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Apresentação: 
 
Com o desenvolvimento da historiografia especializada, sabemos hoje que 

conceitos, tais como, “escravo” e “escravidão”, por si mesmos, não dão conta da 
multiplicidade de papéis, desempenhados pelos africanos e afro-descendentes, na 
construção da sociedade brasileira. Especialmente a partir do centenário da 
abolição, comemorado em 1988, as pesquisas avançaram muito, documentando 
especificidades regionais que auxiliaram sobremaneira na compreensão da 
história afro-brasileira. Nesta perspectiva, a presente proposta de intervenção 
pedagógica, pretende possibilitar que esse conhecimento mais especializado e 
pormenorizado, também colabore com o avanço do ensino de história e cultura 
afro-brasileira na sala de aula.  

Em especial, gostaríamos de contribuir com o desenvolvimento das aulas 
de história ministradas nas escolas de ensino fundamental e médio da região 
centro-oeste do Estado do Paraná, a qual contempla um conjunto considerável de 
pequenos municípios ligados à cidade de Guarapuava. 

Acreditamos que por meio da utilização, de considerações históricas mais 
circunscritas, o professor complementará os conteúdos referentes ao estudo da 
História e Cultura Afro-brasileira em sua sala de aula. Contudo, estamos certos de 
que o trabalho ora proposto, interligando a história local, com debates mais 
amplos a respeito do tema no país, permitirá, na sala de aula, a melhor 
compreensão das diferentes facetas do cotidiano dessa parcela da população que 
resiste e luta com dignidade contra as desigualdades historicamente 
estabelecidas. 
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Unidade I 
Racismo: a afirmação da desigualdade entre brancos e 

negros 
 

 
Tema: desigualdade social. Fonte: http://www.consciencia.net/2004/mes/14/desaparecidos.jpg 
 

Salve, meus irmãos africanos e lusitanos, do outro lado do oceano 
"O Atlântico é pequeno pra nos separar, porque o sangue é mais forte que a 
água do mar" 
Racismo, preconceito e discriminação em geral; 
É uma burrice coletiva sem explicação 
Afinal, que justificativa você me dá para um povo que precisa de união 
Mas demonstra claramente 
Infelizmente 
Preconceitos mil... 
 
 
Racismo é burrice - Gabriel Pensador. Fonte: http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/137000/ 
 

 
No texto acima obtemos referências de dois povos que ajudaram na formação do 
povo brasileiro, através de sua miscigenação com o índio brasileiro. Porém há 
uma observação de Gabriel Pensador que se refere ao racismo, ao preconceito e 
a discriminação como uma burrice coletiva sem explicação. Lendo este trecho da 
música o que lhe vem na lembrança?  
Em nosso cotidiano é possível perceber em nossas ações, o racismo, o 
preconceito e a discriminação? 
Talvez não percebamos ou não analisamos criticamente estas questões, é o que 
vamos tentar fazer neste momento. 
 

http://www.consciencia.net/2004/mes/14/desaparecidos.jpg
http://letras.terra.com.br/gabriel-pensador/137000/
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Analise com seus colegas os quadros apresentados acima e observe a 
música do Gabriel Pensador. Você concorda que em nossa convivência social nos 
depararmos com situações que nos levam a agir através do “senso comum”, isto 
é, agir como a grande maioria das pessoas agiria deixando transparecer 
“convenções sociais”? (normas de comportamento criadas sem a preocupação a 
legalidade ou o direito do outro). As convenções sociais estão de certa forma, 
diretamente ligadas aos conceitos acima relacionados: de racismo, discriminação 
e preconceito.  

Você saberia definir ou diferenciar cada um desses conceitos?   
Com a ajuda de dicionários ou de sites, que trabalhem com os referidos 

temas, vamos tentar esclarecê-los, para discutirmos melhor sobre eles. Na 
unidade I - Racismo: a desigualdade entre brancos e negros, analisaremos o 
termo racismo e algumas de suas conseqüências sociais. Na unidade II – 
Discriminação Social – um verme que insiste em resistir, discutiremos os termos: 
discriminação e preconceito. Inicialmente, observaremos o significado do termo 
“racismo”: 

 
 
Racismo 
1 Teoria que afirma a superioridade de certas raças humanas sobre as demais. 2 
Caracteres físicos, morais e intelectuais que distinguem determinada raça. 3 Ação 
ou qualidade de indivíduo racista. 4 Apego à raça. 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br 
 
“Racismo é uma ideologia, uma estrutura e um processo pelo qual grupos 
específicos, com base em características biológicas e culturais verdadeiras ou 
atribuídas, são percebidos como uma raça ou grupo étnico inerentemente 
diferente e inferior. Tais diferenças são, em seguida, utilizadas como fundamentos 
lógicos para excluírem os membros desses grupos do acesso a recursos materiais 
e não materiais. Com efeito, o racismo sempre envolve conflito de grupos a 
respeito de recursos culturais e materiais. E opera por meio de regras, práticas e 
percepções individuais, mas, por definição, não é uma característica de indivíduos. 
Portanto, combater o racismo não significa lutar contra indivíduos, mas se opor às 
práticas e ideologias pelas quais o racismo opera através das relações culturais e 
sociais”. [Paulo Vinicius Baptista da Silva, em seu artigo: Relações raciais em 
livros didáticos de língua portuguesa, baseado em Essed (1991, P.174), citado 
também em Rosemberg, Brazilli e Silva (2003, p. 128)]. 
 
 

Através dos conceitos acima podemos perceber que o racismo é uma 
ideologia imposta a certo grupo de pessoas ou a certas raças, especificamente 
através de nossas ações sociais, econômicas, culturais, religiosas e outras. 
Atualmente podemos até dizer que por conta da lei anti-racismo, as pessoas 
tentam exercer um certo controle em suas atitudes temendo a aplicação da lei. 

 No entanto, é possível, que em nossa convivência diária pratiquemos o 
racismo sem nos darmos conta, de que o estamos fazendo, principalmente porque 
ao convivermos com certas convenções sociais aprendemos a ser racista e, 

http://michaelis.uol.com.br/
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olhamos com certa normalidade para tais atitudes, por não analisá-las 
criticamente.  

Porém, antes de seguirmos com o tema, vamos observar o termo 
“convenção social”. 
 
 
Convenções sociais são regras ou normas, geralmente faladas ou escritas como, 
por exemplo, as leis, difundidas socialmente e convencionadas como modelos a 
seguir. Elas servem para reger e organizar a sociedade de acordo com o 
interesse de um certo grupo. São exemplos de convenções sociais a língua, os 
costumes e tradições, a moda entre outras.  Assim, os estereótipos construídos a 
partir das mesmas, acabam por generalizar alguns conceitos difundidos através 
do “senso comum” e consolidando ideais de raça, de cor, de beleza, de cultura, 
de trabalho e outros, que acabam por gerenciar a vida em sociedade dividindo-a 
em estamentos e classes sociais. 
 
 

Alguns exemplos podem nos ajudar a analisar melhor a questão de não 
observarmos criticamente as palavras que usamos em nosso cotidiano. Vejamos, 
porque as pessoas utilizavam ou utilizam expressões como: segunda-feira é “dia 
de preto”, você fez “serviço de preto”. 

 Vamos nos deter inicialmente na primeira frase. Por que segunda-feira foi 
relacionada desta forma? Claramente percebemos que depois do final de semana, 
começar novamente no trabalho, nos parece fatigante. Porém, ao nos referirmos 
desta maneira ao trabalho, algo extremamente necessário e voltado à nossa 
sobrevivência, estamos também o relacionando a cor preta e isto, é considerado 
racismo.  

Se voltarmos um instante na história, vamos relembrar que na formação do 
Brasil, o trabalho era visto como vergonhoso e deveria ser praticado somente por 
pessoas que não tinham posses e pelos escravos, portanto além da questão 
racial, a questão econômica também imperava neste “ditado popular”. Você sabe 
o que é um ditado popular? Vamos ver o significado: 

 
 
Ditado popular ou provérbio é uma sentença de caráter prático e popular, que 
expressa em forma sucinta, e não raramente figurativa, uma idéia ou 
pensamento. Ninguém sabe quem escreveu estas histórias. 
 
Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Ditado_popular 
 

 
Como você pode perceber o próprio significado de “ditado popular” diz que, 

não se sabe quem escreveu estas idéias ou pensamentos, porém se forem 
analisadas, todas contém um fundo ideológico alicerçado no uso das mesmas.  

 Com relação à segunda frase “serviço de preto”, esta é pejorativa, isto é, 
usada de forma depreciativa, para falar de um serviço mal feito. Por que esta 
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forma de se expressar é racista? Porque contém claramente um fundo ideológico 
de que “o branco não comete erros ou não faz serviços mal feitos” e, se 
analisarmos mais profundamente certamente, iremos perceber um fundo cultural 
de que “o branco é melhor e/ou superior” e também um cunho econômico “de que 
o branco pode pagar, portanto exigir”, ou ainda, “branco é patrão e negro 
empregado”. 

Observe os dados do quadro abaixo, retirada da Folha de São Paulo, que 
retrata a desigualdade social gerada pela má distribuição de renda no Brasil, 
fazendo com milhares de pessoas fiquem vulneráveis e, com isso, muito distantes 
da dignidade a que têm direito e a deriva da exclusão social.  

 

 
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 
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Você deve ter percebido que as disparidades econômicas e sociais no 

Brasil, ainda se apresentam definidas pela cor. Direitos elementares, como a 
saúde, a moradia e a educação são negadas a um grande número de pessoas. 
Como uma pessoa pode ter seus direitos garantidos, quando encontra em sua 
frente uma barreira socioeconômica praticamente intransponível? Principalmente, 
porque na maioria dos setores sociais, se prioriza primeiramente a capacidade 
econômica de cada um.  

Para reverter esse quadro, de extrema desigualdade social, cabe ao Estado 
promover políticas públicas que garantam o direito de cada cidadão independente 
de cor, raça, religiosidade, opção sexual etc. 

Nessas tentativas de cobrança social do Estado, retomam-se as discussões 
e debates sobre a identidade do povo brasileiro, principalmente no sentido de 
observar a sua formação étnico-racial, com destaque, à presença marcante do 
negro em nossa história. Atualmente, com a o advento da obrigatoriedade legal de 
introdução da História e Cultura Africana e Afro-brasileira no currículo escolar, 
vinculada entre outras, à disciplina de História, a idéia de formação e contribuição 
dos diversos povos para a construção da sociedade brasileira é retomada.   

O tema ganha força quando lançamos mão de pesquisas que apontam o 
“Brasil como o segundo país em população negra no mundo e o primeiro país em 
população negra fora do continente africano” (RIBEIRO, p. 148 Negro: Educação e 
multiculturalismo). Esta é necessariamente uma questão relevante para discussão 
em uma sociedade capitalista, que para manutenção desse sistema, impôs 
modelos sociais fortemente ligados à perspectiva de “vencedores” e “vencidos” e 
de “superioridade” e “inferioridade”.  

A imposição de modelos baseados na superioridade não condiz com a 
grande massa populacional brasileira, portanto o drama da formação de 
identidades não está direcionado apenas à população negra e seus descendentes. 
Entretanto, não podemos negar que estes foram excluídos de um modelo social, 
que impõe normas e convenções exaltando a branquitude, condições estas, que 
dificultaram e ainda dificultam a ascensão social da comunidade negra no país. 
Portanto, muitas pessoas que apresentam fenótipos africanos, preferem negar-se 
enquanto descendente de uma raça, a enfrentar um racismo camuflado e que 
estigmatiza de forma velada, tirando-lhe o direito da defesa. 

Contudo, no mês em que se reverencia a consciência negra, a Folha de 
São Paulo traz um artigo que podemos analisar e discutir em sala de aula, sobre a 
questão identidade. Leia com atenção: 
 
 
IDENTIDADE: País se vê menos branco e mais pardo 
ANTÔNIO GOlS DA SUCURSAL DO RIO 
 
Demografia e valorização crescente da identidade de cor ajudam a explicar 
crescimento de pretos e pardos entre 1995 e 2008 
            
           A Imagem do Brasil como um país de maioria branca não se sustenta mais 
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nas estatísticas.  
Há 13 anos, quando o Datafolha fez a sua primeira grande pesquisa sobre 

o tema, metade dos entrevistados se definiram como brancos. Hoje, são 37%, 
percentual próximo ao dos auto declarados pardos (36%). Os que se classificam 
como pretos representam 14% da população com 16 anos ou mais, de acordo 
com o levantamento.  

Este movimento é coerente com o detectado pelas pesquisas do IBGE: em 
2007, pela primeira vez na história, a soma de pretos e pardos superou a de 
brancos no total da população.  

Duas razões principais explicam o crescimento dos autodeclarados pretos e 
pardos. 

A primeira é demográfica. O Relatório Anual das Desigualdades Raciais no 
Brasil, organizado pelos pesquisadores Marcelo Paixão e Luiz Carvano, mostra 
que, em 1995, o número médio de filhos de mulheres pretas e pardas era de 3,0. 
Entre brancas, a taxa era de 2,2. 

Dez anos depois, a diferença caiu, mas as mulheres pretas e pardas 
seguem tendo, em média, mais filhos (2,3 ante 1,9).  

No entanto, como a definição de cor ou raça pelo IBGE é autodeclaratória 
(é o entrevistado quem escolhe entre cinco opções fornecidas), outra razão 
apontada por especialistas para esse aumento é que pessoas que antes se 
identificavam como brancas deixaram de se classificar assim.  

No relatório de Paixão e Carvano, comparou-se a geração que, em 1995, 
tinha de 10 a 29 anos, e, em 2005, tinha de 20 a 39 anos. Mesmo nesse grupo -
em tese, a mesma população dez anos depois - foi verificado aumento de pretos e 
pardos.  
          Para o sociólogo José Luiz Petrucelli, do IBGE, contribuiu para esse 
aumento o que ele chama de processo de revalorização identitária. "O que antes 
não entrava nos padrões de beleza ou prestígio e era desvalorizado hoje mudou 
para se constituir em referência, até para poder usufruir vantagens relativas", diz, 
referindo-se, por exemplo, a ações afirmativas que passaram a dar benefícios a 
pretos e pardos no acesso ao ensino superior.  

Além de investigar como a população se classifica pelo critério do IBGE 
(branco, preto, pardo, amarelo ou indígena), o Datafolha perguntou como os 
brasileiros definiriam sua cor de forma espontânea, ou seja, sem restringir a 
resposta a essas cinco opções.  

O resultado foi que, apesar do crescimento na proporção dos brasileiros 
que se autodeclaram pretos ou pardos, outros termos, como moreno e negro, são 
mais utilizados de forma espontânea. A soma das respostas moreno, moreno claro 
e moreno escuro, por exemplo, chega a 33%, quase o dobro dos 17% que se 
definiram como pardos espontaneamente.  

O termo negro, não utilizado pelo IBGE, representou 7% das respostas 
espontâneas, percentual superior aos 4% que se declararam pretos dessa 
maneira.  
É essa a resposta que é dada pela operadora de telemarketing Érika Nascimento 

de PauIa, 29, que aparece na capa deste caderno. Questionada sobre a sua cor 
pela reportagem, disse: "Sou negra'. Quando apresentada às opções do IBGE, 
disse ser "preta".  
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"Há negros que têm preconceito com a própria cor e dão outras respostas", 
diz, justificando as afirmações taxativas.  

