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NEGROS E NEGRAS NO PARANÁ:
MEMÓRIA E RESISTÊNCIA
Silviane Cabral da Cunha
Estudar a presença do negro no Paraná de modo a evidenciá-la é questão
tão ou mais complexa quanto estudá-la no contexto histórico do Brasil.
A cultura negra centra-se na tradição oral. É pela oralidade que a história,
a educação, a culinária, a música e o entretenimento que as populações negras
estabelecem relações, trocas, mantêm e repassam sua cultura. Esse fato, associado
à discriminação de tudo o que não é europeu ou caucasiano, agrava qualquer
pesquisa devido à incompletude do registro escrito das diferentes tradições
culturais que os afrodescendentes escravizados possuíam.
Mesmo assim, o levantamento de fragmentos da presença negra no estado
e sua contextualização são relevantes não somente para suprir a demanda gerada
pela Lei 10.639/03, que modificou o art. 26 da LDB 9.394/96, mas também como
possibilidade de oportunizar experiências de (auto) conhecimento, resgate
histórico-cultural e valorização quanto à questões étnico-raciais e sociais.
Conhecer as diferentes culturas negras e suas tradições forçadamente
adaptadas ao contexto brasileiro, especialmente no Paraná, por conseguinte e
reconhecer a importância de cada uma delas pode contribuir para o fortalecimento
da identidade negra contemporânea, conferindo-lhe a devida noção de relevância
e pertencimento. Em suma, pode garantir o estabelecimento de uma sociedade
plural, mais igualitária, mais cidadã em busca de um país, de um estado, de uma
comunidade escolar mais humana.
Conhecer e reconhecer a importância da afrodescendência para a formação
da identidade nacional é essencial para entender a brasilidade e combater o
preconceito e a discriminação sofrida pela população que se autodeclara preta ou
parda em função de sua cor. Nesse sentido, é preciso compreender as memórias,
simbólicas e funcionais materiais e uma ligação com o tempo (passado e presente)
e o espaço (físico ou imaginário) na trajetória de um indivíduo, de um povo. O
estudioso e ativista negro, Nelson Olokofá Inocêncio (2006), afirma que
pensar as relações entre sujeito, corpo e memória para compreender a população negra
no Brasil requer uma disposição para analisar como as identidades dos sujeitos, suas
formas de representação e suas estratégias de sobrevivência se articulam em condições
adversas que, via de regra, afetam de modo devastador esse segmento específico em
nossa sociedade.

Segundo ele, a identidade do sujeito negro contemporâneo é plural e
muitas vezes conflitante e, construí-la exige um olhar complexo sobre a diáspora
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africana ao considerar as vinculações entre pertencimento racial, relações de
gênero e condição social. Essas vinculações, por sua vez, dependem do que o
indivíduo pensa de si próprio e de como é pensado pela sociedade hegemônica
da qual faz parte e dos estereótipos que o excluem e o invisibilizam.
Nesse contexto, Inocêncio (2006) trata da abordagem do corpo e da memória
na construção da identidade. Para ele, o corpo individual exprime as vivências e
o corpo coletivo mantém os valores herdados de sociedades africanas. A pele e
o cabelo, principalmente, trazem uma informação que deve ser recuperada para
compreender como se inserir e combater preconceitos já que, visíveis, carregam
o exótico e primitivo, um fardo que, por vezes é alvo do embranquecimento. O
último – nos quilombos, nos terreiros –, é espaço de interação e afirmação.
Rever o não-existir, o existir sem identidade, o existir como inferior, o
existir estereotipado, por exemplo, são apenas alguns dos problemas enfrentados
na construção da identidade negra fora e dentro da escola. Assim, apesar das crises
de identidade a que as pessoas negras são submetidas, resistir significa tentar
constantemente (re) construir e (re) significar a identidade individual e coletiva
não só pela formação política e ideológica, mas também pela assunção de sua
africanidade, pelo fomento da identidade e pela revigoramento e fortalecimento
dela.
A realidade de brancos e negros na sociedade brasileira contemporânea é
desigual. Sob essa perspectiva, tomar ciência e enfrentar essa situação ressaltando
a postura de resistência contra o embranquecimento e o apagamento histórico da
luta da população negra no Paraná, especificamente, deve ser o eixo da abordagem
pedagógica.
