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CAPITULO 3
PRESENÇA NEGRA NO PARANÁ



(...)
Quatro Barras de São Sebastião, 

o seu padroeiro... 
Okê Arô

Quatro Barras guarda em sua história 
e seu território 

Os primeiros caminhos do Paraná
Itupava... 

Poucos se lembram 
Mas esse centenário caminho

E suas pedras milenares 
Foram colocadas por mãos negras... 

Calejadas 
Muito antes da chegada dos imigrantes...
Para os colonizadores pisarem em cima

Das histórias antiqüíssimas 
dos povos indígenas

Quatro Barras 
Rota entre o litoral e o planalto

Dos negros peões tropeiros
Quatro Barras, 

vista privilegiada do morro Anhangava
Lugar abençoado... 

Mas na mitologia, amaldiçoado
Quatro Barras, Rancho Alegre...

Triste ver as enormes plantações de eucalipto
Transformando a beleza local 

A exuberância do que restou da Mata Atlântica
Caminhos estreitos

Dividindo o terreno com raízes ancestrais
E as grandes madeireiras

(...)

Os igarapés de Kissimbi: uma viagem pitoresca às entranhas da Serra 
do Mar In.: REINEHR, Melissa; SILVA Adegmar J. 

Oralidades Afroparanaenses: fragmentos da presença negra 
na História do Paraná. Editora Humaita, 2016. 
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 Paulo Henrique Mueller

 A inserção do estudo da história e da cultura afro-brasileira (implementada 
pela lei 10.639/03) e logo depois também a cultura indígena (complementada pela 
lei 11.645/08) ofereceu ao professor da educação básica um desa�o, pois em sua 
formação inicial pouca ou nenhuma atenção se deu a in�uência destas culturas, 
principalmente em disciplinas que não são da área de humanidades. Logo após 
a aprovação das referidas leis, houve pela Secretaria de Estado de Educação do 
Paraná (SEED/PR) algumas tentativas de fundamentar os professores nestes 
novos saberes através de cursos, grupos de estudo e palestras.
 Entretanto, passados mais de uma década da criação destas leis, o que 
veri�camos é que a aplicação destas leis ainda é insipiente, principalmente nas 
disciplinas de Ciências, Biologia e a�ns, �cando muitas vezes restrita às disciplinas 
de Arte, História, Português e Sociologia, ou ainda em projetos multidisciplinares 
na proximidade do Dia da Consciência Negra em novembro. 
 Mas a Educação das Relações Étnico-raciais (ERER) deve fazer parte das 
disciplinas de Biologia e Ciências, não apenas devido à lei 10.639/03, mas também 
para cumprir as orientações da própria LDB (Lei 9394/1996 de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional), onde se diz, no Art. 22 que: 

A educação básica tem por �nalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a 
formação comum indispensável para o exercício dacidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores (BRASIL, 1996). 

 Complementando, os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino 
de Ciências Naturais descrevem cidadania: 

[...] como participação social e política, assim como exercício de direitos e 
deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de solidariedade, 
cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo 
respeito (BRASIL, 1998). 

 Assim, para o pleno exercício do educar Ciências e Biologia, é função 
do professor apresentar as mais variadas formas e fontes de conhecimento, 
estimulando a alteridade e respeito às diferenças, subsidiando o exercício da 
cidadania e compreendendo a necessidade do combate às injustiças.
Verrangia (2013) indo além, a�rma que:
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Além de repudiar injustiças, a formação para o exercício da cidadania, como exposta 
nos PCN´s, envolve conhecimento sólido sobre o patrimônio sociocultural brasileiro. 
Portanto, a intenção de reeducar relações sociais injustas e valorizar a história e cultura 
afro-brasileira está no cerne de uma formação para a cidadania. Essa formação para 
a cidadania, ademais de combater o racismo e suas manifestações, ação urgente e 
central em nosso país, pressupõe um desa�o ainda mais profundo: educar relações 
étnico-raciais. Isto é, proporcionar a nossos/as cidadãos/ãs a vivência de processos 
educativos que os/as levem a superar preconceitos raciais, a viverem práticas sociais 
livres de discriminação e que contribuam para seu engajamento em lutas por justiça 
social, étnico-racial. Proporcionar também que as pessoas, negras e não-negras, 
construam identidade étnico-racial positiva.

