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A maior Revolta negra do Brasil Império,
Cem anos de resistência cultural negra
Invisibilizada, ocultada,
Apagada da História do Paraná.
Resistência quilombola...
Abafada pela força militar...
Vencida,
Mas não desmoralizada
(...)
Resistência Afroparanaense:
1864-2014 sesquicentenário da maior revolta negra
do Brasil colonial - fazenda Capão Alto, Castro-PR.
In.: REINEHR, Melissa; SILVA, Adegmar J. Oralidades Afroparanaenses:
fragmentos da presença negra na história do Paraná.
Curitiba: Editora Humaita, 2016.
E-book disponível em:
http://bit.ly/2GdWi3AfroParanaense

77

CADERNO PEDAGÓGICO

QUILOMBOS NO PARANÁ:
IDENTIDADE VIVA DA PRESENÇA
NEGRA
Vanessa Dybax
A educação nas escolas brasileiras apresentou-se excludente, não
contemplando nos conteúdos curriculares trabalhados nas disciplinas, a
diversidade étnica que envolve os aspectos da vida social, da riqueza cultural e
da identidade do povo brasileiro. No Paraná, a falta de referenciais da história
e da cultura negra nas diretrizes curriculares e materiais didáticos reforçam nas
escolas estaduais atitudes e comportamentos carregados de racismo, preconceito
e discriminação, condições que tornam invisível a identidade desses povos.
O Estado do Paraná por muitos anos negou e tornou invisível aos olhos
da história oficial a presença negra em suas terras. Considerado historicamente
um estado europeizado, descobriu-se após o levantamento básico realizado
pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura várias Comunidades Remanescentes de
Quilombolas, um Estado Negro.
O processo de produção da invisibilidade social tem suas raízes ancoradas
nas atividades econômicas centradas nos diversos ciclos, iniciadas ainda no
século XVII (mineração, gado, erva-mate, madeira), que conduziram a um
modelo concentrador de terras para aqueles detentores de capital econômico
e social. Assim, as comunidades Quilombolas, foram expulsas, eliminadas ou
imobilizadas na sua força de trabalho. (SOUZA, 2012, p. 19)