Pretende-se com essa reflexão e sugestão de trabalho, desafiar os membros
da comunidade escolar, principalmente os protagonistas do trabalho pedagógico
na figura dos alunos e seus professores, negros ou não negros, a apropriar-se do
conhecimento da realidade de negros e negras na história do Paraná, valorizar
e reconhecer sua presença e suas contribuições à cultura e à formação étnica do
estado, desvelar os fragmentos de sua existência nas mais diversas áreas de atuação
e saber, divulgar essa presença e denunciar qualquer tentativa de apagamento
dela.
A falta de registros escritos acerca da história negra e de suas
personalidades no Paraná – ou a existência incompleta destes – é apenas um
dos indícios da tentativa de apagamento do negro na história de nosso estado. A
ideia de branquear a população brasileira teve início com a abertura dos portos
e postos de trabalho aos imigrantes europeus. Mas é possível verificar vazios,
esquecimentos e desconstruções acerca da população negra ao longo da história
nacional e paranaense. A figura e a importância de negros e pardos têm sido
postas à margem da história e relegadas a um segundo plano dos fatos. A cada
dia, e nas mais diversas áreas, ativistas e academias comprovam uma recorrente
tentativa de embranquecer figuras negras proeminentes seja pela não menção
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de sua cor, pela diminuição de sua capacidade em função dela ou ainda pela
completa supressão de sua existência.
Não raro isso também acontece na escola, local fundamental para a
motivação e o exercício do conhecimento e do protagonismo que acaba palco do
preconceito e da discriminação entre alunos, funcionários e professores.
Cabe à instituição de ensino atuar como um local de diálogo entre as
representações internas e externas da construção da identidade de estudantes
afrodescendentes. E isso é possível com a pesquisa, divulgação, valorização e
investimento em modelos positivos de experiências educativas nesse âmbito
passíveis de serem acionados pelos alunos também em suas vidas sociais.

PARANÁ, UM ESTADO NEGRO
Impossível pensar a escola como uma instituição isolada do mundo.
Alunos, funcionários, professores, pedagogos e gestores são frutos de toda a
sociedade que compõe a comunidade escolar e refletem os mesmos problemas
que a afetam.
No caso específico dos afrodescendentes paranaenses
há ainda a dicotomia – negro e branco: Como pode um estado do Sul, dos
emigrantes europeus, das colônias, branco, frio ser também o mais negro de sua
região?
Ocorre então a necessidade de resgatar e ampliar a memória negra
paranaense a fim de construir uma identidade com a integração entre o particular
e o coletivo, entre o branco, o negro e o mestiço.
Nesse sentido, acredita-se que a melhor abordagem pedagógica é aquela
que se quer crítica de toda essa sociedade, dos elementos que a compõem e dos
problemas que a atingem. Segundo Veiga (1990, p. 39-40),
A didática crítica busca superar o intelectualismo formal do enfoque tradicional, evitar
os efeitos do espontaneísmoescolanovista, combater a orientação desmobilizadora do
tecnicismo e recuperar as tarefas especificamente pedagógicas desprestigiadas a partir
do discurso reprodutivista. Procura, ainda, compreender e analisar a realidade social
onde está inserida a escola.

Consequentemente, o processo pedagógico deve tomar por base a
prática social a fim de modificar a prática dos alunos, tornando-os agentes de
transformação social. Sob essa perspectiva, o professor assumirá o papel de
mediador de todo o conhecimento, já que, para o filósofo e pedagogo brasileiro
Dermeval Saviani (2003):
O trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo
singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos
homens. Assim, o objeto da educação diz respeito, de um lado, à identificação dos
elementos culturais que precisam ser assimilados pelos indivíduos da espécie humana
para que eles se tornem humanos e, de outro lado e concomitantemente, à descoberta
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das formas mais adequadas para atingir esse objetivo (SAVIANI, 2003, p. 13).

