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UNIDADE 3

 PARANAGUÁ

CORMORANT

ALGUNS SEGREDOS

CAPÍTULO 1
REPRESENTAÇÕES  SÍMBOLOS  
E SABERES AFROPARANAENSES

 Edicelia Maria dos Santos de Souza



Grande mar...  

Paranaguá 

Ilha da Cotinga, das Peças, 

dos Valadares, Guaraqueçaba, 

Quintilha, Ilha do Mel...

Turismo cultural e religioso. 

Branco, índio...

Contribuição negra apagada... 

Memória ancestral invisibilizada, submergida 

(...)

Mar Negro. In.: REINEHR, Melissa; SILVA, Adegmar. 
Oralidades Afroparanaenses: 

fragmentos da presença negra na História do Paraná. 
Editora Humaita, 2016. Disponível na pág. 60 deste Caderno.
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A HISTÓRIA DO CORMORANT
Edicelia Maria dos Santos de Souza 

 
 Esta pesquisa baseia-se na minha curiosidade em pensar, repensar e 
descobrir o porquê do Incidente do Cormorant.

Águas que acalmaram, 
Águas que embalaram, águas que adormeceram

Águas que tantos segredos guardam e calam
Mas os segredos estão guardados e bem cuidados

Águas da baía que um dia acolheram 
Corpos de cerca de duzentas pessoas
Escravizados livres que afundaram 
Com muita opressão sem perceber 

A força do mar que os �zera adormecer
Que foram embalados a cada onda

Que os conduzia para as profundezas da Baía
Baía de Paranaguá, baía sublime, acolhedora

Onde descansam sem nada falar
Esperando que um dia sejam lembrados 

E dignamente sepultados. 

Autora: Edicelia Maria dos Santos de Souza

 Pesquisando, descobri que era um navio inglês que �scalizava águas 
nacionais e internacionais para combater o trá�co de escravizados vindos da 
África para o Brasil.
 Este incidente acelerou a Constituição da Lei Euzébio de Queiroz que 
extinguia o trá�co de escravizados.
 Mas, mesmo diante da lei, a escravização continuou. O comércio de 
escravizados era uma prática constante em toda a costa marítima do estado 
do Paraná. Os escravizados eram aproveitados para todo tipo de trabalho, sua 
mão de obra era muito explorada.
 Interessou-me também a questão das embarcações apreendidas pelo 
cruzador inglês Cormorant: a galera Campeadora, o Astro e o barco Sereia. 
Por que o Cormorant, com seu comandante Schomberg, só apreendeu a Galera 
Campeadora?
 Fico pensando como �caram as tripulações destas embarcações, como 
reagiram a este incidente, será que conseguiram sobreviver? 
 Quantos morreram? 
 Quantos fugiram?
 Quantos foram escravizados?
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 Quantos foram punidos pelo ato criminoso contra os escravizados e as 
escravizadas das embarcações?
 O que as autoridades �zeram para retratar este incidente com a cidade?
 Como as autoridades da época relataram aos parentes dos escravizados 
e das escravizadas as suas mortes? Será que teriam essa preocupação?
 Diante da oportunidade de participar da produção do Caderno Pedagógico 
Oralidades Afroparanaenses, para representar o litoral e contar um pouco da 
História da presença negra na cidade de Paranaguá, houve a preocupação em 
retratar este aspecto da história da cidade que ainda traz diversas indagações.  
 O incidente do Cormorant, ainda não totalmente esclarecido, permite 
não só demonstrar a presença do negro no estado, como instigar a investigação 
tanto do incidente quanto dessa presença. 
 Com a independência do Brasil em 1822, a Inglaterra passou a manter um 
relacionamento político e econômico com a nossa jovem nação. A Inglaterra 
possuía um poderio econômico que era importante para o Brasil e este se 
apresentava como um mercado consumidor promissor para os capitalistas 
ingleses. 
 A partir de 1810, por mais ou menos quarenta anos, as autoridades da 
Inglaterra começaram a impedir o trá�co transatlântico em Portugal e, em 
seguida, no Brasil. Em 1826, já era punido severamente quem praticava o 
comércio ilegal de escravizados. 
 Em 1830, no vale do Paraíba, a cultura cafeeira cresceu de forma 
exorbitante e nos anos seguintes, se expandiu para outras áreas rurais de São 
Paulo e Rio de Janeiro. Esta cultura fez com que os cafeicultores necessitassem 
cada vez mais da mão de obra oriunda do trá�co negreiro. Consequentemente, 
o número de escravizados a venda no Brasil �cou insu�ciente para atender 
a demanda, o que levava os grandes produtores a buscarem a mão de obra 
escravizada de origem africana, uma vez que, para o pensamento econômico da 
época, era mais vantajoso do que investir em mão de obra assalariada.
 O �m do trá�co foi determinado com a criação da Lei de 07 de novembro 
de 1831, promulgada ainda no período do governo da Regência Trina, que 
declara livres todos os africanos vindos de fora do Império e impõe penas aos 
escravizadores. Esta lei também prescrevia que os/as africanos/as apreendidos/
as deveriam retornar à África. A mesma possuía seus regulamentos bem 
de�nidos, com punições drásticas aos infratores, porém, na prática o trá�co 
acontecia com muita frequência e passavam despercebidas pelas autoridades 
governamentais brasileiras, na maioria das vezes com a anuência de funcionários 
públicos que deveriam coibi-la.
 As ações relacionadas ao trá�co tiveram continuidade com total 
liberdade, pois ao invés de desembarcar os/as escravizados/as nos portos, eram 
utilizados locais que permitiam o desembarque dos mesmos, sem que houvesse 
�scalização e embarcações menores que possibilitavam ancorar nas ilhas e 
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enseadas.
 Em 1845, a Inglaterra promulgou o Slave 

