cavalo ou a pé. O cultivo mais importante para a 

alimentação é o milho. Para venda o cultivo é de soja cujo produto é vendido para uma cooperativa. 

A principal dança para a comunidade é o fandango. 

 

Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

1. Reinvindicam maior atuação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, pois 

as escolas que as crianças os jovens e adolescentes das comunidade freqüentam 

não tratam da questão da História e Cultura Afro e Quilombola como deveriam. 

2. Reestruturação e pavimentação do arruamento na  comunidade. 

3. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas 

comunitárias. 

4. Solicitação de instalação de telecentro na comunidade. 

5. Solicitação da instalação de uma cozinha comunitária na comunidade. 

6. Regularização Fundiária – Devolução do território para as comunidades. 

7. Atendimento diferenciado para as 96 famílias da comunidade que por falta de 

estrutura saíram em larga escala para fora  em busca de vida melhor e hoje se 

encontram na periferia da cidade de São Miguel do Iguaçu sendo que permanecem 

na comunidade sómente 04 famílias. 
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12. TURVO 

 

24.Comunidade de Remanescentes de Quilombos de Campina dos Morenos 

 

Número de famílias:- 10 

Número de habitantes:- 66 
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História da ocupação de seu território,pelos fundadores da comunidade! 

 

A comunidade, conhecida na região como Campina dos Pretos, está localizada a 22 

quilômetros da sede do município de Turvo, no limite entre este município e o de Guarapuava. a 

comunidade originou-se ao ser o pouso final para os negros escravizados em fuga das fazendas 

da região. Membros da comunidade relatam que por volta de 1850 os primeiros fugitivos se 

instalaram nesse local de difícil acesso e já por volta de 1870, existiam perto de cem famílias na 

comunidade.  

Atualmente dez famílias, com 66 remanescentes quilombolas, descendentes dos que 

conseguiram resistir às violências cometidas e a progressiva perda das terras com a diminuição 

das possibilidades de sobrevivência, mantêm os costumes antigos, inclusive o uso coletivo da 

terra para a agricultura, moradia e criação de suínos. Atualmente os quilombolas para sobreviver 

necessitam tanto da agricultura de subsistência quanto do trabalho braçal nas fazendas da 

região. As roças de feijão, milho, mandioca e batata são familiares e o trabalho é feito por 

mulheres e por homens. 

 

 

SITUAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO DA COMUNIDADE PARA A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

TURVO ONDE ELA ESTÁ LOCALIZADA NA ÉPOCA DAS CHUVAS... 
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Reinvindicações das comunidades ao Poder Público Municipal, Estadual e Federal 

8. Reinvindicam maior atuação da Secretaria de Estado da Educação do Paraná, pois 

as escolas que as crianças os jovens e adolescentes da comunidade freqüentam 

não tratam da questão da História e Cultura Afro e Quilombola como deveriam. 

9. Reestruturação e pavimentação da estrada que dá acesso para a comunidade até 

a sede do município. 

10. Permanência do atendimento específico dado pela Emater na questão das hortas 

comunitárias. 

11. Solicitação de instalação de 01  telecentro na comunidade. 

12. Solicitação da instalação de uma cozinha comunitária na comunidade. 

13. Regularização Fundiária – Devolução do território para as comunidades. 

14. Atendimento diferenciado para as  famílias da comunidade que por falta de 

estrutura saíram em larga escala para fora  em busca de vida melhor e hoje se 

encontram na periferia da cidade de  Turvo , Guarapuava (Palmeirinha) e 

Curitiba.sendo que permanecem na comunidade sómente  10 famílias. 
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DECRETO n° 4.887, de 20 de novembro de 2003. 

(DOU 21/11/2003) 

Regulamenta o procedimento para identificação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 
 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea 
"a", da Constituição e de acordo com o disposto no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, 
 
D E C R E T A : 
 
Art. 1º Os procedimentos administrativos para a identificação, o reconhecimento, 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 Constitucionais Transitórias, 
serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto. 
 
Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fins deste Decreto, os 
grupos étnico-raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à 
opressão histórica sofrida. 
§ 1º Para os fins deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos 
será atestada mediante autodefinição da própria comunidade. 
§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas para a 
garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. 
§ 3º Para a medição e demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de territorialidade 
indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facultado à comunidade 
interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental. 
 
Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária - INCRA, a identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das 
terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência 
concorrente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
§ 1º O INCRA deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto. 
§ 2º Para os fins deste Decreto, o INCRA poderá estabelecer convênios, contratos, acordos e 
instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, do Distrito 
Federal, organizações não-governamentais e entidades privadas, observada a legislação pertinente. 
§ 3º O procedimento administrativo será iniciado de cio pelo INCRA ou por requerimento de qualquer 
interessado. 
§ 4º A autodefinição de que trata o § 1 o do art. 2 o deste Decreto será inscrita no Cadastro Geral junto à 
Fundação Cultural Palmares , que expedirá certidão respectiva na forma do regulamento. 
 