Até mesmo quando o Datafolha fez a pergunta sobre cor limitando as 
respostas às cinco definições utilizadas pelo IBGE, houve quem não aceitasse ter 
que escolher apenas entre elas. Mesmo a opção não constando desta pergunta do 
questionário, 4% insistiram e se declararam morenos.  
 
Mudanças  
 

 A dificuldade de classificar a população segundo as definições do IBGE 
vem sendo discutida internamente no instituto, que, neste ano, está elaborando 
mais um estudo para subsidiar propostas. Um dos desafios é substituir o termo 
pardo, que, tradicionalmente, representaria tanto descendentes de pretos com 
brancos quanto de brancos com índios.  

Petrucelli, do IBGE, defende mudanças, mas diz que o tema precisa ser 
tratado com cuidado. Ele afirma que qualquer alteração, se acontecer, será 
discutida com a sociedade e feita de forma a permitir comparações com pesquisas 
anteriores.  

"Minha posição pessoal é que precisamos aprimorar esse critério, pois é 
muito rígido e não dá conta da diversidade de identidades dos brasileiros.” 

Não é a primeira vez que o IBGE tenta mudar. Antes do Censo de 2000, foi 
feito um teste com opções de respostas espontâneas. O sociólogo Simon 
Schwartzman, presidente do instituto na época, afirma que as definições foram 
tantas que inviabilizaram a mudança.  

"A conclusão foi que era melhor ficar com o que tínhamos. Quando você 
abre a questão, as pessoas dizem ser moreninhas ou cor de jambo, entre tantas 
outras respostas. A maioria da população não quer ser etiquetada”racialmente", 
diz. 

 
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 

 
 
 
Após a observação do conteúdo e dos dados apresentados, para complementar 
seu conhecimento seria interessante você analisar com seus colegas um trecho da 
música de Gilberto Gil, A mão da limpeza, a qual nos mostra claramente a 
contestação na música negra, observe: 
 
O branco inventou que o negro  
Quando não suja na entrada  
Vai sujar na saída,  
 
...Que mentira danada, ê  
 
Na verdade a mão escrava  
Passava a vida limpando  
... 
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Mesmo depois de abolida a escravidão  
Negra é a mão  
De quem faz a limpeza  
Lavando a roupa encardida, esfregando o chão  
...É a mão da pureza  
  
Depois da leitura e análise de parte desta música você poderá solicitar ao seu 
professor que a traga para ouvi-la com seus colegas. Porém agora procure discutir 
com seus colegas sobre: 
 

1- Você conseguiu entender através das explicações anteriores e com a letra 
da música a carga racista que se encontra arraigada em alguns ditados 
populares? 

 
2- Uma pessoa ao utilizá-los pode se considerar inocente por não perceber 

neles essa carga? 
 

3- Em seu convívio social como o trabalho é encarado? Há distinção de tarefas 
em sua casa? Se há você percebe, ou concorda que isso é uma 
convenção? Cite exemplos. 

 
4- Observando o quadro “As disparidades no Brasil” o qual mostra que a 

pobreza tem cor, perceba que no quadro ao lado, dos indicadores sociais, 
nas taxas de: mortalidade infantil, analfabetismo e rendimento mensal, 
destacam o maior índice de mortalidade, de analfabetismo e menores 
salários para os brancos. Você concorda com isso? O que pode ter 
ocorrido? Percebemos erros na imprensa falada e escrita em nosso país?  
Com relação às informações que recebemos diariamente, temos condições 
de analisar a todas? O sensacionalismo, marco principal das redes de 
televisão em nosso país, prejudica o entendimento da realidade? 

 
5- Fernanda Lopes em seu artigo: Experiências desiguais ao nascer, viver, 

adoecer e morrer: tópicos em saúde população negra no Brasil, cita que 
segundo Milton Santos (2000), “os pobres não estão apenas desprovidos de 
recursos financeiros para consumir, a eles é oferecida uma cidadania 
abstrata; que não cabe em qualquer tempo e lugar e que, na maioria das 
vezes, não pode ser sequer reclamada. Por mais que se deseje negar, essa 
cidadania não consistente e não reivindicável, vem sendo oferecida ao 
longo dos tempos, prioritariamente aos negros e negras, índios e índias”. 
Você saberia conceituar cidadania? Busque o auxílio de dicionários e 
autores que possam lhe ajudar. Com relação à cidadania abstrata, segundo 
Santos você concorda com ela? Apresente argumentos para justificar sua 
opinião. 

 
6- Retomando o tema identidade, com relação ao artigo de Antonio Gois, para 

a Folha de São Paulo, como você pode explicar a valorização crescente da 
identidade de cor e o aumento do número de pessoas que se 
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autodenominam pardos? E porque essa mudança ocorreu? 
 

O artigo: Relações raciais em livros didáticos de língua portuguesa, de 
Paulo Vinicius Baptista da Silva, relata a superficialidade com a qual o negro era 
tratado, fazendo com que este se tornasse um objeto e não um sujeito. Sua 
pesquisa revelou que na tentativa de reverter atitudes anteriores, quando o 
estigma da escravidão era fortemente associado à figura do negro, foram 
suprimidas dos livros didáticos algumas passagens, quando na verdade, alguns 
conceitos mereciam um tratamento mais elaborado. Entretanto, o negro passou a 
ser representado de forma folclórica e/ou estereotipada, deixando de abordar toda 
a complexidade e importância das culturas africanas. 

Silva, baseado em Rosemberg (1987) complementa ainda, que os livros 
didáticos além do papel de reprodução, exercem também o papel de produção de 
uma ideologia. Ideologia esta, que procura reafirmar a posição de uma raça 
(também de gênero e de idade).  

Para compreendemos melhor esta questão é só fazermos uma análise em 
nossos livros em sala de aula, grande parte deles vai nos apresentar feitos, da 
cultura européia e da cultura norte-americana, como modelos a serem seguidos. 
Portanto, os “grandes feitos” tratam da cultura branca, bem como os “grandes 
homens” também são representados com a mesma intenção de reafirmar certa 
posição social, além de destacar a liderança de uma raça, a de cor branca.  

Com relação ao tema gênero, também a ideologia social, política, 
econômica e cultural reafirma a posição dos homens. Quais os homens? Homens 
da alta sociedade ou em ascensão social, como anteriormente citado, “grandes 
homens” com “grandes feitos”.  

Podemos observar ainda que, na maioria dos “feitos”, a questão da idade, 
pois os valorosos senhores defensores da pátria, tanto na história quanto nos 
livros de literatura eram em sua maioria jovens ou de meia-idade.  A força, a 
sabedoria e a vitalidade estão fortemente ligadas ao fator idade, até mesmo na 
atualidade quando verificamos um desprezo e/ou esquecimento dos idosos, como 
se estes se tornassem um peso para a família e a sociedade.  

Os primeiros pesquisadores de livros didáticos como produções midiática, 
através de análise demonstraram que até a década de 50, as produções, não 
somente difundiam como também reproduziam e sustentavam o discurso racista, 
portanto o racismo, não era apenas reflexo produzido pelas instituições externas à 
escola. O principal resultado deste grupo de pesquisas foi a percepção de que as 
manifestações de preconceito e discriminação em geral se apresentam de forma 
velada ou “implícita”. A partir da observação desse fato, as pesquisas passaram a 
lidar com as idéias de racismo explícito e racismo implícito. 

A questão do livro didático e a formação pessoal do cidadão brasileiro, volta 
a ser tema de pesquisas no final da década de 1970 e, nesse momento, a 
temática das relações raciais através da análise empreendida, apontou a 
naturalização da condição de branco. Foram analisadas amostras de 48 livros de 
leitura para a quarta série do ensino fundamental, publicados entre 1941 e 1975. 
Nessas publicações, os personagens brancos eram destaques na ilustração da 
capa e dos textos, sendo que os negros não apareciam uma única vez. Com 
relação aos textos, os personagens brancos encontravam-se inserido num 
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contexto familiar, eram identificados por nome próprio e atributos familiares, 
ilustrados em inúmeros tipos de atividades ocupacionais, dentre as quais as de 
maior prestígio e poder, sendo sempre referidos por sua nacionalidade. Na década 
de 1990, o discurso racista estava presente na crônica, que passou a ser o mais 
freqüente gênero literário nos livros didáticos de língua portuguesa. 

Neste período, os resultados das pesquisas apontam que os negros eram 
identificados pela raça, por vezes ligados ao continente de origem (africano), eram 
retratados em número muito limitado, muitas vezes deslocados de um contexto 
familiar. O negro foi majoritariamente representado em trabalhos braçais e descrito 
em funções desvalorizadas socialmente. Portanto a imagem do negro foi ligada à 
pobreza e retratada como coadjuvantes ou como objeto da ação do outro. Além do 
fato de que o conhecimento sobre as raízes e a cultura da população negra não 
fazia parte do conhecimento repassado pelos livros didáticos nos ambientes 
escolares. 

Em outro artigo, intitulado: Racismo em livros didáticos brasileiros e seu 
combate: uma revisão da literatura, Rosemberg, Brazilli e Silva, considerando 
duas dimensões do racismo, a estrutural e a ideológica ou simbólica, presentes na 
vida social e nas convenções determinadas pela sociedade, citam Essed (1991, 
p.174): 

 
“Na ideologia dominante, em geral não se reconhece que o racismo seja 
um problema estrutural. [...] o termo racismo é reservado apenas a 
crenças e ações que apóiam abertamente a idéia de hierarquias de base 
genética ou biológica entre grupos de pessoas. O problema dessas 
definições restritas de racismo é que elas tendem a fazer vista grossa à 
natureza cambiante do racismo nas últimas décadas. O discurso do 
racismo está se tornando cada vez mais impregnado de noções que 
atribuem deficiências culturais a minorias étnicas. Essa culturalização do 
racismo constitui a substituição do determinismo biológico pelo cultural. 
Isto é, um conjunto de diferenças étnicas reais ou atribuídas, 
representando a cultura dominante como sendo a norma, e as outras 
culturas como diferentes, problemáticas e, geralmente, também 
atrasadas”.  

 
Ronilda Iyakemi Ribeiro, citando Souza (1983) relata sobre: “A imperiosa 

exigência de realizar o modelo ideal imposto encontra uma barreira biológica 
intransponível”. E aponta para o fato de que para a construção de identidades, nas 
sociedades em que vencedor é sinônimo de branco, a primeira regra para os 
negros é a negação, o expurgo de qualquer mancha negra, a eliminação dos 
sinais de negritude. Ficando, portanto, explicado o fato do privilégio e 
superioridade do “branco” na questão dos livros didáticos, de literatura, arte e 
imprensa. 

Trazendo a questão do racismo para o Brasil, Paulo Vinicius Baptista da 
Silva cita Guimarães (2002), o qual indica que em nosso país há um “racismo à 
brasileira”, que se afirma de maneira a impedir o acesso da população negra aos 
bens e materiais simbólicos, reafirmando as desvantagens e desigualdades 
sociais. Práticas cotidianas de discriminação cumprem o papel de re-instituir a 
subalternidade da população negra, na sociedade brasileira. 
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A partir de Guimarães, podemos concluir que o “racismo à brasileira”, é um 
racismo velado e com aparência de normalidade. As pessoas são estigmatizadas, 
isto é, recebem marcas que acabam por excluí-las de forma sutil e discriminatória. 
Esse tipo de racismo, praticado de forma camuflada, impede a defesa legal do ser 
humano e a sua inserção na vida social e no mercado de trabalho. Ribeiro, 
referindo-se ao tema afirma em seu artigo que: “seja no ambiente doméstico, 
escolar, de trabalho ou de lazer, para a construção da identidade, está disponível 
sempre um único modelo - racista e capitalista - fundado na dupla opressão 
classe/cor”.    

 
Antes de continuarmos nosso tema, vamos observar alguns conceitos citados, 
para tentar esclarecê-los: 
  
O estigma provém de uma marca ou estereótipos. 
Estereótipo - "atributos dirigidos a pessoas e grupos, formando um julgamento a 
priori, um carimbo. Uma vez ‘carimbados’ os membros de determinado grupo 
como possuidores deste ou daquele ‘atributo’, as pessoas deixaram de avaliar os 
membros desses grupos pelas suas reais qualidades e passam a julgá-las pelo 
carimbo" 
Fonte: Cartilha cidadania para todos 
http://www.dhnet.org.br/w3/ceddhc/bdados/cartilha14.htm 
 
O termo midiático se refere aos meios de comunicação de massa, portanto o 
autor relata serem os livros didáticos produções midiáticas por atingirem e 
fazerem parte da formação de um grande número de pessoas. 
 
Outro termo é o racismo velado ou implícito é aquele que ocorre com aparência 
de normalidade, parecendo uma brincadeira, uma situação inocente, geralmente 
baseado no senso comum, isto é, a maioria das pessoas usam, aceitam e 
entendem como normal.  
 
 
 Falando em mídia, é extremamente relevante observar a reportagem 
abaixo, ela trará subsídios para discussões posteriores: 

 

 
‘Ainda sou exceção’, diz Lázaro Ramos 
LAURA MATTOS - DA REPORTAGEM LOCAL 
 

Na televisão, a pequena Taís Araújo via Xuxa, linda, loira e rainha dos 
baixinhos. Todas as suas amigas do colégio particular, onde era a única negra, 
aderiram à moda Chitãozinho e Xororó e cortaram os cabelos lisos no estilo 
"mullet", comprido atrás e repicado em cima.  

"Fui cortar o meu também, amor. Fiquei igual a um poodle", conta Taís, 
rindo, ao se referir aos seus cabelos crespos.  

A atriz, que completa 30 anos na próxima terça, leva no bom humor, mas 
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admite que "são coisas muito pesadas para uma criança". "Meus pais e meu 
colégio me deram segurança suficiente para eu poder hoje brincar com isso, que 
é muito sério. Era impossível me identificar com os ídolos da televisão." 

De fato, um estudo aponta que, desde o início da teledramaturgia 
brasileira até a adolescência de Taís, os negros, quando apareciam, não eram os 
heróis. O livro e documentário "Negação do Brasil" (2000), de Joel Zito Araújo, 
mostram que interpretavam principalmente empregados domésticos escravos e 
criminosos.  

Nos últimos anos, acredita Taís, meninas e meninos negros passaram a 
ter referências positivas na TV. E seu nome está ligado à mudança. Ela foi a 
primeira mocinha negra em uma novela majoritariamente feita por atores brancos 
("Da Cor do Pecado", 2004). "Quando me chamaram, pensei: 'Meu Deus, como 
isso é importante para a sociedade! Se a Globo aceita, o Brasil vai aceitar'."  

Se Taís se tornou a princesa negra da TV, Lázaro Ramos é o príncipe. 
Formado 'no Bando de Teatro Olodum, grupo de atores negros de Salvador, o 
ator, 30, só teve papel de protagonista desde que chegou à TV. 