Trade Supression Act, ou Lei Bill Aberdeen, que 
dava poderes aos ingleses de aprisionar qualquer navio 
negreiro que cometesse o crime de trá�co de escravizados 
e escravizadas na costa brasileira, procurando forçar o 
Brasil a cumprir tratados anteriores. Entre os anos de 
1845 a 1851, esta lei causou muitos con;itos no Brasil. 
  Neste período, foram apreendidas 368 
embarcações brasileiras que supostamente estavam 
praticando o trá�co negreiro nos mares do Atlântico 
Sul.  Westephalen a�rma em suas pesquisas sobre o 
Incidente do Cormorant:

Nesse período os navios brasileiros começaram 
a usar documentos de carga e registros falsos 
para burlar a �scalização inglesa. Daí que veio a 
expressão pra inglês ver. (JORNAL DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 
2018)

 Ainda segundo a autora, esses registros falsos iam desde alterar o nome 
da embarcação quanto registrar de maneira propositadamente errada o tipo 
de embarcação, e isso com a anuidade de autoridades responsáveis para evitar 
essas fraudes. Era comum nesse período, que os 
navios negreiros desembarcassem a “carga” em 
locais em que não havia �scalização ao longo da 
costa brasileira e depois rumarem para o porto mais 
próximo a �m de regularizar sua situação. Dessa 
forma, os tra�cantes de escravizados conseguiam 
burlar a pouca �scalização que as autoridades 
brasileiras se dispunham a realizar.
 Segundo Westphalen (1988), em várias 
ocasiões as autoridades solicitavam que 
funcionários públicos veri�cassem a introdução de 
escravizados africanos no litoral paranaense, pois havia indícios de que estava 
ocorrendo o trá�co de africanos para essa região, embora os relatórios enviados 
aos presidentes da província desmentiam esse fato. Porém em 1848, o inspetor 
da Alfândega de Paranaguá denunciava o aumento do trá�co de africanos e 
africanas para escravização no Paraná através do litoral de Paranaguá. Pela 
denúncia do referido inspetor, o maior tra�cante era o próprio delegado de 
polícia da cidade e, que por isso, não atuava com e�ciência para coibir tal ação.