Art. 4º Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da 
República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de 
regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territoriais dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência legalmente fixada. 
 
Art. 5º Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, assistir e acompanhar 
o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o INCRA nas ações de regularização fundiária, para garantir a 
preservação da identidade cultural dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como para 
subsidiar os trabalhos técnicos quando houver contestação ao procedimento de identificação e 
reconhecimento previsto neste Decreto. 
 
Art. 6º Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a participação em todas as 
fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de representantes por eles indicados. 



 92 

 
Art. 7º O INCRA, após concluir os trabalhos de campo de identificação, delimitação e levantamento 
ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes consecutivas no Diário Oficial da União e no Diário 
Oficial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, contendo as seguintes informações: 
I denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos quilombos; 
II circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel; 
III limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a serem tituladas; e 
IV títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas suscetíveis de 
reconhecimento e demarcação.  
§ 1º A publicação do edital será afixada na sede da prefeitura municipal onde está situado o imóvel. 
§ 2º O INCRA notificará os ocupantes e os confinantes da área delimitada. 
 
Art. 8º Após os trabalhos de identificação e delimitação, o INCRA remeterá o relatório técnico aos órgãos 
e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de trinta dias, opinar sobre as matérias de suas 
respectivas competências: 
I Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional IPHAN; 
II Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA; 
III Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
IV Fundação Nacional do Índio FUNAI; 
V Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional; 
VI Fundação Cultural Palmares. 
Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, dar-se-á como 
tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico. 
 
Art. 9º Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a publicação e notificações a que se 
refere o art. 7º, para oferecer contestações ao relatório, juntando as provas pertinentes. 
Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o INCRA concluirá o trabalho de 
titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos. 
 
Art. 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos incidirem em 
terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o INCRA e a Secretaria do Patrimônio da União 
tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título. 
 
Art. 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos estiverem 
sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança nacional, à faixa de 
fronteira e às terras indígenas, o INCRA, o IBAMA, a Secretaria Executiva do Conselho de Defesa 
Nacional, a FUNAI e a Fundação Cultural Palmares tomarão as medidas cabíveis visando garantir a 
sustentabilidade destas comunidades, conciliando o interesse do Estado. 
 
Art. 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, o 
INCRA encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação. 
 
Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos quilombos título de 
domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso, e nem tornado ineficaz por outros 
fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, objetivando a adoção dos atos necessários à 
sua desapropriação, quando couber. 
§ 1º Para os fins deste Decreto, o INCRA estará autorizado a ingressar no imóvel de propriedade 
particular, operando as publicações editalícias do art. 7º efeitos de comunicação prévia. 
§ 2º O INCRA regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória disposição de 
prévio estudo sobre a autenticidade e legitimidade do título de propriedade, mediante levantamento da 
cadeia dominial do imóvel até a sua origem. 
 
Art. 14. Verificada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, o INCRA acionará os dispositivos administrativos e legais para o reassentamento das famílias 
de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou a indenização das benfeitorias de boa-fé, 
quando couber. 
 
Art. 15. Durante o processo de titulação, o INCRA garantirá a defesa dos interesses dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da titulação das suas terras. 
 
Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural Palmares 
garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comunidades dos quilombos 
para defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção da integridade territorial da área 
delimitada e sua utilização por terceiros, podendo firmar convênios com outras entidades ou órgãos que 
prestem esta assistência. 
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Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da Defensoria 
Pública quando estes órgãos representarem em juízo os interesses dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição. 
 
Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante outorga de título 
coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2º, caput, com obrigatória inserção de 
cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e de impenhorabilidade. 
Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente constituídas. 
 
Art. 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, 
encontrados por ocasião do procedimento de identificação, devem ser comunicados ao IPHAN. 
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fins de registro ou 
tombamento e zelar pelo acautelamento e preservação do patrimônio cultural brasileiro. 
 
Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de noventa dias, plano de 
etnodesenvolvimento, destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, integrado por um 
representante de cada órgão a seguir indicado: 
I Casa Civil da Presidência da República; 
II Ministérios: 
a) da Justiça; 
b) da Educação; 
c) do Trabalho e Emprego; 
d) da Saúde; 
e) do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
f) das Comunicações; 
g) da Defesa; 
h) da Integração Nacional; 
i) da Cultura; 
j) do Meio Ambiente; 
k) do Desenvolvimento Agrário;  
l) da Assistência Social; 
m) do Esporte; 
n) da Previdência Social; 
o) do Turismo; 
p) das Cidades; 
III do Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate à Fome; 
IV Secretarias Especiais da Presidência da República: 
a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial; 
b) de Aqüicultura e Pesca; e 
c) dos Direitos Humanos.  
§ 1º O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. 
§ 2º Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos referidos nos incisos 
I a IV e designados pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. 
§ 3º A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada.  
 
Art. 20. Para os fins de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades dos quilombos 
receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica e linhas especiais de 
financiamento, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infra-estrutura. 
 