Para ele, a televisão vive um "momento de reconstrução na questão da 
inserção do negro". "Há novelas com muitos atores negros, mas que falam da 
violência, e há negros nos papéis de médico, gay...” Mas ressalta que sua 
carreira "é exceção". "A TV vem mudando muito lentamente e ainda não foi tão 
esperta quanto a publicidade, que já percebeu que o negro é consumidor e quer 
se ver refletido.” 

Para ele, "é preciso parar com esse negócio de tratar negro como ator 
negro". "O personagem de Fábio Assunção [mocinho da novela 'Negócio da 
China', afastado por problemas pessoais após esta entrevista] poderia ser feito 
pelo Rocco Pitanga. Eu, no começo da carreira, fiz testes e consegui papéis 
variados, como o surfista de 'Carandiru' e o garoto de 'O Homem que Copiava'. 
Agora que sou famoso, recebo convites com a rubrica 'ator negro'. [Devem falar:] 
'Ah, tem esse cara aí que é negro e é bom ator'."  

A sociedade brasileira se mostra dividida ao analisar a representação do 
negro na TV (veja ao lado). Enquanto 31% dizem que os negros aparecem da 
forma como realmente vivem, 27% acham que são retratados de forma mais 
positiva do que vivem na realidade e 33%, de forma mais negativa.  

Para Milton Gonçalves, 74, que sempre lutou por personagens fora dos 
estereótipos e criou polêmica ao aceitar seu atual papel de político corrupto em 
"A Favorita”, até hoje "o negro aparece na TV só para dar uma cor loca!". "E 
como a TV americana, que põe um apresentador branco, um negro,. um latino e 
um asiático." Ele avalia que a TV "está estagnada". "Os protagonistas de Taís e 
Lázaro são conquistas, mas nada que tenha alterado. Com é que o fato de eu 
fazer um corrupto ainda causa irritação? Por que não podemos ser vilões?"  

Joel Zito Araújo também acha "uma bobagem" discutir se o negro pode ou 
não interpretar vilões. "Minha crítica é a ausência de atores negros em papéis 
positivos. E os negros ainda continuam naquela cota de sempre de 10% do 
elenco."  

Para o cineasta, "a televisão piora a realidade do negro, que ainda é 
raramente incorporado. Para equilibrar um peso enorme da representação 
histórica, a TV deveria até retratar o negro de forma mais positiva porque 
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certamente tem o papel de transformar a realidade".  
Ruth de Souza, primeira protagonista negra da teledramaturgia, em "A 

Cabana do Pai Tomás" (1969/70), novela sobre escravos, resume a questão com 
a sabedoria de quem chegou aos 87 anos, mais de 60 de uma carreira com 
consagrados papéis: "A TV conta histórias, e o negro tem que participar 
normalmente, como de todos os segmentos da sociedade”.”  

 
47pontos foi a audiência de "Da Cor do Pecado", a maior já registrada pela 
Globo às 19h desde o Plano Real até hoje  
 
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 
 
 
 
A partir dos conceitos trabalhados vamos discutir com os colegas em sala de 
aula. Vamos refletir sobre: 
 

1. Você lembra dos livros de literatura ou de textos que tenha lido, onde o 
personagem central era negro? Qual era a posição social deste 
personagem?  

 
2. A pesquisa de Ronilda Iyakemi Ribeiro, citando Souza (1983) relata sobre: 

“A imperiosa exigência de realizar o modelo ideal imposto encontra uma 
barreira biológica intransponível”. Seria essa a explicação para que o 
negro ficasse com papéis secundários ou subalternos em nossa literatura 
e livros didáticos? 

 
3. Rosemberg, Brazilli e Silva, considerando duas dimensões do racismo, a 

estrutural e a ideológica ou simbólica, citam Essed (1991, p.174): “...Essa 
culturalização do racismo constitui a substituição do determinismo 
biológico pelo cultural. Isto é, um conjunto de diferenças étnicas reais ou 
atribuídas, representando a cultura dominante como sendo a norma, e as 
outras culturas como diferentes, problemáticas e, geralmente, também 
atrasadas”. Você saberia dizer qual é a cultura dominante em nossos 
livros didáticos?  Por que as culturas “diferentes” são discriminadas? 

 
4. A partir da leitura desta unidade, você saberia definir com suas palavras o 

que seria o “racismo a brasileira” e relacioná-lo com os estigmas impostos 
pela sociedade? 

 
5. Com relação à reportagem “Ainda sou exceção” de Laura Mattos para a 

Folha de São Paulo, o que pudemos observar com relação aos papéis 
exercidos na teledramaturgia pelos negros? Em que estes papéis podem 
colaborar para uma mudança de posicionamento em nossa sociedade? Os 
papéis exercidos por negros são suficientes para a conscientização 
social? 
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Ao encerrarmos esta unidade, vamos olhar para a questão educacional, a 

qual em nosso país por muitos anos se caracterizou como elitista, onde uma 
minoria, que apresentava uma renda estável conseguia a formação necessária 
para atuar nos melhores postos de trabalho, enquanto que a maioria, 
apresentando baixos níveis de renda, estudava o mínimo e precocemente dirigia-
se aos campos de trabalho, ocupando funções desvalorizadas tanto social quanto 
economicamente.  

O baixo nível de renda seja individual ou domiciliar per capta, restringe as 
liberdades individuais e sociais. A pobreza, fenômeno que se tornou crônico no 
Brasil e em algumas regiões chamadas convencionalmente de “terceiro mundo”, 
bem como a baixa escolaridade da população, dificultam tanto a inserção no 
mercado de trabalho formal, quanto aos atendimentos básicos e necessários à 
dignidade humana.  

As desvantagens materiais e simbólicas acumuladas pela população negra 
retratam as dificuldades enfrentadas por esse grupo ao longo dos anos e podem 
ser claramente percebidas em nossa realidade social, a qual é totalmente voltada 
ao mercado capitalista de consumo. Portanto, além da economia, o sistema 
capitalista rege todas as práticas sociais, fundamentado-as no controle do Estado 
e de uma elite com reais interesses financeiros, fazendo com que ocorra uma 
exacerbada exclusão social. 

Observe o quadro abaixo e perceba os dados apresentados que 
contemplam os anos de 1995 a 2008. Nele você poderá analisar a diferença entre 
brancos, pardos e negros e notar ainda, que atualmente a porcentagem de 
pessoas que ingressam no nível escolar superior, ainda é baixa, em relação ao 
índice populacional que se encontra nesta faixa etária. 
 

 
 

Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 
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Agora você tem uma idéia de como o racismo se disseminou socialmente, até 
mesmo na formação escolar em vários momentos da nossa história, então 
vamos tentar com seus colegas e professores, fazer algo mais prático. A 
proposta é a seguinte: 
 

1. Procure textos, reportagens ou gravuras em livros, revistas, jornais, 
propagandas e anúncios, que você acredite ter um cunho racista e 
traga para a discussão e análise em grupo. Quer uma sugestão? Você 
poderá iniciar a pesquisa em seus livros didáticos.  

 
2. Como sugestão assista com seus colegas o filme, ou fragmentos 

selecionados por seu professor(a) do filme brasileiro: Quanto Vale ou É 
por Quilo? (de Sérgio Bianchi). Este aborda questões de exclusão e 
exploração social desde o período escravista até a atualidade. A 
análise deste filme poderá ajudar a entender uma parte das questões 
sociais a que estamos suscetíveis.  

 
3. A partir da análise do filme, você e seus colegas e professor (a), 

poderiam discutir sobre os estigmas, isto é, os estereótipos ou as 
marcas, que muitos recebem em sua vida social e isto acaba por atingi-
lo além de tudo psicologicamente, trazendo dificuldades e baixa-estima 
durante o convívio social. Como são estabelecidas as marcas? Você 
acha que a mídia tem culpa no reforço de algumas destas marcas? 
Quais? Acredito que este seria um ótimo debate para percebermos o 
quanto somos suscetíveis ao “olhar do outro” em nosso cotidiano e o 
quanto isso influencia em nossas ações e auto-estima. 

 
4. Posteriormente, utilize esses apontamentos para fazer juntamente com 

seus colegas (grupo de no máximo 04 pessoas), elaborarem um texto 
(20 linhas no mínimo) fazendo uma síntese do aprendizado do grupo. 

 
5. Agora como encerramento do tema racismo, juntamente com os seus 

colegas de turma, montem um arquivo único de todo o trabalho 
realizado em sala de aula e entreguem para a avaliação de seu 
professor(a). 
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Unidade II 
Discriminação Social - um verme que insiste em resistir 
 

 
 

Fonte: 
http://www.globalframe.com.br/gf_base/empresas/MIGA/imagens/4788882A1E64D378F84CC

624DD4F0B9113A6_discriminação.jpg 

 
“Nas sociedades em que branco é sinônimo de vencedor e negro, de perdedor, o 
ideal de ego socialmente convencionado é o de branco, certamente, porque, 
quem vai querer se identificar com o derrotado? Quem quer ser o perdedor? 
Você quer? Eu não”. (Ribeiro, p. 148 Negro: Educação e multiculturalismo) 
 
 
A desigualdade social em nosso país é um dos temas mais debatidos dentro das 
Universidades, dos Movimentos Sociais, das escolas entre outros setores 
importantes da sociedade.  
Você enquanto aluno de escola pública tem conhecimentos suficientes para 
debater um tema tão sério?  
Talvez você acredite ter, porém precisamos sair do senso comum de que as 
pessoas que estão desempregadas, que não tem acesso à saúde e educação 
em nosso país, são culpadas pela sua situação. Essa versão nada mais é de que 
uma das ideologias disseminadas pelo capitalismo, a qual leva a crer que apenas 
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o “indivíduo” é responsável pelo seu destino. 
E para tal prega a famosa teoria individualista de “cada um por si” e podemos 
completar “e o capital em benefício de alguns e contra a maioria”. 
Observando os dois trechos acima, você pode imaginar qual a situação de 
desigualdade social, que estes procuram destacar? 
Vamos então nesta unidade discutir a questão da discriminação social no Brasil. 
 

Vivemos em uma sociedade em que os papéis sociais são construídos ao 
longo da História. Nossa concepção em relação ao outro é carregada de 
ideologias e, estas por vezes, são utilizadas para legitimar uma posição social. 
Devemos considerar que esses papéis não significam um dado da natureza, mas 
sim, um contexto social, econômico e cultural no qual fomos inseridos desde o 
nascimento. É dentro deste contexto que aprendemos a conviver com o outro e a 
ele atribuímos significados. Porém estes significados não partem somente da 
nossa consciência e sim dos conceitos que assimilamos em nossos grupos sociais 
de convivência.  

Você sabe o que é um grupo social? Pertencer a um grupo social é ao 
mesmo tempo tão decisivo e tão comum, que as pessoas não se dão conta da 
importância desse fator. Grupo social é definido no Aurélio: “Forma básica da 
associação humana; agregado social que tem uma entidade e vida própria, e se 
considera como um todo, com suas tradições morais e materiais”.  

Para a Sociologia, grupo social é toda reunião de duas ou mais pessoas 
associadas pela interação. Devido à interação social, os grupos mantêm uma 
organização e são capazes de ações conjuntas para alcançar objetivos comuns a 
todos os seus membros. A família é o primeiro grupo social do qual fazemos parte, 
portanto é chamada de grupo social primário, onde os relacionamentos são mais 
íntimos, pessoas e tendem a ser informais e descontraídos. Os amigos também 
fazem parte desse grupo. Também fazemos parte de grupos secundários, como 
por exemplo, na escola, com os vizinhos, entre outros. 

É na interação com esses grupos sociais que aprendemos conceitos e de 
certa forma, nos adequamos às convenções sociais formando o nosso caráter e a 
nossa personalidade. Portanto, somos em grande parte o que aprendemos a ser. 
A realidade que nos circunda, o meio em que nos circunda tem grande influencia. 
Uma citação de Elaine Ferraresi Serediuk, em seu artigo: A disciplina nas relações 
e em instituições, Pasolini (1990) pode nos ajudar a entender como a sociedade 
nos vê:  

 
“(...) a educação que um menino recebe dos objetos, das coisas, da 
realidade física - em outras palavras, dos fenômenos materiais da sua 
condição social - torna-o corporalmente aquilo que é e será por toda a 
vida. O que é educada é sua carne, como forma de seu espírito. A 
condição social se reconhece na carne de um indivíduo.” 

 
 Como expressa a citação acima somos reconhecidos e aceitos pela nossa 

condição social. A sociedade através de seus mecanismos de controle família, 
estado, escola, igreja entre outros, vai moldando-nos para o convívio social e 
determinando nossa formação. Atualmente, um foco principal neste “moldar-nos” 
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está vindo através da mídia, isto é, dos vários mecanismos de comunicação, 
destacando principalmente a televisão, que dita através de sua programação os 
modelos de comportamento social, a moda, as “verdades”, entre outros. 
Principalmente porque a maioria de nós não se encontra preparado para analisá-la 
criticamente, pois isto demanda de observação, análises, leituras e debates e, 
dificilmente entramos nesses assuntos ou não achamos pertinentes ou relevantes 
em nossos bancos escolares. 

 A televisão, como um meio de comunicação de massa, nos impõe umas 
ideologias individualistas, que nos leva a agir como se o “outro” não tivesse 
importância social, cultural, política, econômica, entre outros.  Esse fator cria uma 
cultura de discriminação social, devido às imposições de padrões, como por 
exemplo: de cultura e de beleza, fazendo com que muitas pessoas se vejam fora 
desse padrão e sintam-se inferiorizadas.  
 Essa inferioridade forçada e própria de um sistema de estratificação social 
acaba por acarretar, muitas de nossas mazelas sociais, como a miséria, a fome e 
a violência. Além disso, esses fatores desencadeiam as chamadas doenças da 
modernidade, como a depressão, a baixa-estima, a busca acelerada por uma 
“perfeição” inexistente, a qual aprisiona a pessoa e a torna infeliz.  
 
 
Vamos fazer uma parada para discutir um pouco o conteúdo que já 
observamos sobre discriminação social. Discuta com seus colegas em sala: 
 

1. Falamos inicialmente que para viver em sociedade fazemos parte de 
grupos sociais. Você saberia definir quais os grupos sociais que 
escolhemos fazer parte e, quais não são objetos de nossa própria 
escolha? Por que alguns grupos não cabem a nós escolher? Quais as 
diferenças que estes grupos podem fazer em nosso cotidiano? 

 
2. Você já se sentiu discriminado? Por quê? Que tipo de sentimento essa 

situação causou em você? 
 
3. Já citamos na unidade anterior que, os conceitos aprendidos no meio 

em que vivemos, são utilizados para estabelecer o julgamento do outro, 
isto é, as nossas convenções culturais, econômicas, religiosas e 
sociais, são critérios utilizados para julgar. Portanto, nunca seremos 
imparciais no momento em que discriminamos ou julgamos uma 
pessoa. Você concorda com esta afirmação? 

 
4. Analise a citação que Elaine Ferraresi Serediuk faz de Pasolini (1990). 

Você concorda com esta afirmação? Por quê? 
 

5. Nas últimas afirmações destacamos o papel da mídia em nossa 
sociedade. Você concorda que a televisão influencia em nossas 
escolhas e em nosso comportamento? Exemplifique sua resposta. 