Em vista disso, percebe-se como abordagem ideal a oferecida pela
Pedagogia Histórico Crítica, segundo a qual a educação,
como referida aos conhecimentos, ideias, conceitos, valores, atitudes, hábitos,
símbolos sob o aspecto de elementos necessários à formação da humanidade em
cada indivíduo singular, na forma de uma segunda natureza, que se produz, deliberada
e intencionalmente, através de relações pedagógicas historicamente determinadas
que se travam entre os homens (SAVIANI, 2003, p. 22)

A abordagem definida para o trabalho pedagógico é a que, portanto,
permita o resgate da memória e o fortalecimento da identidade com motivação
ao pertencimento e à resistência a fim de permitir o acesso e a valorização do
conhecimento historicamente produzido em relação ao tema da visibilização do
negro e da negra no passado e no presente da história paranaense.
Dessa forma, a Pedagogia Histórico Crítica, ao tomar como base a
realidade concreta como fundamento para a construção do pensamento, é a
teoria escolhida para nortear a práxis pedagógica.
Inclui-se nessa linha, uma nova didática para a pedagogia histórico crítica
sugerida por João Luís Gasparin (2007), na qual a construção do conhecimento
deve passar pelas três fases do método dialético: prática – teoria – prática.
Esse método é dividido em cinco fases: a prática social inicial; a da
problematização; a instrumentalização (ações didático-pedagógicas); a de catarse
(nova forma de entender a prática social) e por fim, a prática social final (nova
proposta de ação a partir do novo conteúdo sistematizado).
Nessa primeira etapa do processo, a Prática Social Inicial, enfoca-se o
que os alunos e os professores já sabem. Araújo (apud SILVA, 2015) salienta
que “a prática social inicial implica em conhecer a experiência de cada aluno,
sua memória e seu saber prático”. Segundo GASPARIN (2007, p. 15), trata-se de
“uma preparação, uma mobilização do aluno para a construção do conhecimento
escolar. É uma primeira leitura da realidade, um contato inicial com o tema a ser
estudado”. Para isso, o professor precisará resgatar a prática do educando, tudo
o que reflete sua visão de mundo, sua concepção da realidade, ainda que, muitas
vezes, naturalizada sobre o tema. Assim, com a participação em grupos com
argumentações, apontamentos, comentários ou questionamentos condizentes
com o tema proposto, todas as vivências e experiências que ele já possui sobre o
tema será trazida para o ambiente escolar. Essa interação com troca de afirmações
(teses)é fundamental para que o conteúdo a ser sistematizado mostre vinculação
com o cotidiano, com a realidade, comprovando-se assim socialmente necessário.
É essa necessidade que motivará o trabalho, ordenará os objetivos e as ações em
busca de sua execução.
O processo deve iniciar, portanto, de forma dialogada e participativa. E já
serve como avaliação diagnóstica dos conhecimentos prévios dos alunos sobre o
assunto para que, a partir daí, o professor interfira como mediador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Constata-se que é fundamental investir na formação e atualização a
respeito da história e da presença do negro e da negra no Paraná a fim de (re)
escrever uma história que foi negada, apagada, embranquecida, diminuída ou
destruída. O compromisso com o resgate dessa identidade, bem como com o do
conhecimento e ampliação da memória particular e plural do negro no estado
para além da escravidão, é urgente.

SUGESTÕES DE ATIVIDADES
ATIVIDADE 1
Região mais branca e estado mais negro: como assim?
Objetivo
Perceber espaços, lugares e momentos históricos em que ocorre (ou não) a
presença da população negra no Paraná.
• Áreas envolvidas: História, Sociologia, Filosofia, Geografia
• Tempo: 1 aula (50 minutos)
O professor deve levantar algumas indagações:
1. Quantas pessoas negras estudam com você?
2. Quantos negros frequentam ou frequentaram a mesma igreja que você?
3. Você já teve um professor de pele preta?
4. Quantas pessoas negras você viu na última vez que você foi ao seu restaurante
favorito (sem contar aqueles que estavam prestando algum tipo de serviço)?
5. Qual a região mais branca ou europeia do Brasil?
6. Que povos contribuíram para a formação étnica de Curitiba e região metropolitana
(Colombo, São José dos Pinhais, por exemplo)?
7. Você conhece algo sobre a presença do negro no Paraná? Em Curitiba? E na sua
cidade?
8. Já visitou algum museu da região que trata do povo e da cultura negra na sua
cidade/região?