Pensar em uma educação que contemple a diversidade étnica que
constitui o estado do Paraná implica necessariamente que professores e alunos
conheçam a história e reconheçam a importância dos quilombos que ocupam o
território brasileiro, especificamente as comunidades presentes no estado. Essas
comunidades são a história viva da presença negra nesta região.
Desta forma, a escola, uma das instâncias sociais formadoras de ideologia,
cumpre com o seu papel na produção do conhecimento e transmissão dos valores
étnico-culturais dos povos que constituíram a nossa história, contribuindo
para combater as diferentes formas de racismo, intolerância e preconceitos
potencializados pela invisibilidade do negro na história do Paraná.
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QUILOMBOS
O trabalho no Brasil, no período colonial, foi marcado por diversas
manifestações de resistência à escravização. Os povos africanos “lutaram contra
a opressão senhorial e buscavam alternativas de autonomia com expectativas
políticas diversas” (GOMES, 2006, p. 123). Aconteceram revoltas rurais,
insurreições urbanas, escapadas individuais, suicídios, assassinatos de feitores e
outras formas de resistências cotidianas.
Uma dessas manifestações de grande importância na época foi a
constituição dos quilombos, uma das mais ousadas e bem articuladas ações que
buscavam quebrar as imposições da administração colonial. Apesar de muito
relevante, os quilombos ainda hoje são associados por muitas pessoas como algo
restrito ao passado e existem poucos registros que demonstram a presença e o
funcionamento dessas instituições no período colonial. “Portanto, é preciso ter
clareza de que a questão quilombola resulta de um processo histórico, e não de um
fenômeno social datado, fincado no período colonial ou no século XX” (SILVA,
2018, p. 437). Atualmente, essas comunidades estão presentes em praticamente
todo território nacional brasileiro.
Os quilombos, palavra que significa acampamento para a maioria das
línguas do povo banto da África Central, eram locais afastados dos centros
urbanos. No meio das matas, selvas e montanhas, alguns tinham uma grande
concentração de pessoas que conseguiam fugir e se reuniam em comunidades
muito diferentes das comunidades criadas pela ação dos portugueses.
Na documentação colonial do ano de 1575 constam informações sobre os
primeiros quilombos que surgiram. Os moradores dos quilombos eram chamados
de quilombolas, termo que aparece na documentação desde o século XVI. Os
quilombolas participavam de todas as atividades para a obtenção de alimentos
como a farinha de mandioca. Também trabalhavam em oficinas onde fabricavam
suas roupas, utensílios domésticos, ferramentas de trabalho e móveis. Muitos dos
habitantes dos quilombos, além de cultivar suas próprias terras, comercializavam
os excedentes em mercados locais. “A produção de seus roçados servia de
subsistência e quando haviam excedentes, comercializava-se ou trocava-se por
produtos que não conseguiam ou não podiam produzir” (SILVA, 2018, p. 435).
Alguns quilombolas trabalhavam para os latifundiários.
Devido a característica de um movimento de resistência, o quilombo
não era uma simples comunidade, era formado em locais de difícil acesso, pois
visava impedir a recaptura dos seus habitantes. Os quilombos, definidos como
agrupamentos de fugitivos, que podiam chegar a milhares, não estavam limitados
apenas a africanos, era comum servirem de moradia para indígenas e quaisquer
pessoas que fugiam da justiça da época. Sendo assim, o quilombo muitas vezes
era organizado nas proximidades das estradas para que os quilombolas pudessem
realizar trocas mercantis e integrar suas formações econômicas.
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Conforme apontam alguns relatos, nessas comunidades, houve o
desenvolvimento de um código moral e de justiça bastante peculiar. Eram
considerados como crimes que condenavam seus autores a pena de morte, o
adultério, o roubo, o homicídio e a deserção. Porém, um dos aspectos importante
da constituição do quilombo, foi o fato de ser um espaço de resistência e
preservação dos traços diversos da cultura e da arte africana. Ritos, danças,
pratos e expressões comuns ao território brasileiro são nitidamente influenciados
pela cultura e tradições desses povos. “Essas comunidades sempre fizeram
parte da paisagem social brasileira, tanto no universo rural quanto urbano,
apenas não eram vistas, suas lutas e reivindicações foram sistematicamente e
intencionalmente invisibilizadas” (SILVA, 2018, p. 437).
Atualmente, as comunidades remanescentes quilombolas lutam pela
demarcação e titulação de suas terras. O Instituto Nacional da Colonização e
Reforma Agrária (INCRA), é responsável pelo reconhecimento, delimitação
e titulação desses territórios. Os processos de regularização sempre foram
lentos, entre 1995 e 2009 foram regularizadas a situação de apenas cento e onze
comunidades quilombolas, sendo que já foram identificadas pela Fundação
Cultural Palmares mais de três mil áreas. Podemos observar no mapa a seguir as
terras quilombolas tituladas e em processo de titulação no INCRA no território
brasileiro.

O QUILOMBO DE PALMARES
Entre os séculos XVI e XIX, surgiram inúmeros quilombos. Um dos mais
importantes quilombos do período colonial foi Palmares, na Serra da Barriga,
Estado de Alagoas. O Quilombo de Palmares, formado nas últimas décadas do
século XVI, abrigava uma série de quilombos menores e constituía uma grande
comunidade integrada por milhares de pessoas. O período de maior expansão
desse quilombo aconteceu durante as invasões holandesas, momento em que
várias pessoas aproveitaram do distúrbio para fugirem dos engenhos. O local
era ideal para recomeçar a vida, pois tinha uma considerável proteção natural.
A riqueza da flora e da fauna garantiam sua sobrevivência. Foram necessários
conhecimentos sobre topografia, geografia e botânica para fazer da natureza sua
aliada, já que a região, para alguns, não era nada semelhante às suas regiões de
origem africana.
Palmares foi constituído por africanos de identidades étnicas diversas e de
línguas diferentes, sendo assim, mantinham práticas religiosas e culturais distintas,
reelaborando uma cultura própria e original deste quilombo. Os “quilombolas
forjaram um mundo próprio para viverem sua liberdade. Recriaram ali culturas
e organizaram-se militarmente para combater os invasores” (GOMES, 2006, p.
126), reinventando uma África no Brasil.
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Figura 1. Fonte: http://comissaoproindio.blogspot.com/2017/06/terras-quilombolas-confira-o-balanco-de.html.