 
6. Analise parte da música dos Titãs sobre a televisão e comente: 
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“A televisão me deixou burro 
muito burro demais 
agora todas as coisas que eu penso 
me parecem iguais 
...a mãe diz pra eu fazer alguma coisa 
mas eu não faço nada 
a luz do sol me incomoda 
então deixa a cortina fechada 
é que a televisão me deixou burro 
muito burro demais 
...que tudo que a antena captar 
meu coração captura 

 
Obs: Se você desejar ler um artigo relativamente curto da TV cultura, sobre 
esta música acesse: 
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/poesias/titas_televisao.htm 
 
 

Você percebeu que em nossa sociedade utilizamos na maior parte de 
nossas ações cotidianas, convenções que acabam por privilegiar e destacar um 
tipo de cultura, uma determinada condição social, um fenótipo de ser humano, 
sempre trabalhando com uma oposição, isto é utilizando o modelo do “outro” como 
inferior aos nossos modelos e afirmações aceitáveis.  Entretanto, muitas vezes 
deixamos de perceber que os respaldos para tais afirmações acabam por 
embasar-se em preconceitos e discriminações sociais. Portanto, essas ações 
negativas como o preconceito, dificultam uma boa convivência em sociedade e, 
acabam por fazer-se parte de nosso cotidiano, em nossas relações e inter-
relações sociais.  

O que é preconceito? Com certeza você já tem um conceito para essa 
palavra, você pode ter passado por uma situação desconcertante em que se 
sentiu injustiçado ou conhece alguém que tenha se sentido assim. Porém, vamos 
verificar o significado das palavras, preconceito e discriminação, estas 
amplamente citadas em nosso convívio social, para então discutirmos 
posteriormente com nossos colegas em sala de aula. 

 
 
Pré + conceito  
 
Dicionários e especialistas têm várias definições diferentes, mas todos 
concordam no seguinte: é um conceito que formamos a respeito de algo ou 
alguém, antes mesmo de conhecer esse algo ou alguém. Não é que a gente 
forme esse conceito sem qualquer tipo de informação. Por exemplo: pode ser 
que você nunca tenha comido jiló, mas já “odeia”, porque ouviu muita gente 
falar que é horrível. Ou não vai com a cara de alguém porque todo mundo fala 
que esta pessoa é insuportável. Estas informações não confirmadas pela nossa 
experiência real são o que chamamos de “pré-conceito”, ou seja, você (acha 
que) já “sabe” o que vem pela frente, e pode tanto estar certo, como 
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redondamente enganado. 
(Fonte:http://www.educacional.com.br/reportagens/preconceito/premaisconceito.asp) 
 
Agora observe o conceito do dicionário Michaelis sobre os termos preconceito e 
discriminação: 
 
1 Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos adequados. 2 
Opinião ou sentimento desfavorável, concebido 
 antecipadamente ou independente de experiência ou razão. 3 Superstição que 
obriga a certos atos ou impede que eles se pratiquem. 4 Sociol. Atitude 
emocionalmente condicionada, baseada em crença, opinião ou generalização, 
determinando simpatia ou antipatia para com indivíduos ou grupos. P. de 
classe: atitudes discriminatórias incondicionadas contra pessoas de outra 
classe social. P. racial: manifestação hostil ou desprezo contra indivíduos ou 
povos de outras raças. P. religioso: intolerância manifesta contra indivíduos ou 
grupos que seguem outras religiões. 
 
Discriminação 
 1 Ato de discriminar. 2 O que se acha discriminado. 3 Psicol. Processo pelo 
qual dois estímulos que diferem em algum aspecto resultam em reações 
diferentes. 
 
discriminar 
 1 Discernir: Discriminar as causas de uma situação. 2 Diferençar, distinguir: Já 
os olhos mal discriminavam os caracteres. 3 Separar: Discriminar argumentos, 
razões. Discriminava bem umas das outras razões. 4 Classificar especificando; 
especificar. 5 Tratar de modo preferencial, geralmente com prejuízo para uma 
das partes. 
 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br/ 

 
 
Reforçando as afirmações anteriores, sobre as nossas heranças culturais 

carregadas de conceitos e convenções que acabam por afirmar os preconceitos, o 
racismo e as discriminações sociais, podemos analisar as palavras de Serediuk, 
que em seu artigo, cita Laraia (2000), expondo: “O modo de ver o mundo, as 
apreciações de ordem moral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e 
mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou 
seja, o resultado da operação de uma determinada cultura”. 

Então, na concepção de Laraia, somos produtos de nossas heranças 
culturais, da carga de conceitos e convenções que nos repassada pela cultura da 
qual fazemos parte e esta pode determinar a carga de preconceitos que utilizamos 
em nosso cotidiano.   

Na sua opinião quem sofre mais o preconceito no Brasil? Esta pesquisa é 
da Folha de São Paulo, trazendo dados sobre o preconceito, observe e analise os 
dados com seus colegas, em sala: 
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Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 
 

A partir de Laraia, podemos afirmar que nos ambientes sociais convivemos 
com pessoas de diferentes origens, culturas, níveis de formação e conhecimento, 
idades, entre outros fatores relevantes. Essas diferenças representam as 
experiências de vida, adquiridas por cada um de nós num meio sócio-cultural 
distinto. A nossa interação social está amplamente ligada, à construção do nosso 
conhecimento, experiências e de nossas ações sociais.  

Entretanto, precisamos compreender que nessa interação social se destaca 
ainda, o interesse individual de cada pessoa. A individualidade pode, também 
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estar relacionada, às diferenças culturais que existem e precisamos aprender a 
lidar com essas diferenças, para que isso não leve à discriminação ou exclusão do 
“outro”.  

O artigo: A produção de subjetividade no processo de avaliação, de 
Osvaldo Mariotto Cerezer e Kachia H. Téchio, pode nos ajudar a refletir sobre a 
interação social, ao citar Morin (1997, p. 46): 

 
“A sociedade é, sem dúvida, o produto de interações entre indivíduos. 
Essas interações, por sua vez, criam uma organização que tem 
qualidades próprias, em particular a linguagem e a cultura. E essas 
mesmas qualidades retroatuam sobre os indivíduos desde que vêm ao 
mundo, dando-lhes linguagem, cultura, etc. Isso significa que os 
indivíduos produzem a sociedade, que produz os indivíduos”.  
 

Refletindo sobre as palavras de Morin, percebemos que, na maioria das 
vezes estamos nos limitando às convenções ditadas pela sociedade ocidental, 
pautadas num “ideal” de sujeito (branco, heterossexual e católico) e podemos 
concluir que o nosso “olhar sobre o outro“ carregado de “tantos significados”, 
impreterivelmente influenciará em nossas relações sociais.  

A imposição deste “nosso olhar” atinge demasiadamente várias 
comunidades, trazendo indignação, revolta e polêmicas em vários setores sociais. 
Contudo, a comunidade negra e seus descendentes, tema deste material de 
pesquisa, foram e ainda são, a classe social que apresenta sérias dificuldades de 
ascensão e aceitação nos setores públicos, escolares e sociais em nossa 
sociedade. São vários os registros de discriminação e preconceito, contra negros 
apesar de muitos se dizerem contra o racismo, a discriminação e o preconceito. 
Vejamos alguns relatos: 

 
 
“Como sou senador e muito conhecido, é mais difícil acontecer de eu sofrer 
preconceito hoje em dia. Mas quando meu filho entra numa loja de 
departamento, as pessoas perguntam: "O que você quer, moleque?" e coisas do 
gênero. Quando eu estava na escola um professor disse: "Õ, Paim, você tem que 
entender que negro nasceu para arrancar paralelepípedo, e não vai passar 
disso". Na época em que me formei no Senai, com 16 anos, a moçada resolveu 
comemorar em um clube. Quando chegamos lá, todos puderam entrar menos eu. 
Meus amigos se negaram a entrar, então comemoramos na praça.” 
 
Paulo Paim, 58 anos - Senador (PT-RS)  
 
 
“Há cerca de um mês, embarcava para um compromisso fora do país e, já no 
avião, vivi mais uma situação que mostrou como ainda há poucos negros em 
posições tradicionalmente ocupadas por brancos. Fui abordado pela aeromoça 
brasileira em inglês e respondi que ela podia falar em português mesmo, porque 
eu era brasileiro. Um outro passageiro, já sentado, ouviu o diálogo e disse à 
moça que eu era ministro. Imediatamente, ela perguntou: "De qual igreja?". Não 
foi discriminação ou racismo, mas mostra como nossa população ainda não está 
acostumada a ver negros em cargos de chefia”.  



 28

 
Edson Santos, 54 anos – Ministro da Igualdade Racial 
 
 
“Todo dia eu escuto: "Nossa, uma engenheira negra". Ou: "Eu tenho uma 
empregada negra, mas ela é tão boazinha". Sempre tive muito contato com 
empresários. Essas pessoas conversam comigo e às vezes se esquecem de que 
sou negra. Elas me vêem, mas não me enxergam como negra. Alguns acham 
que, se alcançam um certo status profissional, estão sendo bem vistos, e o negro 
foi aceito. Não é verdade. Eu tenho certeza de que alguns daqueles empresários 
que falam que sou excelente profissional; se eu aparecesse como namorada de 
um filho, não iam achar graça nenhuma”. 
 
Laudely Sampaio, 50 anos - Engenheira 
 
“Quando ando pela av. Nossa Senhora de Copacabana, local movimentado 
do Rio, percebo que, depois de uns dez segundos andando atrás de 
alguém, a pessoa segura a bolsa mais forte ao virar rapidamente e ver um 
vulto negro. Outra história triste aconteceu com minha mãe, que tem 77 
anos, sempre foi doméstica e agora está aposentada. Ela escolhia frutas em 
um mercado e tirou uma uva pa provar. O dono da quitanda bateu na mão 
dela e gritou: “ Sua negra ladra! Tire a mão daí!” Ela teve uma síncope 
nervosa e desabou no chão. Ninguém presente no momento quis 
testemunhar”. 
 

Toni Garrido, 41 anos – ator e cantor 
 
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 
 
 

Os relatos acima referem exclusivamente a discriminação racial, com 
relação a esse fato a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as 
Normas de Discriminação Racial da ONU, ratificada pelo Brasil, diz que:  

 
"Discriminação Racial significa qualquer distinção, exclusão, 

restrição ou preferência baseada na raça, cor, ascendência, origem 
étnica ou nacional com a finalidade ou o efeito de impedir ou dificultar o 
reconhecimento e/ou exercício, em bases de igualdade, aos direitos 
humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, 
social, cultural ou qualquer outra área da vida pública" Art. 1. 

 
Antes de encerrarmos esta unidade, é interessante a leitura do artigo 

abaixo, para posterior debate: 
 

Diminuem as manifestações de preconceito  
(ANTÔNIO GOlS)  
 
Na comparação com pesquisa de 1995, cai racismo 'assumido' e concordância 
com frases discriminatórias 
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Seja por mero pudor ou realmente por uma questão de consciência, os 

brasileiros, hoje, se mostram menos preconceituosos do que há 13 anos.  
O que não mudou de lá para cá foi a constatação, aparentemente 

contraditória, de que o brasileiro reconhece o preconceito no outro, mas não em 
si mesmo. Ou, como já definiu a historiadora da USP Lilia Moritz Schwarcz, "todo 
brasileiro se sente como uma ilha de democracia racial, cercado de racistas por 
todos os lados".  

Para 91% dos entrevistados, os brancos têm preconceito de cor em 
relação aos negros. No entanto, quando a pergunta é pessoal, só 3% (excluindo 
aqui os auto declarados pretos) admitiram ter preconceito,  

Foi igualmente alto (63%) o percentual de entrevistados que afirmaram 
que negros têm preconceito em relação a brancos, mas somente 7% (excluindo 
os brancos) dizem ter, eles mesmos, algum preconceito.  

Também caiu (de 22% para 16%) a proporção de brasileiros que se 
sentiram discriminados por sua cor. Esse percentual, no entanto, chega a 41% 
entre autodeclarados pretos.  

Para Schwarcz, o que mudou de 1995 para 2008 foi a popularização do 
discurso politicamente correto. Ela, no entanto, demonstra algum ceticismo com 
relação ao menor percentual de concordância com afirmações preconceituosas.  

"As coisas mudaram, mas nem tanto. As pessoas reagem mais às frases 
preconceituosas, como se já estivessem vacinadas. É positivo ver que há maior 
consciência, mas é preocupante constatar que a ambivalência se mantém. 
Parece que os brasileiros jogam cada vez mais o preconceito para o outro. 'Eles 
são, mas eu não.'"  
  Também historiador, Manolo Florentino, da UFRJ, tem opinião 
semelhante. "O que cresceu foi sobretudo o pudor. Para tanto deve ter 
colaborado, em alguma medida a disseminação da praga politicamente correta. 
Se for este o caso, estaremos mais uma vez frente à constatação de que nosso 
racismo é envergonhado, que, afora casos patológicos, o brasileiro só expressa 
seu preconceito racial através de carta anônima."  
 
Constrangimento  
 

O sociólogo Marcos Chor Maio, da Fiocruz, faz leitura mais otimista. O fato 
de os brasileiros só admitirem preconceito nos outros - o que pode ser visto como 
hipocrisia-, para ele, é um valor: "As pessoas têm vergonha de parecerem 
racistas, cria-se um constrangimento enorme. Isso é ótimo".  

Fulvia Rosemberg, pesquisadora da Fundação Carlos Chagas e 
coordenadora do programa de bolsas da Fundação Ford, vê na ampliação do 
debate sobre a questão racial, provocado principalmente pela discussão das 
cotas em universidades, uma das causas para a queda do preconceito.  

"Isso não acirrou a oposição branco/negro e parece ter desenvolvido maior 
consciência e atenção às relações raciais."  

A socióloga Fernanda Carvalho, do Ibase e uma das coordenadoras do 
movimento Diálogos Contra o Racismo, concorda: "Não deixamos' de ser um 
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país com forte racismo, mas evoluímos. Não se discutia tanto a questão do 
negro. Hoje, as pessoas estão compreendendo melhor o tema e têm mais 
consciência de que o preconceito é um valor negativo".  

Yvonne Maggie, antropóloga da UFRJ, tem opinião diferente sobre o 
racismo no país.  

"Os pretos se sentem mais discriminados, mas são eles também os que 
mais acreditam no esforço pessoal. Somos uma sociedade que tem optado por 
não marcar o sentimento da vida a partir da raça", diz ela, citando o dado de que 
71% dos pretos concordam que, se um pobre trabalhar duro, melhorará de vida. 
Entre brancos, o percentual é de 67%.  

Maggie diz também que o aumento da escolaridade nos últimos anos deve 
ter contribuído para a queda no preconceito. "Pode até ser que o debate sobre 
raça tenha influenciado, mas não é possível concluir isso com base na pesquisa. 
O que temos de concreto nesses últimos anos foi que houve uma melhoria 
radical do sistema educacional no Brasil", diz a antropóloga.  

Segundo o Datafolha, quanto maior a escolaridade, menor a manifestação 
de preconceito. Entre a população com nível superior, apenas 5% concordam 
que negros só sabem fazer bem música e esporte. Entre os que não passaram 
do' fundamental, a proporção é de 31%.  
A idade do entrevistado também influencia. Entre os que têm 41 anos ou mais, 
27% concordam com a frase sobre negros na música e esporte. Entre os mais 
jovens (16 a 25), a proporção cai pela metade: 13%.  
 