Na próxima fase, acontece a Problematização do tema. De acordo com
Gasparin (2007), é o momento em que a prática social é analisada e posta em
questão e em que é feita uma reflexão sobre os principais problemas da prática
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social levando em consideração o conteúdo a ser trabalhado e as exigências
sociais de aplicação desse conhecimento.
Como afirma Allan Andrei Steimbach (2008, p. 3), é então que se dá o
vislumbre das diferentes dimensões que o conteúdo suscita: conceitual, histórica,
social, política, estética, religiosa, etc.
Para Saviani (2008), é o momento de ligação entre prática social e teoria,
no qual professor e alunos, juntos, procuram “detectar que questões precisam ser
resolvidas no âmbito da prática social e, em consequência, que conhecimento
é necessário dominar”. A mediação do professor deve instigar o pensamento
crítico dos alunos e das alunas, motivando a busca pelo aprofundamento do
conhecimento.
ATIVIDADE 2
Existem provas da presença da população negra em Curitiba?
Objetivo
Conhecer o processo de inserção do negro na sociedade curitibana.
• Áreas envolvidas: História, Arte, Língua Portuguesa
• Tempo: 2 aulas (de 50 minutos cada)
• Materiais: projetor multimídia (para a imagem e os vídeos)
Passo 1
Leitura da imagem de Jean Baptiste Debret – Primeira imagem conhecida da
cidade de Curitiba. Aquarela sobre papel, 1827 (Disponível em: http://www.
gilsoncamargo.com.br/blog/pintores-da-paisagem-paranaense/ Acesso em: 05
set. 2018.)
Vamos exercitar nossa percepção visual:
• Olhe rapidamente para a imagem. O que você vê?
• Percebendo detalhes. Olhe fixamente para a imagem, que ponto de vista o pintor
utiliza? O que você percebe em primeiro plano? E em segundo plano?
• E de figura humana? Como ela é? O que está fazendo?
• A respeito do plano de fundo, o que você vê nessa paisagem?
• Pesquise uma imagem atual da região retratada por Debret, sob o mesmo ponto
de vista.
Passo 2
Leitura de texto. Disponível em: https://www.esmaelmorais.com.br/2016/04/
os-negros-de-curitiba/ Acesso em: 12 set. 2018.
Pesquise:
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- Os negros realizavam que tipo de trabalhos na fundação do Paraná?
- O trabalhador negro retratado por Debret não era escravizado. Preste atenção à
touca que ele está usando. Pesquise sobre o que era e o que significava o barrete
frígio.
Passo 3
Apresentação de vídeos.
Vídeo 1
Descobrindo a cultura negra em Curitiba. Reportagem realizada por Juliana
Cordeiro, Dicélia Queiroz e Juliano Gondim, para a disciplina de Telejornalismo,
UFPR, objetiva mostrar que, ao contrário do que muitos acham, Curitiba também
tem muitos negros, mas que infelizmente existe o problema da invisibilidade
deste povo e da sua cultura devido à imagem da cidade estar relacionada como a
capital europeia. As imagens da matéria foram feitas durante a comemoração do
Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes. As manifestações que muito se
parecem com as que corriqueiramente se vê na Bahia, foram feitas no Largo da
Ordem, Praça Tiradentes e outros espaços da cidade. Disponível em: https://www.
youtube.com/watch?v=9lVXV5e4bvU Acesso em: 24 set. 2018.

Video 2
Roteiro turístico conta a história da população negra em Curitiba. Reportagem
sobre o novo roteiro Linha Preta no centro de Curitiba destaca a importante
contribuição dos negros na história da capital paranaense. O roteiro foi elaborado
por pesquisadores da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e do Centro Cultural
Humaita, em parceria com estudantes de jornalismo da Unibrasil.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=tBoyqD8cntU> Acesso em:
24 set. 2018.
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Passo 4
Leitura e debate. Disponível em: <https://www.bemparana.com.br/noticia/populacao-branca-encolhe-no-parana-negros-e-pardos-aumentam-diz-o-ibge->
Publicado em 24/11/2017. Atualizado em 03/03/2018. Acesso em: 24 set. 2018.
Passo 5
Levantamento de informações: pesquise sobre a presença do povo negro em sua
cidade.
• Há alguma informação de onde vieram os negros que habitam sua
cidade/região?
• Desde quando há registro da população negra em sua cidade/região?