 Estando clara a importância da ERER nas Ciências, esbarramos em um 
grande percalço. Em encontros de área e em conversas “de sala de professores” 
veri�ca-se que muitos professores de Biologia e Ciências têm di�culdade 
de encontrar materiais para inserir o tema em suas aulas e os livros didáticos 
geralmente utilizados trazem pouco ou nenhum material sobre o tema. Muitas 
vezes o que vemos nos livros de Ciências e Biologia são conteúdos que envolvem 
a origem, a evolução e a constituição genotípica e fenotípica da espécie humana 
de uma forma geral e a a�rmação da inexistência biológica de raças em humanos, 
geralmente em caixas ou quadros de informação complementar aos capítulos.
 Apesar desta ausência signi�cativa, a contribuição dos povos negros 
na Ciência em geral pode ser utilizada de forma a�rmativa, por exemplo, nos 
conhecimentos biológicos de plantas e animais (VERRANGIA, 2013, p. 111) e 
na valorização de conhecimentos advindos da transmissão pela oralidade dos 
ancestrais. Neste sentido, Verrangia comenta que:

Muitas fábulas, mitos, lendas, e provérbios de matriz africana e afro-brasileira abordam 
elementos como a origem da vida; os fenômenos naturais; os animais; as plantas; as 
relações entre formas vivas e não vivas; a saúde; a produção de alimentos; objetos de 
estudos das Ciências Naturais. Dessa forma, o professor de Ciências pode se valer de 
tais dimensões da cultura de matriz Africana para introduzir fenômenos/temáticas 
que serão estudadas, estimulando os/as estudantes a conhecerem mais detidamente 
perspectivas culturais africanas e afro-brasileiras. (VERRANGIA, 2013, p. 112)

 Além disso, o conhecimento técnico em metalurgia, joalheria e trabalho 
com madeira, oriundos de africanos escravizados e trazidos ao Brasil, foram 
fundamentais para a construção do saber cientí�co e tecnológico do país 
(CAMPOS, 2009; CUNHA Jr, 2015). Também se deve valorizar o conhecimento 
tradicional europeu adquirido e praticado por afro-brasileiros libertos e com 
formação superior, por exemplo, como ocorreu com os engenheiros irmãos 
Rebouças, responsáveis pelo sistema de abastecimento de água do Rio de Janeiro 
e pela construção da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba, entre tantas outras 
obras. 
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 Pensando nisso, o presente trabalho propõe atividades a serem 
desenvolvidas com os educandos nas aulas de Ciências e Biologia, oferecendo 
subsídios para identi�car, explorar e valorizar a participação da etnia africana e 
afrodescendente no desenvolvimento e prática cientí�ca no Brasil. 
 As atividades propostas são divididas em dois blocos de organização. 
O primeiro, voltado para a disciplina de Ciências Naturais, demonstra as 
contribuições na engenharia, em especial a participação dos irmãos e engenheiros 
Rebouças, responsáveis pelo projeto da Estrada de Ferro Curitiba-Paranaguá 
e a história de Enedina Alves Marques, primeira engenheira negra do Brasil e 
primeira mulher a se formar em engenharia na Universidade Federal do Paraná. 
 O segundo bloco, direcionado para a disciplina de Biologia, traz aos 
estudantes a riqueza dos saberes afrodescendentes sobre as plantas e, em especial, 
sobre as plantas de uso medicinal.
 Com estes roteiros, pretende-se expor a importância da participação 
afrodescendente na história e cultura no estado do Paraná e a contribuição dos 
saberes negros no desenvolvimento do conhecimento cientí�co e tecnológico 
brasileiro. Este tipo de produção é fundamental para combater a invisibilidade 
do negro na sociedade e a negação ou minimização de sua contribuição para 
o conjunto de saberes sistematizados ensinados em nossas escolas. Isso pode 
resultar em grande di�culdade dos estudantes afrodescendentes em se sentirem 
representados na história do Paraná e da Ciência, tendo como consequência 
possível a desmotivação para seguir carreiras cientí�cas.