Palmares estava dividido em inúmeros quilombos, alcançando mais de 20
mil pessoas. Os quilombos mais importantes eram denominados pelos nomes
dos seus comandantes ou chefes, sendo o principal quilombo denominado de
Macaco, que era o centro político e administrativo, o mais povoado de todos
e onde residiam alguns dos seus principais líderes: Aqualtune, Sabina, Ganga
Zumba e Zumbi dos Palmares - que está inscrito no Livro dos Heróis Nacionais.
Palmares contava com uma inteligente estratégia militar de defesa, os
palmarinos conheciam bem a região e tinham sempre sucesso na defesa contra
os ataques constantes. Quando houve uma proposta de trégua das principais
autoridades coloniais, a condição imposta era de que os quilombolas não
abrigassem novos escravizados foragidos das vilas e engenhos. Acreditando na
garantia oferecida de sobrevivência e autonomia para o quilombo, Ganga Zumba
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inicialmente aceita o tratado e estabelece um acordo com a demarcação de terras
para os palmarinos.
Zumbi, importante liderança militar, juntamente com grande parte dos
demais aquilombados se opôs ao acordo e optaram por continuar no quilombo.
As autoridades intensificaram as ofensivas contra Palmares, que perdeu a
batalha. Até hoje sua voz ecoa no Brasil e no mundo: de que vale a liberdade no
quilombo, se a nação inteira continuar escravizada? Motivo pelo qual o quilombo
de Palmares é compreendida como a primeira experiência de democracia no
Brasil. Zumbi, principal liderança que representou a luta contra a escravidão e a
libertação do seu povo, foi assassinado em 20 de novembro de 1695 e seu nome
é um dos 38 inscritos no Livro de Aço dos Heróis Nacionais. Sua história foi
tema do Prêmio Orirerê - Cabeças Iluminadas (2015), que premiou estudantes e
professores da rede de ensino do Paraná. As músicas, painéis e textos produzidos
estão disponíveis em: https://informativocentroculturalhumaita.wordpress.com/
orirere/.

COMUNIDADES REMANESCENTES
DE QUILOMBOS: CONCEITO
Nos últimos anos, os movimentos sociais e autoridades estaduais e
federais se mobilizam para o reconhecimento das comunidades remanescentes
de quilombos. O termo “remanescentes de quilombos” passou a ser utilizado
oficialmente na Constituição Brasileira (1988), ano do centenário da abolição
da escravatura, uma definição abrangente e ao mesmo tempo operacional no
sentido de cidadania e do reconhecimento dos direitos sobre a posse da terra.
O Artigo 68 assegura que “aos remanescentes das comunidades dos quilombos
que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva,
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” (BRASIL, 1988).

Desta forma, com esse amparo legal, as comunidades quilombolas passaram
a ter sua identificação garantida, implicando na valorização da memória dos
povos africanos e na efetivação de importantes políticas públicas, como acesso
à saneamento básico, educação, saúde, moradia, lazer, segurança, etc. As leis e
decretos asseguram os direitos territoriais, a ser efetivados.

SUGESTÃO DE ATIVIDADE
Após conhecer um pouco sobre o que é quilombo e sobre a importância
do Quilombo dos Palmares, que teve como principal líder Zumbi, assassinado
no dia 20 de novembro de 1695, data que se comemora o Dia da Consciência
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Negra, sugerimos a leitura do texto vencedor da premiação Orirerê (2015), de
Inetti Paula Borges et al (ORIRERÊ, 2015, pg 7).
Ele poderá ser usado para realização de diversas atividades artísticas,
envolvendo as linguagens da arte. No teatro, poderá ser realizada uma encenação
representando os quilombos; na música a criação de uma paródia e nas artes
visuais a exploração de técnicas de ilustrações, gravuras, colagens ou história em
quadrinhos.
19 DE NOVEMBRO DE 1965
Lá vem ele!! Correndo feito onça, cansado que só...
Ah, menino magro, mais forte, inteligente, espoleta.
Lá na roça de milho, plantava e colhia, na verdade
mais brincava do que trabalhava: oh menino! busca
o boi, o menino planta horta horta! Atá, eu pegava
e corria pro mato, ficava comendo jabuticaba, mas
é claro eu respeitava todos, e quando era pra eu
fazer, ah... eu fazia... Nasci, lá por volta de 1655, no
quilombo mesmo, lembro-me das nossas cantorias,
todos se ajudavam. Quando era criança, fui
capturado, me entregaram para um senhor ‘diferente’,
falavam que era um jesuíta, no começo, fiquei
ressabiado, mas ele era como um pai para mim, me
ensinou diversas coisas, entre elas algumas línguas
estrangeiras, mas isso não me tirava a saudade de
anos
meu povo, de minha terra, além disso me batizaram de... Francisco. Era ‘piá’, tinha15 anos,
1
não aguentei e fugi. (...) (ORIRERÊ, 2015. Leia o texto na íntegra )