• Qual o índice populacional de negros e pardos em sua cidade/região, de
acordo com os últimos dados demográficos?
• E na sua escola, quantos alunos, funcionários e professores negros
existem?
• Se há habitantes negros, por que não há estudo de sua história e cultura?
• Você é capaz de citar nomes de personalidades negras de sua cidade/
região?

VOCÊ SABIA?
Não dá para esquecer a contribuição dos negros à cultura e à formação da cidade de Curitiba. D
Digo isto no meu livro “Luz dos Pinhais, História e Estórias de Curitiba”* (...)
Importante notar que o primeiro “retrato”, a primeira imagem que se conhece, da cidade
Import
de Cur
Curitiba é uma aquarela de Debret, datada de 1827, onde o protagonista é um homem
negro ttrabalhador. Naquela aquarela preciosa, da coleção Newton Carneiro – que comprei
para o acervo da Prefeitura de Curitiba – para o acervo da Casa da Memória de Curitiba
– que ttambém fiz construir, podemos ver, em primeiro plano, um escravo [na verdade,
um hom
homem negro livre] pedreiro, com barrete frígio vermelho, lavrando pedras que podem se
ser tanto da Capela de São Francisco de Paula (1809) ou da igreja do Rosário (1737).
Depende de como se lê a perspectiva. Adiante o arruamento do centro histórico, com a
Depend
ladeira de São Francisco, o Largo da Ordem, até o Largo da Matriz, que aparece vista de
fundos, trancando a rua Fechada. Vê-se ainda o sobrado da Casa da Câmara e Cadeia, e o
fundos
casario de uma Curitiba com cerca de 10.000 habitantes. Em terceiro plano, a aquarela de
Debret revela os charcos e as matas ciliares dos rios formadores do Iguaçu. No horizonte,
brilha eem azul, a Serra do Mar, a cordilheira cedendo nas curvas das três gargantas: Graciosa, IItupava e Arraial.
______
___________________
* GRECA,
GREC Rafael. Luz dos Pinhais, história e estórias de Curitiba. Curitiba: Editora Solar do Rosário,
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O momento da Instrumentalização envolve a apropriação de saberes
culturais e científicos relacionados ao tema. Gasparin e Petenucci (2008)
orientam que o professor deve apresentar “aos alunos através de ações docentes
adequadas o conhecimento científico, formal, abstrato, conforme as dimensões
escolhidas na fase anterior”. Saviani (2008) acrescenta que o professor tanto pode
transmiti-los diretamente como pode indicar os meios pelos quais a transmissão
venha a se efetivar. Esta é a parte da aula na qual o conhecimento é transmitido,
conceitos são expostos, e exemplos são dados e explicados com fundamentação
científica. Compete aos alunos estabelecer “uma comparação mental com
a vivência cotidiana que possuem desse mesmo conhecimento, a fim de se
apropriar do novo conteúdo”. É o tomar consciência (conhecimentos científicos)
pela experiência (conhecimentos cotidianos).
ATIVIDADE 3
De onde vieram os negros curitibanos?
Quem eram? O que faziam? Ainda vivem por aqui?
Objetivo
Conhecer o processo de inserção do negro na sociedade curitibana.

VOCÊ SABIA?
Em números absolutos, o Paraná tem 11,2 milhões de habitantes, sendo 7,59
milhões de brancos (67,6% do total), 372 mil negros (3,3% do total) e 3.123 pardos
rdos
(27,8% do total).
Com esses porcentuais, o Paraná tem, proporcionalmente, menos brancos que
ue a
região Sul. Em 2016, 76,8% da população da região Sul se declarou branca, 18,7%
8,7%
parda e apenas 3,8% preta. Por outro lado, em termos nacionais, a população
lação
branca representava 44,2% da população residente, ao passo que 8,2% se declarou
larou
preta e 46,7%, parda.
(...)
Grande Curitiba
A Grande Curitiba tem um porcentual maior de brancos em relação ao resto
o do
Paraná. Em 2016, 74,9% da população de Curitiba e Região Metropolitana dizia
ser branca – em relação a 2012, contudo, houve queda de 0,27%. A população
lação
autodeclarada negra é de 2,9% (9,38% a menos que em 2012) e a de pardos chega
hega
a 21,1% do total – foi o único grupo que teve alta (0,96%) nos últimos cinco anos.
nos.