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 

 
 
 

 
A partir da leitura desta unidade, podemos fazer um trabalho em grupo. 
Reúna-se em um grupo (04 pessoas) analisem as questões abaixo, façam 
apontamentos para debater com seus colegas e / ou professor(a) sobre:  
 
1- Que critérios utilizamos para definir se uma pessoa é preconceituosa?  
 
2- Relembrando a citação acima de Elaine Ferraresi Serediuk, a qual relata a 

herança cultural que carregamos, podemos observar a nossa postura 
social e refletir sobre: a partir de que critérios uma pessoa se baseia para 
exercer o preconceito com relação à outra?  

 
3- Você se acha preconceituoso(a)? Pois saiba que o site educacional 

(http://www.educacional.com.br/reportagens/preconceito/preconceituosoeu
.asp) realizou em 2006 uma pesquisa com 16 mil jovens de todo o Brasil e 
mais de 80% das responderam que não se consideravam preconceituosos 
(as). E segundo as palavras da rapper Atiely: “ Às vezes, a pessoa nem 
sabe que é preconceituosa e, quando se depara com uma situação, 
percebe que carrega aquilo.” Você concorda com as palavras de Atiely? 

http://www.educacional.com.br/reportagens/preconceito/preconceituosoeu.asp
http://www.educacional.com.br/reportagens/preconceito/preconceituosoeu.asp
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Você também já se “pegou” em alguns momentos pensando de forma 
preconceituosa? 

 
4- “As lembranças de minha infância ainda estão vivas. É difícil para eu falar 

dessa época. No entanto penso muito nela. Às vezes fico pensando se eu 
existiria como sou se tivesse nascido filho de um rico nobre; mas como é 
que se pode responder a uma coisa dessas? Nossas experiências iniciais 
ficam com a gente e moldam o nosso futuro”. Estas palavras são de 
Charles Chaplin em uma entrevista, Elaine Ferraresi Serediuk cita-as em 
seu artigo. Analise-as e a partir dela elabore um texto (mínimo 20 linhas) 
com seus colegas que contemple também as questões acima. Você e sua 
equipe podem utilizar esse texto como apoio para o debate em sala de 
aula. 

 
5- Nelson Mandela um advogado, ex-líder rebelde e ex-presidente da África 

do Sul de 1994 a 1999. Principal representante do movimento 
antiapartheid, como ativista, sabotador e guerrilheiro. Considerado pela 
maioria das pessoas um guerreiro em luta pela liberdade, era considerado 
pelo governo sul-africano um terrorista. (Fonte: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela) Porém suas palavras podem nos 
ajudar a discernir sobre a aceitação do “outro”, do “diferente”, 
independente de raça, cor, condição social, econômica e/ou cultural. 
Observe e comente: 
 
“Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua 
origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam 
aprender, e se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar.” 

 
                                                                                                 Nelson Mandela 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela
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Unidade III 
A Constituição Brasileira – uma prova sobre a 

desigualdade social no país 

 
 
Fonte: http://bp1.blogger.com/_ePjIFGip98A/RnH5ZoLkqRI/AAAAAAAADTU/vjUbpSoa6Sc/s1600-
h/igualdade.gif 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade... 
Constituição de1988.  
Fonte: http://www6.senado.gov.br/con1988/CON1988_31.12.2003/CON1988.htm 
 
 

Observando o artigo 5° (Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos).  Você 
poderia discutir com seus colegas sobre:  
 

1. Pra que serve a Constituição? Você conhece parte da Constituição 
brasileira? 

 
2. Fala-se muito em direitos e deveres, você sabe discursar sobre estes 

conceitos? 
 

3. Certamente, ouvimos constantemente se falar em cidadania. O que é 
cidadania? Será que algumas pessoas podem ser consideradas mais 
cidadãs que outras?   

 
4. Ouve-se o tempo todo o jargão: “somos todos iguais”, porque a 

http://bp1.blogger.com/_ePjIFGip98A/RnH5ZoLkqRI/AAAAAAAADTU/vjUbpSoa6Sc/s1600-h/igualdade.gif
http://bp1.blogger.com/_ePjIFGip98A/RnH5ZoLkqRI/AAAAAAAADTU/vjUbpSoa6Sc/s1600-h/igualdade.gif
http://www6.senado.gov.br/con1988/CON1988_31.12.2003/CON1988.htm
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Constituição precisa garantir esse fator?  
 

5. Na sociedade atual, onde impera o individualismo, a discriminação social 
e econômica, além de outras tantas mazelas sociais. É possível garantir 
uma igualdade sem usar as prerrogativas da lei? 

 
 

O termo igualdade, muito utilizado nos dias de hoje em vários setores 
sociais, aparece no dicionário Michaelis em significado político, como identidade 
de condições entre os membros da mesma sociedade. Estamos conscientes, 
porém, de que nos dias atuais a questão de igualdade ainda permanece no papel, 
porém bastante distante de nossas atitudes. Entretanto, sabemos que as 
convenções criadas na sociedade brasileira, fruto de um determinado contexto 
social e enraizadas no inconsciente coletivo, são difíceis de desconstruir de uma 
hora para outra. Esse trabalho remete-se aos bancos escolares e dependem da 
consciência e conscientização de professores e alunos para que ocorra uma 
reversão de conceitos e valores socialmente estabelecidos. 
 Contudo para que possamos entender o processo histórico que acabou por 
construir uma enorme diferenciação cultural e de valores entre brancos e negros, 
vamos trabalhar, principalmente com um artigo que versa sobre a Constituição 
brasileira e a questão da igualdade social, apresentada pelo Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. Entretanto inicialmente 
vamos buscar um significado para a palavra Constituição: 
 
 
Constituição: 
1 Ação ou efeito de constituir. 2 Organização, formação. 3 Compleição do corpo 
humano. 4 Temperamento. 5 Coleção de leis ou preceitos que regem uma 
corporação, uma instituição. 6 Lei fundamental que regula a organização política 
de uma nação soberana; carta constitucional. 7 Ordenação, estatuto, regra. 8 Dir 
Ato de estabelecer juridicamente. 
 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br 
 
Constituição é o conjunto de leis, normas e regras de um país ou de uma 
instituição. A Constituição regula e organiza o funcionamento do Estado. É a lei 
máxima que limita poderes e define os direitos e deveres dos cidadãos. 
Nenhuma outra lei no país pode entrar em conflito com a Constituição.  
 
Nos países democráticos, a Constituição é elaborada por uma Assembléia 
Constituinte (pertencente ao poder legislativo), eleita pelo povo. A Constituição 
pode receber emendas e reformas, porém elas possuem também as cláusulas 
pétreas (conteúdos que não podem ser abolidos).  
 
A Constituição brasileira, que está em vigência, foi promulgada pela Assembléia 
Constituinte no ano de 1988.   
 

http://michaelis.uol.com.br/
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Fonte: http://www.suapesquisa.com/o_que_e/constituicao.htm 

 
 

Agora vamos estudar as Constituições do Brasil, priorizando as questões de 
igualdade, segundo o artigo: Óptica Constitucional - A igualdade e as ações 
afirmativas, de Marco Aurélio Mendes de Farias Mello. 

Mello, afirma que a questão da “igualdade perante a lei” repetida em vários 
momentos da Constituição brasileira vem claramente demonstrar uma das 
grandes mazelas sociais do país, a grande desigualdade social existente. 
Utilizando o artigo de Mello, vamos destacar as deficiências referentes às 
desigualdades sociais que aparecem nas Constituições brasileiras.  

Você lembra que a nossa independência ocorreu no ano de 1822, por mais 
que alguns historiadores questionem o fato de que, o país não estava tão 
independente assim. Pois é nesse momento histórico, que surge a primeira 
Constituição brasileira, em 1824. Porém nesta época, o país convivia com a 
escravatura e o escravo não era sequer considerado gente. Neste país onde 
conviviam senhores e escravos e o trabalho era visto pela sociedade como algo 
vergonhoso e, portanto remetido somente à figura do escravo, o legislador ou juiz, 
deveria decidir pela justiça natural, reconhecendo a imparcialmente e o direito de 
cada qual. Todavia, não é difícil imaginar quem seria o favorecido neste contexto 
social.  

Para entendermos um pouco sobre o que é justiça, vamos verificar o 
significado da palavra: 

 
 
Justiça 
1 Virtude que consiste em dar ou deixar a cada um o que por direito lhe 
pertence. 2 Conformidade com o direito. 3 Direito, razão fundada nas leis. 4 
Jurisdição, alçada. 5 Tribunais, magistrados e todas as pessoas encarregadas 
de aplicar as leis. 6 Autoridade judicial. 7 Ação de reconhecer os direitos de 
alguém a alguma coisa, de atender às suas reclamações, às suas queixas etc. 8 
Poder de decidir sobre os direitos de cada um, de premiar e de punir. 9 
Exercício desse poder. 10 Rel. Estado de graça; retidão da alma que a graça 
vivifica; inocência primitiva, antes do pecado do primeiro homem. 11 
Personificação da justiça considerada como divindade. J. de funil: a que é liberal 
e ampla para uns, restrita e apertada para outros. J. de mouro: crueldade na 
aplicação da lei. J. distributiva: a que distribui prêmios ou castigos a cada um, 
segundo o seu merecimento. J. divina: atributo de Deus pelo qual Ele regula 
com igualdade todas as coisas. J. do trabalho: conjunto de órgãos, com 
jurisdição própria e específica, regidos pela legislação social e independentes 
do Poder Judiciário, destinados a dirimir os conflitos de interesses suscitados 
entre empregadores e empregados. J. militar: a que se pratica nas forças 
armadas, de acordo com as leis militares. De justiça: justo, merecido. Fazer 
justiça: justiçar. Fazer justiça a: punir ou premiar eqüitativamente; julgar, 
sentenciar. 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br 

http://www.suapesquisa.com/o_que_e/constituicao.htm
http://michaelis.uol.com.br/
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Acesso: novembro 2008. 
 
Agora que já podemos nos orientar pelo significado da palavra justiça, 

vamos verificar o que significa decidir pela justiça natural, para tal, voltaremos a 
nossa visão para a filosofia, utilizando o artigo de Georges Francisco Villela 
Zouein: Os fundamentos da idéia de justiça em Aristóteles e em Chaïm Perelman. 

Zouein cita Aristóteles, o qual vê a justiça como um justo equilíbrio, visto 
que a injustiça é, ao mesmo tempo excesso e falta deste. Contudo, relata que o 
equilíbrio ou a falta deste, pode gerar a injustiça, pois o que uma parte tem a mais 
provém de outra parte ter sido lesada. 

Aristóteles, segundo Zouein, define a justiça como "a disposição da alma 
graças à qual as pessoas se dispõem a fazer o que é justo, a agir justamente e a 
desejar o que é justo; de maneira idêntica..."  

Destacando agora o significado de justiça natural, em seu artigo Zouein 
relata: “A justiça natural é aquela que tem em todos os lugares a mesma força, 
não dependendo desta ou daquela opinião, ou seja, de aceitarmos ou não”. 

Contrapondo a idéia de justiça natural de Aristóteles, Zouein cita, que 
segundo os sofistas, a justiça natural não existe, isto porque o natural é imutável e 
a justiça é essencialmente relativa e variável. Os sofistas eram mestres no 
discurso e foram criticados por vender a sua arte na defesa de alguém que lhes 
solicitasse tal trabalho. A crítica ocorria justamente pelo fato de que a defesa de 
uma causa, na visão social injusta, era revertida pelo poder de discurso. Porém os 
sofistas podem ser considerados os primeiros advogados, pois vendiam seu 
trabalho, utilizando para tal, o seu poder de argumentação.  

 Segundo Zouein, Aristóteles, por outro lado, responde que as regras de 
direito não se baseiam na natureza, mas na vontade do homem e que não são as 
mesmas em toda a parte, devido às diferentes organizações e convenções em 
cada Estado, razão pela qual pode acontecer que a justiça legal seja diferente da 
natural. 

 
 
Neste momento faça uma reflexão, relembre um pouco da história da 
escravidão no Brasil e analise: 
 

1. Como um juiz seria imparcial se existiam senhores e escravos? 
 

2. Será que é possível imaginar como o negro se sentia numa sociedade 
escravista, onde este não era reconhecido como gente e muito menos 
como ser humano? 

 
3. Atualmente você consegue perceber claramente as diferenças no mundo 

do trabalho? Quais classes sociais assumem os melhores postos e o 
comando do país?  

 
4. Procure dados e dialogue com seus colegas e professores sobre as 

condições impostas em nossa sociedade na hora de conseguir um 
emprego? 
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5. Georges Francisco Villela Zouein, traz em seu artigo: Os fundamentos da 

idéia de justiça em Aristóteles e em Chaïm Perelman, o seguinte relato: 
“A visão de cada um sobre a noção de justiça, mesmo que observada 
sob óticas iguais ou diferentes, leva a cada um acreditar na sua posição 
como sendo a única justa. Cada um defenderá uma concepção da justiça 
que lhe seja a suficiente”.O que você entendeu neste comentário? Você 
concorda com Zouein? Por quê? 

 
6. Pesquise sobre a relação: senhor x escravos você precisará dos dados 

desta pesquisa para o trabalho final da unidade. Todas as datas para 
cumprimento desta tarefa serão estabelecidas por seu professor (a), que 
indicará bibliografia de pesquisa. 

 
 

 
 

Continuando a observar as Constituições do Brasil, na Constituição de 
1891, com o advento da República, Mello afirma que se previu, de forma 
categórica, que todos seriam iguais perante a lei, com a prerrogativa de 
eliminarem-se todos os privilégios e regalias, porém a sociedade permaneceu com 
uma igualdade simplesmente formal.  

Entretanto, com relação à Constituição popular de 1934, o discurso oficial 
afirmava que no território brasileiro inexistia a discriminação reiterando, portanto, 
que todos seriam iguais perante a lei e que não haveria privilégios nem distinções 
de qualquer natureza. Porém, esta Constituição veio apenas reafirmar que a 
proibição relativa à discriminação continuava apenas simbólica.  

Na Constituição outorgada em 1937, segundo Mello, é retomada a 
afirmação anterior de que todos são iguais perante a lei, sem uma expressão mais 
detalhista, talvez por não se admitir a discriminação. Contudo, é nesta Carta de 
1937, o momento em que se tratou da Consolidação das Leis do Trabalho, 
buscando vedar a diferenciação de sexo, nacionalidade ou idade, no trato relativo 
ao empregado. Todavia, essa vedação não pareceu suficiente para corrigir 
desigualdades, pois o “mercado” tratou de fazer valer suas próprias convenções 
quando: 

• aplicou remuneração superior ao homem; 
• limitou a idade para contratação;  
• utilizou-se de subterfúgios, como por exemplo, a questão da “aparência” 

para escolher um candidato que condizia com as suas imposições 
comerciais, atitudes ainda hoje reforçadas pelo sistema capitalista de 
produção e, indiscutivelmente questionadas pelo direito de todo cidadão. 
 