A ESTRADA DE FERRO CURITIBA-PARANAGUÁ

 A ocupação pioneira e a 
exploração comercial do território 
paranaense começou já no século 
XVI, por mineiros atraídos pelo ouro 
de aluvião na Bacia de Paranaguá e 
nos rios que nela desembocam, entre 
eles o rio Nhundiaquara (SERRA, 
1992; MAGALHÃES FILHO, 1996). 
Sempre buscando novas fontes fáceis 
de obter o raro metal, eles começaram 
a subir a Serra até chegarem na região 

do planalto de Curitiba e fundaram as 
primeiras ocupações que deram origem 

à vila de Curitiba e cercanias. Em pouco tempo, para manter os arraiais e as 
vilas surgentes, a agricultura de subsistência e depois a pecuária foram se 
fortalecendo, tornando-se a atividade principal quando o ouro escasseou. A 

Figura 1 - Ponte Sao João. Fonte: 
Serra Verde/Divulgação
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atividade mineradora nesta época exigia a presença massiva de escravizados para 
a garimpagem, sendo inclusive um requisito para obter a concessão de lavras a 
posse de pessoas escravizadas (MAGALHÃES FILHO, 1996). Claro que isto não 
impedia a presença de faiscadores, ou seja, garimpeiros isolados, muitas vezes 
negros e negras livres, que procuravam sobreviver da coleta do metal. 
 Com o tempo, a queda da mineração di�cultou a manutenção do 
escravagismo, mas com a agricultura e a pecuária substituindo a fonte de renda 
mineral, muitos sesmeiros ainda mantinham o trabalho escravo para o transporte 
de mercadorias entre o planalto e o litoral, o 
que era feito basicamente por três caminhos 
precários: a Estrada da Graciosa, o Itupava e 
o Arraial. 
 Depois da exaustão das fontes 
auríferas, outros ciclos econômicos 
continuaram a desenvolver o Paraná, entre 
eles o tropeirismo, o mate e a extração de 
madeira. Por mais que a proximidade das 
�orestas brasileiras sulistas com o litoral 
fosse uma vantagem para a exportação de 
madeira, o transporte das mesmas sempre 
foi um sério problema, pois mesmo após 
melhoramentos na Estrada da Graciosa, o 
transporte de tábuas era custoso e demorado. 
 Uma das primeiras serrarias montadas 
na região pertencia aos irmãos Rebouças. 
Baianos, netos de uma escrava negra alforriada e �lhos de um advogado e deputado, 
André e Antônio Rebouças eram engenheiros de formação e, como empresários 
madeireiros, tinham muita di�culdade na distribuição de sua produção. Nesta 
época, André Rebouças já era famoso no Rio de Janeiro, capital do Império, ao 
resolver o grave problema de água potável para a capital, desenvolvendo um 
sistema que coletava a água de mananciais e a conduzia até a cidade. 
 Em 1874, Antônio Rebouças é nomeado chefe das obras da Estrada da  
Graciosa de Antonina e Curitiba na Província do Paraná, uma das mais belas e 
importantes obras de seu tipo em toda a América do Sul. Ainda hoje, essa estrada, 
perfeitamente pavimentada com paralelepípedos de granito, é usada por pessoas 
que se agradam da proximidade com a natureza vista estar situada no Parque da 
Serra do Mar (NOGUEIRA, 2011).
 Para o escoamento das riquezas curitibanas ao litoral, as estradas citadas 
já não suportavam a demanda, seja pela quantidade, seja pelo tempo gasto neste 
transporte. Os irmãos Rebouças já tinham ideias da importância de uma estrada 
de ferro unindo o planalto ao litoral, mas vários especialistas eram descrentes 
da possibilidade prática de uma obra de tal envergadura, devido à estrutura e 
formação da Serra do Mar. Finalmente em janeiro de 1871, em audiência como 

Figura 2 - Carroça passando pela 
estrada da Graciosa possivelmente em 
�ns do século XIX.  Fonte: Instituto 

Histórico e Geográ�co do Paraná
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Figura 4 –  Antônio e André Rebouças.  Fonte: https://inbec.com.br/blog/conheca-historia-
-irmaos-reboucas-primeiros-engenheiros-negros-brasil

Imperador D. Pedro II, recebem concessãode autorização para construir o 
Caminho de Ferro de Antonina a Curitiba.  
 Apesar de o projeto inicial ter sido desenhado pelos irmãos, principalmente 
por Antônio Rebouças, outros projetos exigiram a presença deles em várias 
regiões brasileiras, em especial no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
 Por este motivo, para a construção da estrada de ferro foi contratada a 
empresa francesa Compagnie Générale de Chemins de Fer Brésiliens e a execução 
da obra coube primeiramente ao engenheiro italiano Antonio Ferrucci, que 
desistiu após alguns anos, tendo João Teixeira Soares, um jovem engenheiro 
mineiro, a responsabilidade de continuar e concluir a construção. Após vários 
percalços, a ferrovia projetada pelos irmãos Rebouças foi concluída, com 
sua inauguração ocorrendo em 2 de fevereiro de 1885 (ANTONELLI e SANTOS, 
2015).