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• Áreas envolvidas: História, Arte
• Tempo: 1 aula(50 minutos)
Passo 1
Leitura expositiva dialogada do poema Resistência Cultural Afrocuritibana,
de Mel e Candiero. In.: REINEHR, Melissa; SILVA, Adegmar. J. Candiero.
Oralidades Afroparanaenses: fragmentos da presença negra na história do
Paraná. Curitiba: Editora Humaita, 2016. (Disponível na p. 200)
• Identifique no texto os trechos que demonstram:
* tentativas de apagamento;
* resistência;
* identidade coletiva.
• Pense sobre os diferentes aspectos da negritude abordados no poema e discuta
com os colegas como se encaixam as ideias levantadas:
* Dimensão histórica:
trabalho – personalidades – opressão histórica legalizada
* Dimensão científica:
genética (cor da pele, tipo de cabelo)
* Dimensão social:
preconceito – invisibilização – identidade individual e coletiva – resistência
* Dimensão cultural:
religiosidade – música – dança – capoeira
* Outras dimensões.
Passo 2
Para Refletir
• Acesse o portal da Prefeitura de Curitiba sobre Imigração. Disponível em:
http://www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/historia-imigracao/208.
* Que referências há da presença do negro na formação étnica do povo curitibano?
• Agora acesse, no mesmo portal, a página Curta Curitiba sobre os Dez locais
para celebrar a história dos povos formadores da cidade. Disponível em: http://
www.curitiba.pr.gov.br/noticias/dez-locais-para-celebrar-a-historia-dos-povos-formadores-da-cidade/43130.
* Há alguma mudança no enfoque dado à importância da contribuição do negro
na formação da cidade de Curitiba?
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A Catarse, neste contexto, é o momento em que o aluno compreende
e disserta sobre o assunto; ele se apropria do conhecimento científico, pois,
consegue elaborar uma síntese mental. GASPARIN (2007, p. 130) aponta que
o aluno traduz oralmente ou por escrito a compreensão que teve de todo o
processo de trabalho. Expressa a sua nova maneira de ver o conteúdo e prática
social. É capaz de entendê-los em um novo patamar, mais elevado, mais
consistente e mais bem estruturado.
Para SAVIANI (1999, apud Gasparin, 2007), a catarse é o ponto
culminante do processo educativo, pois denota a passagem da síncrise à síntese.
E uma vez que o aluno incorpora o conhecimento, “chega o momento em que
o aluno ésolicitado a mostrar o quanto se aproximou da solução dos problemas
anteriormentelevantados sobre o tema em questão” (GASPARIN, 2007, p.127).
É quando o aluno percebe também as implicações da construção histórica do
conhecimento, suas intenções políticas explícitas e implícitas. Enfim, nessa
etapa verifica-se se os objetivos da aula foram alcançados e se ocorrerá avanço
no processo pedagógico.
ATIVIDADE 4
O problema é real.
Objetivo
Dissertar e argumentar a respeito do tema de formas variadas.
• Áreas envolvidas: Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia, História, Arte
• Tempo: 2 aulas (de 50 minutos cada – 1 para elaboração, outra para
apresentação)
• Materiais: Sala de informática
Passo 1
Planejamento e produção de texto dissertativo-argumentativo em diferentes
formatos. Elaborar um texto síntese sobre o tema estudado.
Esse texto poderá ser:
- dissertativo-argumentativo escrito (carta do leitor ou artigo de opinião)
sobre as questões estudadas;
- carta de reclamação/solicitação para resolver algo relacionado aos
temas estudados;
- música (paródia);
- poema;
- imagem (charge ou HQ);
- vídeo (comentário, depoimento sobre a situação do negro na história
do Paraná ou atualmente);
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- podcast (notícia sobre ação afirmativa em relação a visibilidade do negro
em Curitiba ou Paraná, entrevista com estudiosos ou especialistas em tema da
cultura negra na cidade ou região).
Passo 2
Exposição oral com auxílio de recurso audiovisual e/ou divulgação em página
criada pelo grupo no Facebook, por exemplo.