QUILOMBOS NO PARANÁ
O Paraná, considerado historicamente um estado europeu, fica localizado
na região Sul do Brasil e teve a presença negra estereotipada e omitida em sua
história oficial por muitos anos, tornando invisível a participação do negro e do
índio na formação social, cultural, econômica e política deste Estado.
A presença dos africanos no Paraná ocorreu a partir do século XVII com
a exploração do ouro de aluvião no litoral. No século XVIII, a mineração entra
em decadência e a mão de obra africana foi remanejada para a agricultura e
a pecuária. No século XIX, a mão de obra africana também foi utilizada na
extração, beneficiamento e transporte da erva mate. Além dessas atividades, os
africanos trabalhavam na extração de madeira para exportação. Os negros no
Paraná, como em outras regiões do país, também buscavam formas resistir ao
sistema escravista por meio de fugas, revoltas e formações de quilombos.
1
Texto da página 7, disponível em: https://informativocentroculturalhumaita.files.
wordpress.com/2011/09/revista-digital_prc3aamio-orirerc3aa-cabec3a7as-iluminadas.pdf
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Figura 2 - fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Zumbi_dos_Palmares_portrait.jpg.
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Esses quilombos ou comunidades negras existem até hoje. Suas terras
possuem diversas origens, pode ser doação de terras para ex-escravizados, compra
dessas terras por escravizados alforriados, pagamento de serviços prestados
ao governo, herança, ocupação e outras maneiras, como o caso de terras que
pertenciam a ordens religiosas deixadas sob administração de ex-escravizados,
na metade do século XVIII.
Segundo a Fundação Cultural Palmares e a Comissão Pró-Índio de São
Paulo, no estado do Paraná são 37 comunidades certificadas, 38 comunidades em
processo de regularização fundiária e nenhuma comunidade, cujo os territórios
já foram titulados.
Na página 88 vemos os nomes e a localização das comunidades certificadas.

TRADIÇÕES CULTURAIS:
COMUNIDADE QUILOMBOLA
JOÃO SURÁ
As comunidades quilombolas do Paraná têm perfis distintos (GT, 2010).
Segundo a professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), Liliana Porto, doutora em antropologia, as comunidades têm
origens diferentes e algumas não possuem uma história direta com a escravidão.
"É claro que a presença negra no Brasil tem relação com a escravidão, mas isso
não quer dizer que o grupo individual tenha tido uma história de escravidão.
Esses processos são muito mais complexos". Muitos africanos chegavam ao
Brasil após a lei de 7 de novembro de 1831, que proibiu o tráfico de pessoas
pelos escravizadores. Denominados “livres” apenas na palavra, trabalhavam em
condições similares à escravidão, pois ficavam submetidos ao Estado por 14 anos
para então reivindicar a plena liberdade.
Nas comunidades quilombolas a tradição da oralidade é mantida, os
mais velhos transmitem seus conhecimentos aos mais novos contando sobre a
formação dos quilombos e as histórias dos antepassados.
João Surá é o nome de uma dessas comunidades remanescentes de
quilombolas. Localizada a 50 quilômetros da sede do município de Adrianópolis,
região do alto Vale do Rio Ribeira do Iguape, na divisa entre os estados do Paraná
e São Paulo. O nome da comunidade é em razão de um garimpeiro francês que na
ganância pelo ouro morre em uma cachoeira que deságua no Rio Pardo, região
do Vale da Ribeira.
A comunidade foi formada há mais de 200 anos por africanos/as de uma
mina de ouro em São Paulo, que buscavam liberdade. Estabeleceram relações com
os povos indígenas que moravam na região. Lugar de difícil acesso e mata fechada,
apresenta-se em grande parte do seu território um relevo ondulado e montanhoso,
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possui uma rede hidrográfica densa,
ou seja, uma região com abundância
de águas, sendo comum nessa área
a presença de cachoeiras e cavernas.
Nas imagens a seguir vemos a região
da Comunidade Quilombola João
Surá e um morador.
Figura 4, 5 CRQ João Surá.
Fonte: o autor
Figura 6 Morador da CRQ João Surá.
Fonte: www.educacao.pr.gov.br