Regência Trina: 

período em que D. 
Pedro I abdicou 
do trono brasilei-
ro deixando em 
seu lugar seu �lho 
Pedro de Alcân-
tara, então com 5 
anos. Políticos que 
ocupavam cargos 
públicos adminis-
traram o Brasil de 
1831 a 1840, quan-
do foi antecipada a 
maioridade de D. 
Pedro II, então com 
14 anos.

Slave Trade Supression 

Act: a Lei Aberdeen 
proibiu o trá�co de pessoas 
no Hemisfério Sul. Desta 
maneira, qualquer navio que 
saísse da África e chegasse 
ao continente americano, 
poderia ser interceptado pela 
marinha britânica e tratado 
como "navio pirata".



53

ORALIDADES AFROPARANAENSES

 As autoridades brasileiras não procuraram, 
efetivamente,  extinguir o trá�co humano. O 
desenvolvimento das lavouras cafeeiras no Sudeste 
incentivavam o comércio de africanos. Embora já existissem 
leis que proibiam o trá�co de escravizados vindos da África, 
elee se multiplicava de forma gigantesca e só  passou a ser 
ilegal a partir de 1850. Em 1826, para o reconhecimento 
da independência do Brasil, a Inglaterra obrigou D. Pedro 
I a assinar um tratado em que o governo brasileiro se 
comprometia a proibir o trá�co de pessoas nas costas da 
África e seu desembarque nos portos do país. Em 1831, 
no Período Regencial, o Regente Feijó criou uma lei que 
considerava livres os africanos e africanas desembarcados 
no Brasil através do comércio de pessoas. 
 Portanto, entre os períodos compreendidos entre 
1831 e 1850, o comércio desumano de pessoas já era 
proibido pelas leis brasileiras. No litoral paranaense, 
persistiu até aproximadamente 1856.
 Bethel apud Ferrarini (1971) calcula em 486.526, o 
número de escravizados/as importados/as. Já David Eltis 
apud Ferrarini (1971) mostra um montante de 760.100 
escravizados/as tra�cados/as clandestinamente durante 
1830-1852. Segundo o IBGE, desembarcaram no Brasil 
entre 1831-1855, 718.800 escravizados ilegais. O �m dessa 
prática ilegal desagradava tanto os brasileiros quanto 
os africanos que lucravam com isso. Somente em 1850, 
o trá�co negreiro seria "extinto de forma verdadeira". 
Entretanto, o Brasil não cumpriria o tratado e, por mais 
alguns anos, o trá�co continuaria existindo.
          Desde o início do século XVIII havia notícias de 
contrabando de escravizados no litoral paranaense, 
suspeitando-se que os tra�cantes utilizavam o porto de 
Paranaguá como local de desembarque de escravizados/
as cujos impostos não haviam sido pagos para a Coroa 
portuguesa.
  Cerca de cinquenta a sessenta mil escravizados/
as desembarcaram no porto do Rio de Janeiro, em Santa 
Catarina, no Rio Grande do Sul e, principalmente, em 
Paranaguá, que até o ano de 1853 era comarca da província 
de São Paulo. A historiadora Westhephalen a�rma que:

O nome da 
"Ilha das Peças", 

na Bahia de 
Paranaguá, faz 
referência aos 
escravizados 

(peças) ali 
comercializados. 
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Paranaguá foi, desde o �nal do século XVIII, o ponto de recepção de escravos 

[pessoas escravizadas] contrabandeados de Moçambique para o favorecimento 

de “PIRATAS” franceses e ingleses. Mas somente na década de 1830, após 

a lei que tornava ilegal o transporte de escravizados para o Brasil, o porto 

passou a contar com a presença cada vez mais frequente, de embarcações 

tra�cantes de escravizados para atender a necessidade de reposição de cativos 

nas lavouras brasileiras que se expandiam (WESTPHALEN, 1988, p. 136).