 É importante destacar que, apesar 
de ter sido construída ainda no período 
escravagista brasileiro, toda a mão de obra 
utilizada era de trabalhadores assalariados, 
uma exigência dos Rebouças que lutavam 
ativamente pela abolição da escravatura no 
Brasil. 

Figura 3 - Obras no Morro do Cadeado, 
KM 63. Fonte: Marc Ferrez/arquivo 
Biblioteca Nacional
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
Por onde passa a estrada de ferro?
 
Vamos conhecer um pouco sobre o trajeto da Estrada de Ferro Curitiba-Para-

marca texto a representação da linha férrea e completarem o mapa abaixo 
com o nome dos municípios que fazem parte do trajeto da estrada de ferro, 
citados no poema -

nhas da Serra do Mar de Mel e Candiero (REINEHR; SILVA, 2016). 

Doces caminhos do Paraná
Na antiga Serra do Mar

Nascem as barras dos rios Timbú,
Capitanduva, Bracajuvava e Canguiri

Uma cidade
Nasce do leito das águas

O antigo Arraial da Borda do Campo
Hoje Cidade de Quatro Barras

Irmã de Campina Grande do Sul, 
Morretes e Piraquara

Para a localização dos municípios, os estudantes poderão utilizar atlas ou 
pesquisa na internet.

Figura 5 – Mapoa da Estrada de Ferro.  
Fonte: https://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/especiais/ferrovia-130-anos/index.jpp (modi�cado)
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Conhecendo a história da estrada de ferro.
 

 Assistir ao episódio “Meu Paraná - De trem pela Serra do Mar Parana-
ense (parte 1)
da Rede Globo, disponível no Youtube no endereço https://bit.ly/2PJksqL. 
 Após assistir ao vídeo, os educandos deverão pesquisar na internet as 

-
tos mais interessantes e bonitos da rota. As informações coletadas deverão 
ser compartilhadas entre eles com apresentações individuais ou em grupo. 

tenha despertado o interesse.

FIGURA 7 – ENEDINA ALVES MARQUES

Fonte: https://www.buildin.com.br/wp-content/uploads/2018/02/Prancheta-1.png

Engenharia é coisa de branco... e homem!
 Já conhecemos um pouco da história dos irmãos Rebouças, engenheiros 
negros brasileiros que projetaram uma das mais avançadas e ousadas estradas 
de ferro do mundo. Mas existem outras personalidades importantes na 
engenharia paranaense pouco lembradas, como a primeira engenheira formada 
na Universidade Federal do Paraná: Enedina Alves Marques, mulher, negra e 
curitibana!
 Para conhecer mais sobre ela, os estudantes devem assistir ao vídeo, 
disponível no endereço https://youtu.be/mwzLN8Tyzko e ler sua biogra�a no 
artigo disponível em https://www.buildin.com.br/enedina-alves-marques/. Os 
alunos devem então acessar a descrição da Usina Hidrelétrica Governador Pedro 
Viriato Parigot https://bit.ly/2SWRGBT (alternativamente a página pode ser 
impressa e entregue a eles) e após o estudo sobre sua vida e obra, compararem 
sua trajetória pro�ssional e acadêmica com a trajetória dos irmãos Rebouças. 
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 Os alunos podem produzir ao �nal das discussões cartazes sobre os três 
para expor em toda a escola. E que tal organizar um passeio em uma usina de 
geração elétrica? No Paraná existem diversas em todo o território estadual, mas 
apenas algumas são abertas para visitação. Visite o site da Copel em https://bit.
ly/2Qx4MnK, localize a mais próxima à sua escola e agende uma visita.

Um pé de quê?