Você com certeza já ouviu falar sobre as convenções citadas acima. A 

maioria das contratações no mercado de trabalho, de alguma forma ainda as 
utiliza, por mais que seja de uma forma velada, isto é, não aparente. Esta maneira 
de atuação é o que os economistas chamam de “subterfúgios do mercado”. 



 37

 
 
Após a leitura deste pequeno trecho, você pode: 
 

1. Analisar porque Mello afirma que a proibição à discriminação era apenas 
simbólica? 

 
2. Pesquisar mais a fundo a respeito da empregabilidade no Brasil e 

constatar os subterfúgios do mercado com a finalidade de “escolha” ou 
“exclusão” no momento da contratação. Então você com certeza terá 
argumentos  para a discussão com seus colegas de sala de aula. 

 
 

 
Tratando da mesma questão, Mello, afirma ainda que perdeu-se a 

oportunidade, ainda na vigência da Constituição de 1937, de se tratar de maneira 
mais eficaz a discriminação, quando promulgou-se o Código Penal de 1940, que 
entrou em vigor em 1942.  O código inserido, apenas dispôs sobre os crimes 
contra a honra e aqueles praticados contra o sentimento religioso.  

Já na Constituição de 1946, reafirmou-se o princípio da igualdade, porém 
inviabilizou de forma clara e incisiva a repressão do preconceito, quando 
introduziu a lei do silêncio, limitando qualquer pronunciamento que se reportasse 
ao tema preconceito de raça ou de classe. A Declaração Universal dos Direitos do 
Homem, em dezembro de 1948, nasceu sob a vigência da Carta de 1946.  

Em 1948, é elaborada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, para 
reafirmar a questão da igualdade e liberdades individuais. José Manoel Machado, 
em seu artigo: Trabalhadores estrangeiros escravizados no Brasil e tutela de seus 
direitos à luz dos direitos humanos fundamentais, citando MORAES (2003, p. 39), 
destaca parte da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que 
preconiza: 

 
“Art. 1º Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação 
umas às outras com respeito e fraternidade. Art. 2º 1-Toda pessoa tem 
capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 
língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 
social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição”.  

 
Com relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

proclamou-se em bom som, afirma Mello, que todo o homem tem capacidade para 
gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta Declaração. Essa afirmação 
acabou por escancarar, em âmbito internacional, a verdadeira situação que o 
Brasil enfrentava em relação à discriminação racial, social e econômica. 
Entretanto, este fator somente foi reconhecido em 1951, com a instituição da 
primeira lei penal sobre a discriminação, a qual apontou como a revelar o racismo, 
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o que vinha acontecendo em carreiras civis e militares, a exemplo desta última, 
principalmente na Marinha e Aeronáutica.  

Essa lei trouxe a tona o reconhecimento da discriminação, afirma Mello, 
graças ao trabalho desenvolvido por dois grandes homens públicos: Afonso Arinos 
e Gilberto Freire. Entretanto, o Poder Judiciário mostrou-se excessivamente 
escrupuloso, fazendo com que a vítima teria que apresentar o motivo da ação do 
outro e o resultado prático foram pouquíssimas condenações. Em 
complementação ao exposto, Mello cita a crítica de Afonso Arinos (Folha de São 
Paulo, em 08 de junho de 1980): ”... a lei funciona, vamos dizer, à brasileira, 
através de uma conotação mais do tipo sociológico do que, a rigor, jurídico....” 

Já na Constituição Federal de 1967, o único ponto que diferencia das 
anteriores, relata Mello, é a previsão de que o preconceito de raça seria punido 
pela lei. No entanto, as leis ordinárias mostraram insuficientes e a visão distorcida 
que predominava era de que pretos e pardos, têm propensão para o crime. 
Fixava-se neste fator então, a sentença, sem investigação das causas 
expressava-se pura e claramente a forma mais cruel do racismo, o estigma sem 
direito a defesa. 

O preconceito da discriminação passou a ser visto como um crime e não 
mais como simples contravenção penal, segundo Mello, a partir da Lei da 
Imprensa, instituída em 1967.  Em 26 de março de 1968, A Convenção 
Internacional sobre Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, 
ratificada pelo Brasil, dispôs: “Não serão consideradas discriminação racial as 
medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar o progresso 
adequado de certos grupos raciais ou étnicos ou de indivíduos que necessitem da 
proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos ou indivíduos 
igual gozo ou exercício de direitos humanos e liberdades fundamentais, contanto 
que tais medidas não conduzam em conseqüência à manutenção de direitos 
separados para diferentes grupos raciais e não prossigam após terem sido 
alcançados os seus objetivos”. 

Em 1969, ocorreu a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Pacto 
de San Jose da Costa Rica. Observando o artigo de José Manoel Machado: 
Trabalhadores estrangeiros escravizados no Brasil e tutela de seus direitos à luz 
dos direitos humanos fundamentais, versando sobre a extensão dos direitos 
trabalhistas, Machado cita Moraes (2003, p. 39), o qual, relata sobre a Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica, 1969), que 
dispõe: 

 
"Art. 1º Obrigação de respeitar os direitos: 1. Os Estados-partes nesta 
Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela 
reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
esteja sob sua jurisdição, sem discriminação alguma, por motivo de 
raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra 
natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou 
qualquer outra condição social. [...] Art. 6º Proibição da escravidão e da 
servidão: 1. Ninguém pode ser submetido a escravidão ou a servidão e 
tanta estas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são 
proibidos em todas as suas formas".  
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Neste documento acima citado podemos novamente observar, que a 

obrigação de garantir o respeito aos direitos deve ser responsabilidades da união, 
isto é de cada país que participou da referida Conferência. 

Com relação à Constituição que está em vigência em nosso país, a 
Constituição de 1988, Mello afirma que esta, referida por Ulisses Guimarães como 
cidadã, não se apresenta dessa forma por ausência de vontade política e não pela 
deficiência em seu conteúdo. Esta, se referindo à cidadania e à dignidade da 
pessoa humana retoma que é extremamente necessário colocar a força da lei, 
para restabelecer e garantir direitos aos discriminados e tratados de maneira 
desigual. Verificando a utilização das palavras nesta Constituição, Mello destaca 
através da análise do discurso, que a mesma passa de uma “igualização estática” 
que proibia a discriminação, para uma “igualização dinâmica” que procura 
viabilizar a mudança utilizando verbos como “construir”, “garantir”, ”erradicar” e 
“promover”, demonstrando uma postura afirmativa para a transformação social, 
principalmente ao definir o racismo como crime “inafiançável e imprescritível”. 

Entretanto, para Mello, é impossível falar de Constituição sem a primazia da 
igualdade. Mas como afastar do cenário as discriminações e exclusões 
disseminadas em nossa sociedade? Segundo dados da revista IstoÉ (10 de 
outubro de 2003), citados por Mello, pesquisas do IBEGE relatam que a população 
brasileira é formada por 24% de analfabetos, sendo que, destes, 80% são negros 
e, do DIEESE em relação a São Paulo, a qual apontou que, na área do 
desemprego, 22% são negros, enquanto que 16% são brancos.  

Essas são algumas das estatísticas, que demonstram a grande 
diferenciação econômica e empregatícia sofrida pelo povo negro, à prática velada 
do racismo na hora de recorrer a um emprego, e os cargos convencionais que 
estes ocupam, como por exemplo, o de manobrista. Para chegar a tal conclusão é 
só observarmos nos grandes centros comerciais, a maioria das lojas apresentam 
atendentes e gerentes de cor branca. Raros são os negros, que encontramos 
nestes e em outros setores considerados pelo papel de “status” em nossa 
sociedade. 

Portanto, segundo Mello, é necessário e urgente que a sociedade busque a 
reversão dessa situação inaceitável para um país que busca a afirmação de seus 
pressupostos de cidadania. A neutralidade estatal mostrou sua ineficiência, com 
relação ao fator igualdade durante vários anos, necessitando recorrer 
urgentemente a programas que efetivem o acesso à educação e à retirada das 
ruas. Cabe, portanto, exclusivamente ao Estado a liberação de verbas e políticas 
públicas e, isto inclui a questão das cotas, para a reversão das desigualdades 
socialmente impostas. 

Ao finalizar seu artigo Mello cita uma pensadora de Direito, Carmem Lúcia 
Antunes Rocha, que ressalta as seguintes palavras ao referir-se às discriminações 
e desigualdades sociais: 

 
"A ação afirmativa é um dos instrumentos possibilitadores da superação 
do problema do não cidadão, daquele que não participa política e 
democraticamente como lhe é na letra da lei fundamental assegurado, 
porque não se lhe reconhecem os meios efetivos para se igualar com os 
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demais. Cidadania não combina com desigualdade. República não 
combina com preconceito. Democracia não combina com discriminação. 
E, no entanto, no Brasil que se diz querer republicano e democrático, o 
cidadão ainda é uma elite, pela multiplicidade de preconceitos que 
subsistem, mesmo sob o manto fácil do silêncio branco com os negros, 
da palavra gentil com as mulheres, da esmola superior com os pobres, 
da frase lida para os analfabetos... Nesse cenário sócio-político e 
econômico, não seria verdadeiramente democrática a  leitura  superficial  
e preconceituosa da Constituição, nem seria verdadeiramente cidadão o 
leitor que não lhe rebuscasse a alma, apregoando o discurso fácil dos 
igualados superiormente em nossa história feita pelas mãos calejadas 
dos discriminados".1 

  
A partir das palavras de Carmem Lúcia, podemos perceber que no cenário 

político, econômico e social no Brasil se desenvolveram paliativamente a exclusão 
com a finalidade de fortalecer, incentivar e destacar a superioridade de alguns. 
Superioridade esta, motivada estrategicamente pela “branquitude”, relegando ao 
povo negro a marca negativa da escravidão.  Entretanto, podemos perceber que 
os limites e as reservas impostas ao povo negro durante a escravidão, fez-lhes 
suscitar formas de resistências: insurreições, levantes, fugas, o banzo (depressão 
profunda e nostálgica que levava à morte), o assassínio do opressor, o suicídio e a 
formação de quilombos, como uma forma de reação à supressão da liberdade.  

Para finalizar esse assunto vamos analisar uma entrevista, dada em 22 de 
novembro de 2002, pelo Dr. Alexandre de Morais, na época Secretário de Justiça 
do Estado São Paulo, ao Portal Afro: 

 
 
“Em um país como o Brasil, que é um país tradicionalmente miscigenado, um 
país afrodescendente, há a necessidade de compatibilizar o discurso que tem 
sido feito há muito tempo, de igualdade, com uma prática maior de adequação 
das várias raças no campo cultural, social e econômico. A cidadania, nesse 
sentido, estaria ligada a questões da política de ações afirmativas, não como um 
fim mas sim como um meio para que possamos adequar esta situação de 
desigualdade, que vem de há séculos. Em um determinado momento 
esqueceremos qualquer idéia de percentual, de cotas, e teremos as mesmas 
condições para que todos possam alcançar cada um de seus objetivos. Me 
preocupa muito a utilização de políticas de ações afirmativas, de cotas como um 
fim em si mesmo, pois isso pode acabar gerando uma discriminação às 
avessas. Nós temos de dar as mesmas condições para que todos, 
independentemente de raça, de credo, de sexo, possam disputar com as 
mesmas chances todas as posições, quer seja no mercado de trabalho, na 
universidade, na cultura, etc. Portanto estas ações devem ser utilizadas como 
meio para atingir uma situação igualitária ideal.” 
 

                                                 
1 Texto extraído de palestra proferida, em 20 de novembro de 2001, no Seminário “Discriminação e 
Sistema Legal Brasileiro”, promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho.  
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Fonte: http://www.portalafro.com.br/novembro2002/justica/internet/entrevistasec.htm 
Acesso: Dezembro de 2008. 
 
 
 

 
Chegamos ao fim desta unidade temática e para encerrarmos proponho que 
você discuta com seus colegas em sala, através de um debate organizado 
por seu professor (a) as questões abaixo. Depois as utilize como elemento 
para o trabalho proposto no último item: 

 
1. Em 1967, O preconceito da discriminação passou a ser visto como um 

crime e não mais como simples contravenção penal. Porém a visão 
distorcida que predominava era de que pretos e pardos, têm 
propensão para o crime. Com a utilização desse pré-conceito ou 
julgamento como seria instituída a justiça social no país? Podemos 
dizer que esta existia? 

 
2. Para ajudar em nossa análise vale a  pena lembrar que de 1964 e 

1985, o Brasil se encontrava na época da ditadura militar, portanto as 
“liberdades” individuais e coletivas eram constantemente vigiadas. 
Como falar de igualdade, de direitos e garantias de liberdade nesta 
época? 

 
3. Analise com seus colegas as palavras de Carmem Lúcia Antunes 

Rocha: “...Cidadania não combina com desigualdade. República não 
combina com preconceito. Democracia não combina com 
discriminação...” 

 
4. A Constituição de 1988, referida por Ulisses Guimarães como cidadã, 

segundo Mello, representa justamente a saída deste momento de 
ditadura e a volta da democracia. Portanto, pesquise elementos que 
possam reafirmar a posição de Ulisses Guimarães, bem como o 
posicionamento de Mello de que não há deficiência em seu conteúdo, 
mas falta vontade política na aplicação da Constituição. Apresente a 
pesquisa para o seu professor(a) em data estabelecida pelo(a) 
mesmo(a). 

 
5. Ao tratarmos do tema Constituição, falamos inicialmente num 

momento histórico, em que o modo de produção brasileiro trazia 
claramente a desigualdade social, uns eram senhores e outros 
escravos. O trabalho era considerado vergonhoso, portanto não era 
realizado pelos “cidadãos de bem”. As famílias mais poderosas 
possuíam um maior número de escravos. Estas eram as convenções 
sociais no mundo do trabalho na época imperial. Neste momento você 
utilizará o seu trabalho de pesquisa, para discutir em sala de aula 
sobre a relação entre senhores e escravos. A realização de um 

http://www.portalafro.com.br/novembro2002/justica/internet/entrevistasec.htm
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debate, certamente, nos ajudará a compreender este momento 
histórico. Depois da realização do mesmo, você deve organizar-se 
com seus colegas em grupos (04 pessoas no máximo) e realizar a 
sistematização deste aprendizado em um texto (mínimo 20 linhas). 
Seu professor (a) poderá considerar todas as fases do trabalho como 
partes da ação avaliativa.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

Unidade IV 
O Movimento Negro e a sua luta 

 

 
 

Fonte: http://dceufrn.blogspot.com/2008_05_01_archive.html 
 

 

 
Observe as frases abaixo, elas são de Nelson Mandela e Martin Luther King, 
pessoas  importantes no Movimento Negro no mundo inteiro: 
 
“Sonho com o dia em que todas as pessoas levantar-se-ão e compreenderão 
que foram feitos para viverem como irmãos.” 
“A queda da opressão foi sancionada pela humanidade, e é a maior aspiração 
de cada homem livre.” 
“A luta é a minha vida. Continuarei a lutar pela liberdade até o fim de meus 
dias.” 
“A educação é a arma mais forte que você pode usar para mudar o mundo.”   
“Ainda há gente que não sabe, quando se levanta, de onde virá a próxima 
refeição e há crianças com fome que choram.” 