 Em 1810, e por exatos quarenta anos, as instâncias de poder inglesas 
não tiveram descanso até que obtiveram a total exclusão do trá�co de pessoas 
no Atlântico e em seguida no Brasil. A marinha inglesa que atuou no Brasil 
chegou em setembro de 1849 e, segundo Costa:

Era composta por seis navios de guerra, mais dois de apoio para ressuprimentos 

sob o comando do almirante Barrington Reynolds, 

HMS Southampton: Capitão Nicholas Cory (Nau Capitânia - Fragata); 

HMS Cormorant: Capitão Herbert Schomberg; 

Corvetas a vapor: 

HMS Sharpshooter: Tenente John Barley; 

HMS Ri;eman: Tenente Stephen S.L. CroZon; 

HMS Harpy: Tenente John Dalton; 

HMS Tweed: Lord Francis Russell. 

(JRI, 2018, p. 1)

                                    
 Ainda, segundo Westephalen (1988), muitos/as escravizados/as eram 
submetidos/as à comercialização também pelas ilhas ao redor da baía de 
Paranaguá, como na Ilha da Cotinga e na Ilha do Mel. Não existe uma data certa 
do início da comercialização destes navios negreiros, mas a primeira carga de 
escravizados vindos da África seria de aproximadamente 1432, quando começa 
o trá�co europeu. Mais tarde seria o Brasil a comercializar escravizados/as.
 A história dos navios negreiros é das mais desumanas. Homens, 
mulheres e crianças eram transportados/as amontoados/as em compartimentos 
minúsculos nos porões escuros de navios, sem cuidados com a higiene ou 
com sua alimentação. Conviviam no mesmo local a fome, a sede, as doenças, 
a sujeira, os agonizantes e os mortos. Essa população sofrida, quando chegava 
ao porto de desembarque, estava doente e enfraquecida.
 Em Paranaguá, o trá�co negreiro começou a agravar-se de modo muito 
signi�cativo em 1850. Foi quando o Cormorant, navio inglês, que tinha como 
comandante o capitão Herbert Schomberg chegou à baía de Paranaguá, no dia 
29 de junho de 1850. 
 As autoridades, percebendo esta ocorrência, imediatamente tomaram 
providências para averiguar os motivos daquele navio no porto de Paranaguá.
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 A incumbência foi entregue ao guarda-mor da alfândega que solicitou ao 
comandante das forças inglesas um documento detalhado sobre sua intenção 
na cidade. Mas, imediatamente os marinheiros do Cormorant encontraram os 
Brigues Dona Ana e Sereia que estariam em busca de escravizados, pois estes 
não eram desembarcados no porto de Paranaguá, mas sim na Ilha da Cotinga. 
O comandante do Cormorant dirigiu-se até a referida, em direção aos Brigues 
Dona Ana e Sereia, com uma equipe bem armada.
 Com o propósito de apreender as embarcações brasileiras suspeitas de 

realizarem trá(co humano, o comandante do Cormorant não só con(scou as 

embarcações D. Ana e Sereia como tentou interceptar o navio Astro, porém 

o comandante deste navio afundou o mesmo para ocultar a mercadoria 

que levava no porão: africanos trazidos ilegalmente do continente africano 

para escravizar.  