 O conhecimento oral dos ancestrais é fundamental para reconhecer 
e valorizar a história de um povo e, mais proximamente, de sua família e 
comunidade. Desta forma, conversar com familiares mais velhos sobre os possíveis 
conhecimentos envolvendo o plantio, a manutenção, a coleta e a preparação de 
plantas pode aproximar o estudante do seu familiar, além de propiciar a ele a 
percepção e valorização dos conhecimentos das gerações anteriores. Ao mesmo 
tempo, um levantamento deste tipo permite a compreensão de que conhecimento 
e técnicas estão intrinsicamente ligadas, assim como a Ciência e a Tecnologia 
(VERRANGIA, 2013). 
 Para o desenvolvimento desta atividade, solicite aos alunos que entrevistem 
familiares e moradores da região, preferencialmente de gerações anteriores aos 
pais, sobre seus conhecimentos sobre plantas, em especial as medicinais. Produza 
com os estudantes um questionário básico para padronizar as entrevistas. Entre 
os pontos que podem ser citados, destaca-se:

a. Plantas medicinais (ou não) conhecidas;
b. Métodos e época de plantio;
c. Manutenção da horta;
d. Época e técnicas de coleta (incluindo questões culturais que 
podem in�uenciar, mesmo sem embasamento cienti�co, mas que 
devem ser valorizados, como melhor horário para a coleta, período 
da lua mais adequado, procedimentos religiosos que possam existir 
nesta coleta);
e. Modos de conservação;
f. Preparo e utilização das plantas.

 Após o compartilhamento em sala das entrevistas realizadas pelos alunos, 
onde cada um descreve para os demais como foram as entrevistas, que tal reunir 
o material e produzir um livro de “receitas de receitas” sobre plantas medicinais?

Pondo a mão na massa... e na terra.

 Vamos aproveitar o conhecimento adquirido na atividade anterior e 
preparar uma horta? Caso haja espaço adequado na escola, ao invés de uma 
horta no formato tradicional, uma horta em mandala é uma forma de incluir e 
discutir com os estudantes a cultura de matriz africana presente nos símbolos 
encontrados ao nosso redor. 
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 Barrios et al. (2015) descrevem a mandala como “um elemento milenar 
cujo signi�cado comum é o bem com a vida e com o que nos rodeia”. Usada 
principalmente em estampas de vestimentas e decoração de objetos em cerâmica, 
ao construir uma horta em mandala pode-se discutir com os alunos a relação 
entre a natureza e o ser humano, reforçando a interdependência entre eles.
 Durante ou após o plantio, os familiares entrevistados podem ser 
convidados pra visitar a escola e conhecer o trabalho dos alunos. Para o 
fechamento do projeto, após a coleta e preparação para conservação de acordo 
com as orientações, os produtos podem ser doados aos próprios alunos.

FIGURA 8 – ESQUEMA DE UMA HORTA EM MANDALA1 

1 No esquema da horta em Mandala, as linhas cinza indicam as passarelas e as áreas 
brancas indicam os canteiros. Em cada canteiro pode-se plantar um tipo de planta medicinal, 
permitindo uma boa variedade de vegetais e contemplando as contribuições de cada edu-
cando. Este formato permite a implantação de um sistema simples de irrigação, que pode ser 
produzido com mangueira preta e conectores.

Fonte: SANTOS et al. Disponível em:  https://bit.ly/2Ps0OR2.
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(...)
Quanto mais andamos
Mais a mata se fecha

Torna-se densa

Prenhe de vida
A inspiração surge do nada

Com um palácio de águas doces e cristalinas
O calor queima 

Minha pele preta se arrepia
Os raios do sol passando pelo meio das pequenas 

folhinhas de Aroeira
Dá um tom amarelado em suas corredeiras

Uma pequena serpente dourada 
vem nos recepcionar 
Simpática, elegante 

Nos mostra quem é a dona lugar
Tenho uma boa impressão ao chegar 

Borboletas brancas vêm nos abençoar
Uma cachoeira... 

Próxima da Estrada dos Jesuítas
Uma nascente de água

Uma santa cascata
Pequena... Mas de grande importância

Imponente
Morada de mamãe Oxum

Um recanto natural 
Sangrando

Um coração verde pulsando
Oasis sagrado 

Para o povo afrodescendente do Paraná
(...)
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