Nelson Mandela 
 
Fontes: http://www.suapesquisa.com/biografias/nelson_mandela.htm 
http://www.mundonegro.com.br/noticias2/?noticiaID=881 
http://www.enlightenmentring.com/node/21n    Acesso: dezembro de 2008. 
 

http://www.suapesquisa.com/biografias/nelson_mandela.htm
http://www.mundonegro.com.br/noticias2/?noticiaID=881
http://www.enlightenmentring.com/node/21n
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“O que me preocupa não é o grito dos maus. É o silêncio dos bons.” 
“Quem aceita o mal sem protestar, coopera realmente com ele." 
“Eu tenho um sonho de que um dia meus quatro filhos vivam em uma nação 
onde não sejam julgados pela cor de sua pele, mas pelo seu caráter.”  
“Nada no mundo é mais perigoso que a verdadeira ignorância e a estupidez 
conscienciosa.” 
 
 
 
 
 
 

Martin Luther King 
 
 
 
Fontes: http://www.infoescola.com/biografias/martin-luther-king/ 
http://frases.netsaber.com.br/busca_up.php?l=&buscapor=Martin%20Luther%20King 
http://www.projetotimoteo.org.br/pensa.asp?id=13   Acesso: Dezembro de 2008. 
 

 
 
 

 Observando as frases do quadro anterior, elas relatam valores 
importantíssimos em nossa sociedade e foram ditas por pessoas reconhecidas 
no mundo inteiro, principalmente por sua luta pela dignidade humana e contra 
as injustiças sociais. Escolha uma ou mais para expressar a sua opinião e ouvir 
a de seus colegas.  

 
 

A visão desvirtuada do continente Africano, criada pelos portugueses e 
estendida a outros povos europeus, foi trazida para o Brasil durante a colonização, 
como imposição de uma superioridade defendida na época, reforçada durante a 
escravidão e que prevalece ainda, de certa forma no chamado “inconsciente 
coletivo”.  

Entretanto, foi essa ideologia racista que fez com que a história desse povo 
fosse freqüentemente ignorada. É possível afirmar que o próprio negro 
desconhece os dados de quando e como chegou aqui e de onde veio. As suas 
bagagens históricas e culturais encontram-se fragmentadas e sua imagem quando 
associada à lembrança da escravidão, os remete a um passado do qual seria 
melhor esquecer. Tais aspectos apontam as dificuldades enfrentadas por essa 
parcela da população, ao enfrentar as convenções impostas por uma sociedade 
que reafirma seus valores sociais impregnando-se na discriminação e no racismo. 

Apesar desse cenário, o negro sempre buscou uma forma de organização 
para a resistência. Antonio Ozaí da Silva em seu artigo, Política e a Questão 
Racial cita que apesar das adversidades em que a luta anti-racista foi 
historicamente submetida, inclusive através do isolamento político, o negro e a 

http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=1569
http://frases.netsaber.com.br/ver_frase.php?c=1569
http://www.projetotimoteo.org.br/pensa.asp?id=13
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negra sempre resistiram e se impusessem enquanto sujeitos políticos potenciais, 
principalmente ao lutar pelo reconhecimento público da questão racial.  

Para Silva, se no Brasil Colonial uma das principais formas de resistência 
se apresentou com a formação de quilombos. Entretanto, há uma história política 
não institucional que nem sempre é contada. A começar por Quilombo dos 
Palmares, símbolo da resistência de um povo que luta pela vida em liberdade, o 
qual representou uma radical contestação à ordem dominante e que, como 
experiência histórica é em geral desconhecida, mesmo no ensino formal. 

Os quilombos eram terras estrategicamente distantes, com o real objetivo 
de defender-se da reação branca e senhorial. Local onde os negros viviam 
comunitariamente, na tentativa de preservação da sua sobrevivência econômica e 
cultural. Pedro Paulo Funari e Aline Vieira de Carvalho em seu livro Palmares, 
ontem e hoje se referem a este quilombo como o mais conhecido e duradouro.  

Palmares surgiu em Alagoas por volta de 1605 e sobrevivia do artesanato e 
do cultivo do milho, feijão, mandioca, banana e cana-de-açúcar, além do comércio 
com aldeias vizinhas. Em 1612, Palmares já adquiria visibilidade pela sua forma 
de sustentação e resistência e a partir de então, enviou-se uma expedição 
punitiva, sem que esta obtivesse o sucesso desejado. Várias investidas foram 
realizadas contra Palmares, até que em 1695, Zumbi fora assassinado e exposto 
em praça pública.  

A partir das narrativas que surgiram após este acontecimento em Palmares, 
disseminou-se então, a lenda da força e resistência de um herói negro, que ousou 
desafiar as autoridades, deixando registrada na história a liberdade vivenciada em 
Palmares, a qual jamais seria esquecida pelo povo negro ansioso pela conquista 
da dignidade que lhe fora usurpada desde o momento em que fora marcado pela 
escravidão. 

Palmares foi um símbolo de resistência durante o sistema colonial e a figura 
de Zumbi é tida como um mito dessa resistência. Andressa Merces Barbosa dos 
Reis, em seu artigo, Zumbi: historiografia e imagens, ao referir-se à figura de 
Zumbi, cita Milliet que afirma: “Zumbi, suposto líder do Quilombo de Palmares, é 
um caso de mitificação acelerada que vale a pena observar”.  Seu artigo faz, 
entretanto, uma análise de várias historiografias sobre a figura mítica de Zumbi e a 
tentativa de criação, manutenção e desvendamento do mito. 

Já nos anos 20/30, Antonio Ozaí da Silva, relata que a resistência negra se 
fez presente na organização de suas entidades: como a Frente Negra Brasileira, 
que surge em 16 de setembro de 1931. Esse movimento era uma tentativa de 
organizar a comunidade negra, se manifestando coletivamente contra o 
preconceito racial e buscando a construção do seu espaço, na luta por dignidade e 
cidadania. O movimento se afirmou com caráter nacional, porém obteve também, 
repercussão internacional. Surgiu inicialmente, com a participação de Francisco 
Lucrécio, Raul Joviano do Amaral, José Correia Leite (que, depois, dela se 
afastará por motivos ideológicos) e mais alguns. 

Em sua luta a comunidade esperava superar as desigualdades sociais e 
econômicas através da educação, uma importante ferramenta para inseri-los na 
competição do mercado e na sociedade capitalista.  

Com esses objetivos, a Frente Negra se registraria como partido político. 
Tinha todas as condições exigidas pela Justiça Eleitoral da época, e entrou com 
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pedido nesse sentido em 1936. Entretanto, depois de uma calorosa discussão 
entre os membros do Tribunal, a licença foi concedida. Porém, o golpe de 1937 
que culminou com a implantação do Estado Novo, colocou na ilegalidade todos os 
partidos políticos, desmantelando, portanto, a organização do movimento. 

Em 1945, há uma tentativa de reorganização que não entanto, não ocorre 
por falta de adesão da comunidade negra. O movimento negro reaparece com a 
abertura política da década de 1970, no bojo da ascensão dos movimentos 
populares, sindical e estudantil. Porém é somente em 1978, com a fundação do 
Movimento Negro Unificado (MNU), tem-se a volta à cena política do país do 
movimento negro organizado.   

Para entendermos este contexto histórico, vale lembrar que neste 
momento, surgiram lideranças como Martin Luther King, Malcon X, bem como, os 
movimentos de libertação de alguns países africanos. Então, o Movimento Negro 
Unificado, ressurgiu com um discurso radicalizado contra a discriminação racial. 
Um movimento mais consciente, com membros mais bem instruídos e com 
posicionamentos mais radicais, buscando ocupar espaços em sindicatos, partidos 
políticos, igrejas. Esta mobilização reabriu a temática do racismo e conseguiu o 
reconhecimento por parte do governo federal e estadual, os quais passaram a 
criar secretarias especiais para o combate do mesmo.  

Em 1995 ocorreu a emergência do Movimento de Mulheres Negras, o qual 
interferiu nos fóruns nacionais e internacionais que preparavam a Conferência 
Beijin 95. Este movimento teve grande importância no sentido de incluir a questão 
racial na pauta das discussões feministas.  

Os negros resistiram ainda, através da organização e da manutenção de 
sua cultura, formando associações comunitárias negras, divulgando o candomblé, 
as escolas de samba, a imprensa negra, bem como a participação em movimentos 
e partidos políticos, demonstrando através de suas mobilizações que não 
desistiriam do espaço social, econômico, cultural e religioso que lhes é de direito. 

Observe o quadro abaixo, ele foi retirado do artigo: Movimento Negro 
Brasileiro: alguns apontamentos históricos, de Petrônio Domingues e, segundo 
ele, é uma avaliação um tanto quanto esquemática da trajetória do movimento 
negro no período republicano.  

A evolução histórica desse movimento, segundo Domingues, foi marcada 
por contradições, avanços, recuos e estagnações de diversas ordens. Todavia, ele 
busca apontar as linhas gerais na caracterização do movimento, numa tentativa de 
sinalizar as principais tendências que nortearam a luta anti-racista no país. 
 
Movimento Negro 

Brasileiro 
Primeira Fase 
(1889-1937) 

 
 

Segunda Fase 
(1945-1964) 

 

Terceira Fase 
(1978-2000 

Conjuntura 
internacional 

 

Movimento 
nazifascista e 
pan-africanista 

Movimento da 
negritude e de 
descolonização 

da África 
 

Afrocentrismo, 
movimento dos 
direitos civis nos 
Estados Unidos e 
de descolonização 

da África 
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Principais termos 
de 

Auto- 
identificação 

 

Homem de cor, 
negro e preto 

 

Homem de cor, 
negro e preto 

 

Adoção “oficial” 
do termo “negro”. 
Posteriormente, 

usa-se, também, o 
“afro-brasileiro” e 
“afro-descendente” 

Causa da 
marginalização 

do 
negro 

 

A escravidão e o 
despreparo 

moral/ 
educacional 

 

A escravidão e o 
despreparo 
cultural/ 

educacional 
 

A escravidão e o 
sistema capitalista 

Solução para o 
racismo 

 

Pela via 
educacional 
e moral, nos 

marcos 
do capitalismo ou 

da 
sociedade 
burguesa 

 

Pela via 
educacional 
e cultural, 

eliminando o 
complexo de 

inferioridade do 
negro e 

reeducando 
racialmente o 
branco, nos 
marcos 

do capitalismo ou 
sociedade 
burguesa 

 

Pela via política 
(“negro no poder!”), 
nos marcos de 

uma 
sociedade 
socialista, 

a única que seria 
capaz de eliminar 
com todas as 
formas de 
opressão, 

inclusive a racial 

Métodos de lutas Criação de 
agremiações 

negras, 
palestras, atos 

públicos “cívicos” 
e 

publicação de 
jornais 

 

Teatro, imprensa, 
eventos 

“acadêmicos” e 
ações visando à 
sensibilização da 
elite branca para 

o 
problema do 

negro 
no país 

 

Manifestações 
públicas, imprensa, 

formação de 
comitês 

de base, formação 
de um movimento 

nacional 

Relação com 
o “mito” da 

democracia racial 
 

Denúncia 
assistemática 
do “mito” da 

democracia racial 
 

Denúncia 
assistemática 
do “mito” da 

democracia racial 
 

Denúncia 
sistemática 
do “mito” da 

democracia racial 

Capacidade de 
mobilização 

 

Movimento social 
que chegou a ter 

um 
caráter de massa 

Movimento social 
de 

vanguarda 
 

Movimento social 
de Vanguarda 



 48

Relação com a 
“cultura negra” 

 

Distanciamento 
frente alguns 
símbolos 
associados 

à cultura negra 
(capoeira, 
samba, 

religiões de 
matriz 

africana) 
 

Ambigüidade 
valorativa diante 

de alguns 
símbolos 

associados à 
cultura 

negra (capoeira, 
samba, religiões 

de 
matriz africana) 

 

Valorização dos 
símbolos 
associados 

à cultura negra 
(capoeira, samba, 
religiões de matriz 
africana, sobretudo 

o 
candomblé) 

Tipo de discurso 
racial 

predominante 
 

Moderado Moderado Contundente 
 

Estratégia 
cultural 

de “inclusão” 
 

Assimilacionista Integracionista 
 

Diferencialista 
(igualdade na 
diferença) 

 
Principais 
princípios 

ideológicos e 
posições 
políticas 

 

Nacionalismo e 
defesa 

das forças 
políticas 

de 
“direita”, 
nos 

anos 1930 
 

Nacionalismo e 
defesa das forças 

políticas de 
“centro” 

e de “direita”, nos 
anos 1940 e 

1950 
 

Internacionalismo 
e defesa das forças 

políticas da 
esquerda 

marxista, nos anos 
1970 e 1980 

Como concebiam 
o fenômeno da 
mestiçagem 
 

De maneira 
positiva 
(discurso 
prómestiçagem) 
 

De maneira 
positiva 
(discurso 
prómestiçagem) 

De maneira 
negativa 
(discurso contra a 
mestiçagem) 
 

Dia de reflexão 
e/ou protesto 

13 de Maio (dia 
da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 
 

13 de Maio (dia 
da 
assinatura da Lei 
Áurea, em 1888) 
 

20 de Novembro 
(dia   de 
rememoração da 
morte de Zumbi 
dos 
Palmares) 
 

Principais 
lideranças 

Vicente Ferreira, 
José Correia 
Leite, 
Arlindo Veiga dos 
Santos 
 

José Bernardo da 
Silva,  
Abdias do 
Nascimento 
 

Hamilton Cardoso, 
Lélia Gonzalez 



 49

Para finalizar esta unidade temática, vamos ler um artigo, extraído da Folha 
de São Paulo, a fim de complementar nosso aprendizado: 

 
 
Os muitos movimentos negros 
Marcio Goldman 
Ana Claudia Cruz da Silva 
Especial para a Folha 

 
Os grupos constituídos por diferentes formas de identificação racial no 

Brasil exibem uma multiplicidade de estruturas, objetivos, estratégias e modos 
de pertencimento. Pode-se, pois, imaginar que o número de participantes em 
movimentos negros até ultrapasse os 6% entre os "pretos" que declaram tal 
participação, segundo o Datafolha. Índice próximo dos 7% e 11% de brasileiros 
que dizem participar de sindicatos ou partidos políticos.  

Reunir tais coletivos sob a rubrica de movimento negro é possível se 
levarmos o primeiro termo quase ao pé da letra: grupos e pessoas que se 
"movem" na direção de uma -vida mais digna e criativa. Movimento de 
resistência, na medida em que se busca escapar de um destino atribuído por 
uma estrutura social injusta.  

Nesse sentido, quilombos, movimentos abolicionistas, juntas de alforria, 
irmandades religiosas, entre outras formas de organização do período 
escravocrata, são movimentos negros. Do mesmo modo, as várias organizações 
negras (jornais, clubes de lazer, associações etc.) do período pós-abolição, 
como a Frente Negra Brasileira, as quais, além de denunciar o racismo, se 
preocupavam com a educação, a formação profissional, o comportamento social 
e a autovalorização da população negra buscando sua integração.  