 De  acordo com o 41º Ofício do juiz municipal de Paranaguá ao 
comandante do Cormorant, de 30 de junho de 1850, cópia D.A.E.S Ofícios 
diversos Paranaguá, caixa 348, o juiz municipal relatou os fatos ocorridos, 
dizendo não saber porque fora afundado o brigue dentro do porto, e à vista de 
todos. 
 O juiz municipal de Paranaguá percebendo os propósitos do cruzador 
de impedir o trá�co negreiro na baía de Paranaguá protestou contra o capitão 
do navio Cormorant, acusando-o de violar as leis e tratados internacionais.
 O comandante do Cormorant respondeu ao juiz severamente com 
autoridade, esclarecendo sua não obrigação de prestar-lhe satisfações dos 
referidos atos. O delegado de Paranaguá, querendo preservar seus investimentos 
no trá�co ilegal, ordenou ao comandante da Fortaleza da Ilha do Mel para 
impedir, com o uso de armas, a saída do Cormorant e das outras referidas 
embarcações. O inspetor da alfândega descobriu e não concordou com isso. 
Os ocupantes das embarcações foram conduzidos pelos seus comandantes e, 
sem formalidades, ocuparam a Fortaleza da Barra para impedir, de qualquer 
maneira, que as embarcações saíssem da baía.
 Quem mais se revoltou foi o capitão do Astro que imediatamente trouxe 
pólvora e aproximadamente oitenta a cem homens, que se colocaram a frente da 
Fortaleza. No momento em que o Cormorant aproximou-se da barra para sair 
do porto de Paranaguá, a Fortaleza já preparada abriu fogo contra o cruzador 
inglês, mas não conseguiu impedir o Cormorant de avançar. O mesmo iniciou 
um contra-ataque que durou cerca de um quarto de hora.  
 Esse incidente foi muito discutido pelas principais autoridades da época, 
inclusive o presidente da província. Sua repercussão foi intensa, com destaque 
grandioso na Câmara dos deputados e na Chancelaria Imperial de forma 
muito movimentada. O inspetor da Alfândega esclareceu que as embarcações 
aprisionadas não estavam praticando trá�co de escravizados contrariando as 
acusações dirigidas a ele.
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 Segundo Westhephalen (1988), atribuíram ao juiz municipal de 
Paranaguá, na época, toda armação ao ataque do Cormorant, já que Paranaguá 
transformou-se num porto de escravização negreira. Prática que encontrava 
apoio fundamental de funcionários públicos para o tráfego das embarcações. 
A discussão tornava-se infundada e lenta pelo fato de que o sub-delegado de 
Paranaguá a�rmava a não existência desta prática ilícita na sua jurisdição. 
Porém, as acusações contra o sub-delegado de Paranaguá eram de que o mesmo 
não só favorecia os tra�cantes, como ele mesmo era dono de embarcação que 
realizava o trá�co, por isso fazia vistas grossas para as ações das embarcações 
suspeitas de contrabandear pessoas africanas para a escravização em solo 
paranaense.
 Neste con;ito dramático, o capitão da Fortaleza da época foi rebaixado 
do posto. Mas ocorreu um fato positivo, que Westephalen (1988) aponta:

No Paraná, o episódio contribuiu para o aumento do sentimento separatista 
em relação à província de São Paulo e selou a união de Paranaguá e Curitiba 
neste objetivo comum. Até então as duas mantinham uma rivalidade pela 
liderança da região, dividindo suas forças, o que impedia que o movimento 
emancipacionista tivesse sucesso. O Paraná conseguiu sua emancipação três 
anos depois, em 1853. (JRI, 2018, pg. 3)
 