Na Prática Social Final, o aluno deverá demonstrar que realmente
aprendeu. Espera-se que, por meio através de ações ou intenções, o conteúdo
vivido, problematizado, teorizado e sintetizado mentalmente manifeste mudanças
em seu comportamento. Para Gasparin e Petenucci (2008), expressa-se “pelo
compromisso e pelas ações que o educando se dispõe a executar em seu cotidiano
pondo em efetivo exercício social o novo conteúdo cientifico adquirido”.
ATIVIDADE 5
O problema é real. O que fazer?
Objetivo(s)
Exercitar a empatia e a solidariedade; conhecer leis contra o preconceito, racismo
e discriminação;
• Áreas envolvidas: Língua Portuguesa, Filosofia, Sociologia
• Tempo: 1 aula (50 minutos)
• Materiais: Sala de informática e/ou cópias das letras e poemas.
Passo 1
Exposição oral com auxílio de recurso audiovisual
Cada aluno deverá posicionar-se a respeito dos temas debatidos. Para
motivar a apresentação e discussão, pode-se escolher uma música ou poema* e
utilizá-lo (s) para reflexão. Essa predisposição deverá constar de:
- Intenção: Manifestação da nova postura prática, da nova atitude sobre o
conteúdo e da nova forma de agir; OU
- Ação: Nova prática social do conteúdo - transformação social:
* exposição (de trabalhos produzidos na etapa anterior);
* seminário (com representantes ou estudiosos da cultura negra na
cidade/região) sobre a mulher negra, o jovem negro, a escolaridade negra, a
estética negra, por exemplo;
*sarau afro, com literatura, música, dança, gastronomia e demais
manifestações pertinentes;
* folheto turístico (Linha Preta);
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* cartões postais (Pontos turísticos da Linha Preta);
* edição de calendário afroparanaense (eventos culturais e
personalidades);
* mapa de quilombos;
* coletânea de receitas com depoimentos;
* coletânea de contos temáticos de autores da escola/cidade/região;
* elaboração de um panteão de personalidades negras locais (música,
pintura, teatro, esporte, profissões...) etc.
• Sugestões de músicas e poemas:
* Músicas que refletem o que é ser negro no Brasil;
* Coletânea Cadernos Negros;
* Oralidades Afroparanaenses: fragmentos da presença negra na história do
Paraná;
* Produção autoral dos/as professores/as, agentes e estudantes.
Também é essencial estimular a formação, aprofundar a pesquisa e
favorecer a produção sobre esses temas, não só pela academia, mas por ativistas,
professores e alunos.
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Mel e Candiero (In.: REINEHR; SILVA, 2016)

O ponto de vista dos
negros oprimidos
É um brado
Um ponto cantado
Um caminho estreito...
Religando-nos...
Encantados...
Na festa do Rosário.
A crença africana na vida...
Pulsando na rua
Cultura negra
Que a “elite” curitibana
tentava e tenta ocultar
Ordem imposta por lei
Ƥ ǤǤǤ
Ƥ  
estrutural,
institucional, velado
Marginalizar pessoas
Demonizar valores
humanos,
sagrados... Africanos
Nossa senhora também é
negra
Cristo tinha a cor de
bronze
E cabelos como lã de
ovelhas
Também são melaninados
os anjos da igreja
Como era São Benedito, no
exercício da ternura...
Na troca de autenticidades
fortaleceu identidades...
Com verdades libertadoras
E manteve vivos os valores
afrocêntricos
De igualdade...
Pensamentos azeviche
De ancestralidade
Valores humanos
De solidariedade

Encontrou nas brechas do
sistema...
Anjos e ancestrais
de mãos dadas...
Abraçados
Em círculo
Dançando conosco a
ciranda da vida
Percorrendo o cortejo no
sentido do afoxé
Os poderosos não
quiseram
E ainda não querem
compreender
Nossos conjuntos de
valores milenares...
Que os dominadores
julgavam
ter abafado por completo
Banindo do centro
“Político caucasiano”
Hoje
A lavação das escadarias é
a prova de fé
Do povo de santo do
Paraná
E a dança do Rei Congo
Chama pra reza...
Chama pra luta.
Chama sagrada
Reivindicações justas
Transmissão de valores...
Rituais
subversão constante e
Ƥ 
Uma festança...