As atividades desenvolvidas
na comunidade são de subsistência,
voltadas
ao
extrativismo.
A
agricultura, a pesca e a criação de
animais são praticadas pelas famílias.
Segundo Souza (2012): “Toda
produção obedece a rituais seculares.
É raro existir nestas comunidades
práticas que não sejam, relativamente,
sustentáveis.”
As famílias compartilham a
casa da farinha, considerada como
um símbolo da subsistência coletiva.
Enquanto participam do processo de
torragem da farinha de mandioca,
as mulheres cantam, mantendo suas
tradições culturais da musicalidade.
As
tradições
culturais
iã e d
ô i
também são vivenciadas por meio da união
da fé nas ffestas d
de SSanto A
Antônio,
da Recomendação, da Quaresma, do Divino e da Dança de São Gonçalo.
A religiosidade, que mistura elementos do catolicismo com as religiões de
matriz africana, são referências culturais importantes para as comunidades
remanescentes de quilombolas. As festas são também ocasiões de agradecimento
às graças alcançadas com a boa saúde e a boa colheita.
Outras tradições importantes são mantidas nas comunidades quilombolas,
sendo o artesanato uma delas. Uma forma de arte muito antiga que o homem usa
como meio de expressão. Objetos feitos em argila e madeira são manifestações
da arte e da cultura desses povos.
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Nas imagens a seguir vemos as casas e a
igreja da comunidade remanescente de quilombolas
João Surá.
Figura 7, 8, 9 e 10. CRQ João Surá.
Fonte: o autor

SUGESTÕES
DE MATERIAL
AUDIOVISUAL
Quilombolas de João Surá - 200 Anos - Parte I. II e III
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=1gcX-khUkPU
https://www.youtube.com/watch?v=Yv1qqpabiuU
https://www.youtube.com/watch?v=pwU6thN9VxQ
Documentário: Terra, Fé e Cidadania na Comunidade
Quilombola de João Surá (VALE DO RIBEIRA, 2009)
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=Ie9NNrzKkfs
#TáNaHoraDaRoça para os quilombolas do Vale
do Ribeira. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=HsyaK7Iugmo

Como funciona o processo de registro de quilombos
no Brasil - Jornal Futura - Canal Futura
Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=ZzaVCIFG2lE
Educação Escolar Quilombola. Palestra profa Nilma
(parte 1, 2 e última parte). Disponível em:
https://www.youtube.com/watch?v=MDhbq-NMpAI
https://www.youtube.com/watch?v=0cSWji72wTc
https://www.youtube.com/watch?v=7EAI8Vgc9Zc
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES
DOCUMENTÁRIO
No documentário Terra, Fé e Cidadania na Comunidade Quilombola de
João Surá (VALE DO RIBEIRA, 2009), vemos as tradições da musicalidade e
da religiosidade mantida por esta comunidade. A partir do documentário, os
alunos poderão realizar pesquisas sobre os instrumentos musicais utilizados nas
comunidades quilombolas, as festas populares e brincadeiras infantis.
O conhecimento passa de pai para filho, perpetuando a tradição e os ensinamentos
dos antepassados. Seguindo o exemplo das comunidades quilombolas que
valorizam as oralidades, solicitar aos alunos que elaborem um roteiro para
realizar uma entrevista com seus familiares, podem abordar as histórias
familiares, os causos, a medicina popular e as receitas culinárias. Essa entrevista
poderá ser registrada pelo smartphone e futuramente compor um documentário,
valorizando e preservando as suas tradições familiares.

POEMA
Após a leitura de trechos de poemas, como este do poema Campina dos
Morenos do livro Oralidades Afroparanaenses: fragmentos da presença
negra na História do Paraná (REINEHR; SILVA, 2016), solicitar aos alunos que
pesquisem memórias e histórias com os mais velhos da sua localidade ou criem
poemas com ilustrações para confeccionar um caderno de poemas denominado
Presença Negra no Paraná.
No estado mais negro do sul do meu Brasil
Ainda racista e varonil
Antes da abolição já haviam se emancipado
Remanescentes de um dos quilombos do Paraná
História invisibilizada, embranquecida
Tem que ser esclarecida...Ou melhor, escurecida
Tem que ser contada.
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Figura 3 - Fonte: www.folhadelondrina.com.br/geral/comunidades-quilombolas-tem-perfis-

-distintos-962008.html.
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