 Neste ínterim, na Câmara dos Deputados do Brasil, entrava em discussão 
a implementação de um projeto de lei para acabar de vez com o trá�co humano 
no litoral do Paraná e de todo o país. Assim, a promulgação da lei Eusébio de 
Queiroz, de quatro de setembro de 1850, suspendeu o trá�co de escravizados e 
escravizadas de�nitivamente. 
 Ainda assim, a partir daquela data, um número expressivo de africanos e 
africanas foram comercializados clandestinamente no litoral paranaense. Mesmo 
que a legislação proibisse o trá�co de pessoas para escravização e indicasse a 
necessidade de que fossem enviados de novo para seu local de origem, o mesmo 
não aconteceu, pois encontramos nos arquivos dos governantes da província 
a existência de africanos livres trabalhando nos aldeamentos indígenas, nas 
repartições do governo, em indústrias ou para particulares.
 A embarcação Astro foi içada das águas da Baía de Paranaguá e foi 
constatado que realmente estava praticando o infame trá�co de africanos para 
escravização, porém antes que as autoridades pudessem reagir, o capitão e 
marujos conseguiram fugir com o navio, que apesar das tentativas em alvejá-la, 
saiu ilesa, provavelmente rumo à África.
 Quanto ao incidente com o Cormorant o Brasil teve que enfrentar a ira do 
governo Britânico, ainda mais tendo em vista que o Presidente da Província do 
Paraná na época elogiou a atitude que os parnanguaras e os outros envolvidos 
tiveram, pois considerava uma afronta à soberania nacional que um navio 
inglês aprisionasse embarcações em águas brasileiras.
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 A poesia a seguir retrata a lei Bill Aberdeen.

Em meados de mil oitocentos e cinquenta
Foi aprovada pelo Parlamento Inglês

A lei conhecida como Aberdeen
Ela repreendia o trá�co de uma vez

Ela proibia o trá�co de escravizados
A aprisionar a prática do trá�co humano

E também autorizava navios ingleses
A impedir tal ato tão desumano

Nas águas territoriais brasileiras
Todo os africanos a partir desta lei
Eram considerados livres, libertos

Com direitos adquiridos para viver...  

Nas águas territoriais brasileiras
Todos os africanos a partir da lei

Eram considerados livres, libertos
Com direitos adquiridos e bem viver

Os tra�cantes de escravizados
Continuaram com determinação

Praticando o trá�co de escravizados
Com muita sede e opressão.

A escuna inglesa Cormorant 
Fazia sua parte em sua missão
Patrulhava as costas brasileiras 

Impedindo a humana comercialização

Autora: Edicelia Maria dos Santos de Souza
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CACACADEDEDERNRNO O O PEPEPEPEDADADADAGÓGÓGÓGIGIGICOCOCO
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Cormorant, segredo da baía

Onde muitas vidas foram ceifadas

Restos mortais afundados

Muitos, momentos, com sonhos

Outrora esperados, entre crianças

Respeito esquecido, mergulhados

Amanhã, hoje e sempre

Navio cuidando, #scalizando

Temor, torcida, vitória e liberdade!
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595959

ORORORORALALALALIDIDIDADADADADESESES A A A AFRFRFRFROPOPOPARARARARANANANAEAEAENSNSNSESESES

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
 

•  Realizar a leitura individual de textos poéticos diversos sobre a 

temática e organizar uma leitura coletiva desses textos, à exemplo dos 

"Saraus Afro";

•  Transcriar outros textos de forma poética, livremente; 

•  Procurar as palavras desconhecidas nos textos e criar um glossário;

•  Análise de textos em prosa sobre o incidente do Cormorant;

•  Produção de fotos, textos e vídeos sobre a presença negra na Baía de 

Paranaguá;

•  Produção de roteiro turístico sobre o local onde ocorreu o incidente 

do Cormorant e outros lugares de memória negra, a exemplo do site 

"LINHA PRETA CURITIBA";

•   Roteirização e dramatização do incidente com o Cormorant;

•  Criação e apresentação de paineis com imagens e textos;

•  Produção de histórias em quadrinhos;

•  Fazer um levantamento básico de memórias orais junto aos mais 

antigos sobre este e outros incidentes de memória negra local e do 

referencial teórico pertinente, caso seja possível.
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Grande mar...  Paranaguá.
Ilha da Cotinga, das Peças, dos Valadares, 

Guaraqueçaba, Quintilha, Ilha do Mel...
Turismo cultural e religioso...  