Art. 21. As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os procedimentos administrativos de 
reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem. 
Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o INCRA estabelecerão regras de transição para a 
transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação deste Decreto. 
 
Art. 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo INCRA far-se-ão sem ônus de 
qualquer espécie, independentemente do tamanho da área. 
Parágrafo único. O INCRA realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específicos que respeitem suas 
características econômicas e culturais. 
 
Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste Decreto correrão à conta 
das dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual para tal finalidade, observados os 
limites de movimentação e empenho e de pagamento. 
 
Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
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Art. 25. Revoga-se o Decreto n° 3.912, de 10 de setembro de 2001. 
 
Brasília, 20 de novembro de 2003; 182° da Independência e 115° da República. 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Gilberto Gil 
Miguel Soldatelli Rossetto 
José Dirceu de Oliveira e Silva 
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PORTARIA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES Nº 98, DE 26 DE NOVEMBRO DE 2007 

(DOU 28-11-2007) 
 
O Presidente da Fundação Cultural Palmares, no uso das atribuições que lhe confere o art. 1º da Lei nº 
7.688, de 22 de agosto de 1988, e considerando as atribuições conferidas à Fundação pelo Decreto nº 
4.887, de 20 de novembro de 2003, que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 
delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de 
quilombo de que trata o art. 68/ADCT, e o disposto nos arts. 215 e 216 da Constituição Federal, resolve: 
 
Art. 1° - Instituir o Cadastro Geral de Remanescentes das Comunidades dos Quilombos da Fundação 
Cultural Palmares, também autodenominadas Terras de Preto, Comunidades Negras, Mocambos, 
Quilombos, dentre outras denominações congêneres, para efeito do regulamento que dispõe o Decreto nº 
4.887/03. 
§ 1º O Cadastro Geral de que trata o caput deste artigo é o registro em livro próprio, de folhas numeradas, 
da declaração de autodefinição de identidade étnica, segundo uma origem comum presumida, conforme 
previsto no art. 2º do Decreto nº 4.887/03. 
§ 2º O Cadastro Geral é único e pertencerá ao patrimônio da Fundação Cultural Palmares. 
§ 3º As informações correspondentes às comunidades deverão ser igualmente registradas em banco de 
dados informatizados, para efeito de informação e estudo. 
 
Art. 2° Para fins desta Portaria, consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos os 
grupos étnicos raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de 
relações territoriais específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com formas de 
resistência à opressão histórica sofrida. 
 
Art. 3° Para a emissão da certidão de autodefinição como remanescente dos quilombos deverão ser 
adotados os seguintes procedimentos: 
I - A comunidade que não possui associação legalmente constituída deverá apresentar ata de reunião 
convocada para específica finalidade de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada pela maioria 
de seus moradores, acompanhada de lista de presença devidamente assinada; 
II - A comunidade que possui associação legalmente constituída deverá apresentar ata da assembléia 
convocada para específica finalidade de deliberação a respeito da autodefinição, aprovada pela maioria 
absoluta de seus membros, acompanhada de lista de presença devidamente assinada; 
III- Remessa à FCP, caso a comunidade os possua, de dados, documentos ou informações, tais como 
fotos, reportagens, estudos realizados, entre outros, que atestem a história comum do grupo ou suas 
manifestações culturais; 
IV - Em qualquer caso, apresentação de relato sintético da trajetória comum do grupo (história da 
comunidade); 
V - Solicitação ao Presidente da FCP de emissão da certidão de autodefinição. 
§ 1º. Nos casos dos incisos I e II do caput deste artigo, havendo impossibilidade de assinatura de próprio 
punho, esta será feita a rogo ao lado da respectiva impressão digital. 
§ 2º A Fundação Cultural Palmares poderá, dependendo do caso concreto, realizar visita técnica à 
comunidade no intuito de obter informações e esclarecer possíveis dúvidas. 
 
Art. 4º As comunidades quilombolas poderão auxiliar a Fundação Cultural Palmares na obtenção de 
documentos e informações para instruir o procedimento administrativo de emissão de certidão de 
autodefinição. 
 
Art. 5º A Certidão de autodefinição será impressa em modelo próprio e deverá conter o número do termo 
de registro no livro de Cadastro Geral de que trata o Art. 1º desta Portaria. 
 
Parágrafo Único - A Fundação Cultural Palmares encaminhará à comunidade, sem qualquer ônus, os 
originais da Certidão de autodefinição. 
 
Art. 6º As certidões de autodefinição emitidas anteriormente a esta portaria continuarão com sua plena 
eficácia sem prejuízo de a Fundação Cultural Palmares revisar seus atos. 
 
Art. 7º Fica revogada a Portaria n.º 06, de 1º de março de 2004.  
 
Art. 8º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se a todos os processos 
administrativos ainda não concluídos.  
 
EDVALDO MENDES ARAÚJO 
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COMUNIDADES CERTIFICADAS PELA FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES E COM 

PROCESSO ABERTO NO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA. 

 

 



 97 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA IMPLEMENTAÇÃO 2015 A 2018 

 

 