Uma forma bonita e
inteligente de protestar
Colonizar santos católicos
Elegê-los como porta
vozes... Das divindades
africanas

Sincretismo
Sabedoria dos nossos
ancestrais
Inspiração do divino
espírito santo
Atividade orquestrada
pela mediação dos
antepassados
Organizada com a benção
da Igreja do Rosário
Dos Homens Pretos de São
Benedito
Coração. Coroação.
Troca de informação...
Comunicação
Passada pelo som do
tambor
Nossa herança e voz
Ritmo e vida... Comunidade
Linguagem da
contemporaneidade
De ancestralidade
Toque... Ligação com o
ancestral
Incorporação... De valores
A festa do Rosário...
É um canal de realizações
É a possibilidade de
remotas celebrações
Se materializarem
De vermos surgir dos
cantos e das danças
No centro da capital
paranaense
Onde antigamente havia
uma pequena calunga...
Brotar uma referência de
axé, de n'guzo, de força
Pertencimento
Origem...
De resistência cultural
Afro curitibana
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PEQUENO GLOSSÁRIO
AFOXÉ - Cortejo de natureza
semi-religiosa e que, no
ǡ Ƥ  
dançando, mas sem se mesclar
com as outras manifestações
carnavalescas. A palavra afoxé
Ƥ ̶̶Ǥ
AFROCÊNTRICOS - referente
ao afrocentrismo (ideologia
dedicada ao estudo da história
africana).
AXÉ - Entre os iorubás, o poder
vital, a força, a energia de cada
ser e de cada coisa. Na religião,
energia sagrada dos orixás.
AZEVICHE – gema fóssil de cor
muito negra; o que apresenta
essa cor.
CALUNGA – termo originado
do quimbundo ka’lunga. A
̶ ̶ ±   ȋ
maior cemitério do mundo)
̶ ̶
é o cemitério.
CRISTO TINHA A COR DE
BRONZE – culturalmente,
Ƥ 

antropologicamente, refere-se
ao fato de que Jesus, sendo
um judeu do Oriente Médio
de 2 mil anos atrás, tinha,
provavelmente,
compleição
 ǡ    Ƥ 
descrição de Jesus contida no
capítulo 4 do Apocalipse.

FESTA DO ROSÁRIO - evento
cujo ápice consiste na lavação
das escadarias da antiga Igreja
do Rosário dos Pretos de São
Benedito no Largo da Ordem,
localizado no Centro Histórico
de Curitiba. Acontece em
Novembro.
IGREJA DO ROSÁRIO DOS
PRETOS DE SÃO BENEDITO
– Igreja localizada no Centro
Histórico (Praça Garibaldi, no
Largo da Ordem). O primeiro
edifício, em estilo colonial, foi
construído pelos negros e para
os negros, e inaugurado em
1737. Serviu de matriz de 1875 a
1893, durante a construção da
Catedral, na Praça Tiradentes.
Foi demolido em 1931 e o prédio
atual, em estilo barroco, é uma
construção de 1946.
MELANINADOS – qualidade
daquele que tem melanina
(polímero complexo derivado
da tirosina que é responsável
para determinar a cor da pele
e do cabelo e esta presente na
pele em diferentes graus.
N’GUZO - equivalente ao
̶±̶Ǥ
Ƥ  ǡ  ǡ
poder de realização.
NOSSA SENHORA - referência
a Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, santa venerada na
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Igreja Católica e padroeira do
Brasil.
ORDEM IMPOSTA POR LEI –
referência aos entraves legais
a manifestações culturais com
̶  ̶ǡ
principalmente ligadas à música
e dança. Em Curitiba, já em
fevereiro de 1839 proibiam-se
batuques e fandangos sem
prévia permissão.
PONTO CANTADO - música
utilizada em diversos rituais
   Ƥ 
chamar, saudar, louvar, se
despedir e agradeceruma visita;
homenagear uma entidade etc.
REI CONGO– referência às
coroações de reis congos,
também
chamadas
de
̶ ̶ǡ
Ù
culturais
sacro-profanas
existentes em diversdas cidades
centenárias do Paraná e que
hoje é preservada pela família
Ferreira, no município da Lapa,
na Região Metropolitana de
Curitiba.
SINCRETISMO – fusão de
elementos culturais diferentes,
ou até antagônicos, em um
só elemento, continuando
perceptíveis
alguns
sinais
originários