Branco, índio, contribuição negra apagada... 
Memória ancestral invisibilizada, submergida, 

Como o Astro do Cruzador Cormorant...
Pelos cândidos historiadores, pelo IPHAN, 

Pela prefeitura municipal.
A marca do racismo institucional

Solidamente estruturada
Em nossas terras, em nosso mar.

Na história da Fortaleza Nossa Senhora dos Prazeres,
Engenharia branca européia... Militar,

Construída estrategicamente na entrada da baía
De Paranaguá.

Trincheiras de pedra e areia...
No sopé do Morro da Baleia,

Paredes de um metro e meio de espessura.
Monumento belo, imponente... 

Erguido pelos braços fortes 
Dos homens índios e negros.

Uma morada pra Ogum Beira Mar,
Orixá do ferro, senhor dos caminhos.

Em plena época da Escravidão...
Caminhos até hoje conhecidos como Labirinto dos Canhões.

Um forte... Pensamento caucasiano.
Concretizado por homens mandingueiros:

Bantos, Congos , Nagôs, Angolas, Fulanis, Malês,
Que concluíram seus trabalhos no dia do santo guerreiro.

Ogunheeee...
23 de abril de 1769... Salve Mukumbe, salve São Jorge!

Afrodescendentes registrando seus saberes

MAR NEGRO
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Nas brechas da história
Garimpada nas entrelinhas.

Páginas amareladas 
de livros envelhecidos em estantes empoeiradas...

De bibliotecas fechadas.
O período da escravatura nos dá pistas,

Ecos do passado silenciado, reverberam.

Por historiadores responsáveis.
Um brado importante 

De seres que souberam 
Em meio ao holocausto humano,

De uma forma sutil, registrar o seu legado.
Ainda invisibilizado.

Apenas o som dos estalos do chicote,
Os gritos e ordens podem ser ouvidos.

De um lado a outro do Atlântico,
Rostos e costas marcados... 

Maldita escravidão... 

Lembram nosso pertencimentos étnico... Nações.
Negros da Costa do Ouro, da Mina...

Catavam o ouro de aluvião 
Com seus conhecimentos milenares

Suas tecnologias azeviches
Cujas marcas estão no concreto

E no imaginário da nação.
Patrimônios arquitetônicos, materiais e imateriais.

Pelourinho:
O poder da coroa Portuguesa.

Não me representa.
Escarramos no símbolo da justiça colonial... 

Marco legal da fundação da Vila Nossa Senhora do Rosário
De Paranaguá... 

Povoação que os ancestrais negros e negras 
ajudaram a fundar.

Paranaguá – Curitiba... 
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Estrada de pedra, Graciosa,
Estrada de ferro... Um lindo poema de aço,

Pensado, idealizado... Construído sob a responsabilidade
Dos brilhantes engenheiros negros Rebouças

Patacori!
E os herdeiros das capitanias

Ainda tentam ocultar nossa contribuição.
Será que 

As nobres famílias que defendem sua ideologias,
Suas propriedades e tradições,

Têm vergonha dos horrores praticados 
Pelos seus antepassados durante o período da escravidão?

A resposta pronta seria não?
Alguém se reconhece racista? Não!

Então me explica, 
Por que nos livros não encontramos nossas histórias?

As verdadeiras? As positivas?
A importante contribuição do povo negro e indígena

Nas terras dos pinheirais?
Por que quando o assunto é Africanidades  Paranaenses

Nossos cândidos historiadores não fazem o debate... 
Silenciam.

Como dizia Shakespeare, existe algo de podre
No reino da “Dinamarca”.

O tempo passa e as marcas do racismo continuam impressas, 
Disponíveis nas bibliotecas, bem preservadas,
E as nossas fortes contribuições, apagadas...

REINEHR, Melissa; SILVA, Adegmar J.  Oralidades Afroparanaenses: 
fragmentos da presença negra na história do Paraná. 

Curitiba: Editora Humaita, 2016, p. 90.
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