Como se sabe - a despeito de todas as expectativas de integração e de 
toda a exaltação do Brasil como país miscigenado e racialmente democrático - o 
racismo sobreviveu à abolição. Entre as ditaduras, houve uma retração das 
organizações negras, mas não da luta. Abdias do Nascimento e seu Teatro 
Experimental do Negro são exemplo disso. Contudo, outras formas de 
resistência continuaram a existir, entre elas as religiões de matriz africana, os 
afoxés, os grupos "folclóricos" ou "artísticos", organizações que preservaram a 
singularidade e a multiplicidade negras. 

 
Novo movimento 
 

Nos anos 1960 e 1970, as influências foram inúmeras - e inevitáveis, uma 
vez que havia em comum a luta contra o racismo: do movimento pelos direitos 
civis nos EUA à luta contra a apartheid na África do Sul, passando pelas lutas 
anticolonialistas dos países africanos, a chegada do reggae ao Brasil, a 
contracultura, a maior visibilidade do candomblé, os bailes de soul music, a 
política de universalização do ensino (que levou mais jovens negros à escola e 
à universidade) e assim por diante.  

Tudo isso se cruzou com as correntes preexistentes, forjando as forças 
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que estiveram na origem desse novo movimento negro. Característica desse 
movimento surgido na década de 1970 é seu foco na diferença, visando 
demonstrar que o problema da população negra não pode ser reduzido a uma 
questão de classe social, e que um racismo propriamente dito permeia a 
sociedade brasileira; que é preciso superar o "mito da democracia racial" e que 
a condição de ser negro comporta problemas específicos, exigindo, portanto, 
direitos específicos.  

Nessa década, emergem organizações negras muito diferenciadas, de 
grupos de teatro e dança aos blocos afro e movimentos políticos, como o MNU 
(Movimento Negro Unificado), entre outros, que permanecem atuantes.  

Mas, desde então, o movimento negro tem se tornado ainda mais plural: 
pré-vestibulares para negros, pastorais afro, associações quilombolas, núcleos 
de estudantes negros, grupos de cultura negra, núcleos de estudo, jornais e 
sites, organizações não-governamentais, hip hop e funk etc. 

Ao lado de todas as lutas e conquistas, o movimento negro brasileiro não 
pára de mostrar como é possível combinar experiências passadas, presentes e 
futuras, locais, nacionais e internacionais, a fim de produzir, numa espécie de 
encruzilhada, uma singularidade plural capaz de resistir às incontáveis 
tentativas de destruição ou de captura de que é objeto.  
 
MARCIO GOLDMAN é professor de antropologia do Museu Nacional, UFRJ, e autor de 
"Como Funciona a Democracia - Uma Teoria Etnográfica da Política" (ed. 7Letras) 
 
ANA CLAUDIA CRUZ DA SILVA é professora visitante de antropologia na Universidade 
Federal de Sergipe e autora da tese: "Agenciamentos Coletivos, Territórios Existenciais e 
Capturas - Uma Etnografia de Movimentos Negros em Ilhéus. 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, Caderno Especial: Racismo. Domingo, 23/11/2008. 
 
 
Vamos propor uma atividade a partir do trabalho realizado nesta unidade: 
 

1. Faça uma pesquisa sobre o mito Zumbi dos Palmares, para posterior 
discussão em sala de aula. Seu professor(a) estabelecerá os prazos. 

 
2. Ao observar o quadro acima realize um debate em sala de aula sobre o 

mesmo e a partir do tema escreva um texto (mínimo 20 linhas) 
discorrendo e buscando relatar a sua opinião sobre o aprendizado que 
você obteve nesta unidade. 

 
3. Neste momento é interessante que o seu professor(a) passe para a 

turma um O filme Jongos, Calangos e Folias: música negra, memória 
e poesia é um documentário historiográfico constituído a partir do 
acervo UFF Petrobrás Cultural Memória e Música Negra. Informações 
em Anexo. 
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UNIDADE V – Um quilombo que se intitula “Campina dos 
morenos” e luta pela preservação de sua identidade 

 

 
 
 
O trabalho desta unidade terá como base principal o livro: Campina dos 
Morenos – Um Quilombo Preservado de Alecxandra Vanessa Portella e para 
iniciarmos esta unidade vamos observar o desabafo de Dona Glória, para a 
pesquisadora e autora do livro acima citado: 
 
“Samo pessoa simples, vivemo aqui sem incomodá ninguém, vemo feliz, temo tudo o 
que precisamo aqui, e o que não temo trabaiamo prá comprá (...)Temo muita fé eu 
acho que um dia ainda muita coisa vai mudá no mundo, seguimo as palavra de Deus, 
vivemo bem aqui, temo nossas roça, temo nossas famía que nos rodeia, temo o ôio 
d'água de São João Batista que nos ajuda principalmente na prantação, que nóis 
colocamo nas pranta uns punhadinho de água e a horta dá bastante, essa agua 
também cura, mais tem que acreditá nela. Acreditamo muito aqui, principalmente em 
São Martinho, ele é nosso Santo protetor [...]”. (PORTELLA: 2001, p.67/68) 
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O relato apresentado acima parece simples, pela forma que Dona Glória 
usa para expressar a sua realidade, porém ele é carregado de significados. 
Observe que apesar do relato não ser relativamente longo, este nos mostra a 
identidade de um povo, através dos detalhes sobre a cultura, a organização 
econômica e social, bem como a forte religiosidade que se expressa nestas 
poucas linhas. Este relato reflete alguns detalhes, do cotidiano de uma 
comunidade que vive num lugar retirado e de difícil acesso, onde os casamentos 
são realizados entre membros de apenas duas famílias e desaconselhado que 
seja realizado fora desta convenção. Depois de trabalharmos alguns conceitos 
importantes, vamos observar um pouco mais sobre o local conhecido como 
Campina dos Morenos. 

Ao relatarmos sobre a questão identitária, devemos compreender que a  
identidade sócio-cultural, econômica, política e religiosa deste local foi criada pelas 
pessoas que vivem neste espaço e as marcas desta fazem parte das ações 
cotidianas do grupo.  Este grupo de pessoas, que vive na Campina dos Morenos, 
busca a seu modo, a manutenção e preservação dessa identidade organizacional, 
para que não ocorra interferência de “outros” no quilombo. 

Antes de continuarmos a refletir sobre essa forma de organização social e 
preservação na Campina dos Morenos, vamos inicialmente refletir sobre o 
significado da palavra e o conceito de identidade.   

 
 
Identidade 
1 Qualidade daquilo que é idêntico. 2 Paridade absoluta. 3 Álg Espécie de 
equação ou de igualdade cujos membros são identicamente os mesmos, ou 
igualdade que se verifica para todos os valores da incógnita. 4 Dir Conjunto dos 
caracteres próprios de uma pessoa, tais como nome, profissão, sexo, 
impressões digitais, defeitos físicos etc., o qual é considerado exclusivo dela e, 
conseqüentemente, considerado, quando ela precisa ser reconhecida. I. 
pessoal: consciência que uma pessoa tem de si mesma. 
 
Fonte: http://michaelis.uol.com.br 
Acesso em dezembro de 2008 
 

 
Ainda versando sobre o conceito de identidade vamos utilizar o artigo: 

Marcas da memória traduzidas na identidade docente, de Elisangela Vieira 
Linhares, o qual pode nos ajudar a refletir ao citar Dubar (1997, p.105), sobre o 
tema identidade: “A identidade não é mais do que o resultado simultaneamente 
estável e provisório, individual ou coletivo, subjetivo, biográfico e estrutural, dos 
diversos processos de socialização que, em conjunto, constroem os indivíduos e 
definem instituições”. 

Ainda segundo Linhares, “a identidade estabelece, no tempo, quais são os 
limites de um grupo em relação ao seu ambiente natural e social, regulando o 
pertencimento dos indivíduos, definindo os requisitos para fazer parte do grupo, os 
critérios para reconhecer-se e para serem reconhecidos como membros”. 

http://michaelis.uol.com.br/
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Linhares ao citar Stuart (2000, p. 109), complementa: “É porque as 
identidades são construídas dentro e não fora de um discurso que nós precisamos 
compreendê-las como produzidas em locais históricos [...]”. 

A partir dessas informações podemos dizer que a identidade é construída 
nas relações sociais entre os indivíduos, na interação com a família e os outros 
grupos sociais com os quais compartilha valores, convenções, estabelecendo 
normas e critérios sociais. 
 Por ser algo que está sujeito às transformações sociais, a identidade 
também se transforma de acordo com a atuação e a necessidades dos sujeitos 
envolvidos no processo e, mantêm-se na memória individual e do grupo. Portanto, 
a memória não é somente um fenômeno individual, mas também, um fenômeno 
coletivo e social, construído coletivamente, a qual pode ser submetida a 
flutuações, transformações e mudanças constantes. Porém temos que lembrar 
que da memória também fazem parte marcos construídos por determinadas 
convenções sociais e, portanto, invariáveis e imutáveis. Podemos citar como 
exemplo, um busto de uma figura ilustre na praça de uma determinada cidade, ou 
também marcos construídos na história como, por exemplo, a figura de 
Tiradentes, Zumbi, Duque de Caxias e outros. Portanto, da memória fazem parte 
às lembranças sócio-culturais, econômicas, religiosas, políticas, isto é, toda a 
organização e estrutura individual e do grupo.  E esta, ao ser utilizada pelo 
historiador como fonte de pesquisa e publicações se torna a história ciência, que 
vai ser analisada, aceita ou questionada por diferentes autores, cada um com o 
seu método de pesquisa e a sua ideologia e, estudada nos meios acadêmicos e 
espaços escolares. 

Todas essas informações da memória também podem se perpetuar através 
do patrimônio material e imaterial construído pelos indivíduos, na sua estrutura 
social. Porém antes de continuarmos o nosso tema sobre a Campina dos 
Morenos, vamos diferenciar o patrimônio material do imaterial, pois esta 
diferenciação também nos auxiliará no entendimento de vários conceitos utilizados 
em nosso cotidiano. Para tal, vamos observar um texto, retirado da entrevista de 
Ana Gita, Antropóloga, Gerente de Identificação do Departamento do Patrimônio 
Imaterial do IPHAN. 
 
 

Patrimônio Material e Imaterial 

         Os grupos humanos produzem coisas que nós podemos considerar 
materiais, por exemplo, carros, geladeira, moinho de água, cadeiras, bancos. E 
produzem também coisas que nós podemos pensar como imateriais, que são os 
conhecimentos. Os conhecimentos sobre a forma de trabalhar a terra, 
conhecimento sobre a seleção de sementes, o conhecimento de como produzir 
remédios a partir de plantas encontradas na natureza, os sentimentos. Tudo 
isso sempre está organizado e iluminado pela cultura. Então, esses bens são 
considerados patrimônio imaterial e eles têm uma natureza muito específica, 
eles são processuais e dinâmicos, eles se transformam historicamente. 
         Os bens de natureza imaterial, eles têm um caráter, uma natureza 
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processual e dinâmica e, portanto, não podem ser preservados da mesma forma 
como são tratados o Patrimônio material e o patrimônio arqueológico também.  
         Patrimônio Imaterial está definido na Constituição Federal de 1988, que 
estabelece os direitos culturais e fala do entendimento que se deve ter sobre o 
Patrimônio Cultural nas duas vertentes: o material e o imaterial. Como já havia 
desde 1937 a Lei nº 25 que instituiu o tombamento para proteger e preservar o 
Patrimônio Material, as Igrejas, as casas, exemplos do Barroco, os fortes... Não 
havia um instrumento legal que desse conta do outro conjunto de bens, previsto 
por Mario de Andrade, de atribuição de significados a esses bens materiais, mas 
que no entanto não tinham como ser contemplados pelo tombamento. No ano 
2000, orientados pela Constituição, um grupo nomeado pelo Ministro da Cultura 
produziu o registro, que é o Decreto 3.551, que estabelece um conjunto de 
normas e de regras para a preservação do Patrimônio Imaterial. Todo esse 
conjunto de bens relacionados a celebrações, aos lugares, aos modos de fazer. 
         Esse patrimônio imaterial, ele está assim entendido porque ele expressa, 
ele traduz expressões da cultura que estão para além da sensibilidade humana, 
dos olhos e do tato. Então, a partir do encontro dessas relações, desses eixos, 
qualquer expressão é expressão cultural. Na verdade, o material e o imaterial, 
eles sempre aparecem juntos. 
         Mario de Andrade dizia que preservar o patrimônio cultural constitui tarefa 
de alfabetização, e aí eu acho que os nexos entre educação e cultura ficam 
muito claros. É como se pudesse ampliar o entendimento do mundo, naquilo 
que o mundo tem de geral, de universal, sem perder as características daquilo 
que me constitui culturalmente, localmente. Então, esse movimento entre o 
conhecimento universal e a valorização das tradições e dos valores locais é 
fundamental no processo e na construção da cidadania da qualidade de vida. E 
é a partir desse nexo que Mario de Andrade encaminhou seu trabalho. Ficando 
evidente que o entendimento que se tem do patrimônio cultural não é mais só o 
patrimônio histórico e artístico, mas, agora, é que a cultura é essa totalidade, 
que inclui sua materialidade e sua imaterialidade. Então, são duas vertentes, na 
verdade, de uma mesma coisa. Nós não falamos mais em patrimônio histórico e 
artístico, mas falamos em patrimônio cultural para estabelecer exatamente essa 
distinção. 
 
Fonte: http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/entrevistas/ana_gita.htm 
Acesso em dezembro de 2008 
 

 
A partir das informações iniciais nesta unidade, já temos vários conceitos para 
propor um debate em sala de aula, então vamos fazê-lo: 
 

1. No relato inicial de Dona Glória você percebeu que apesar deste parecer 
simples, é carregado de significados. Você saberia destacar 
separadamente, o que faria parte da organização econômica, social e  
religiosa dessa comunidade? 

 
2. Vamos discutir o conceito de identidade. Você poderá encontrar 

http://www.tvebrasil.com.br/SALTO/entrevistas/ana_gita.htm
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subsídios no próprio texto para analisar como se constrói a identidade de 
uma comunidade. Vamos destacar principalmente, para a análise, a 
afirmação de Linhares, “a identidade estabelece, no tempo, quais são os 
limites de um grupo em relação ao seu ambiente natural e social, 
regulando o pertencimento dos indivíduos, definindo os requisitos para 
fazer parte do grupo, os critérios para reconhecer-se e para serem 
reconhecidos como membros”. Você concorda com esta afirmação? 
Exemplifique. 

 
 
3. O que é memória para você? Qual a diferença entre memória individual e 

memória coletiva? E como a memória coletiva se perpetua? 
 

4. Analise a afirmação: A memória somente se torna história, enquanto 
ciência a partir do trabalho do historiador. Você concorda? Por quê? 

 
5. Observando o texto sobre patrimônio material e imaterial você saberia 

diferenciá-los? Comente com seus colegas sobre o assunto solicitado. 
 

6. Para termos um patrimônio material e imaterial deve-se realizar o 
tombamento, isto é, segundo o dicionário Michaelis, o registro ou relação 
de coisas ou fatos referentes a uma especialidade ou a uma região, cujos 
valores históricos, artísticos ou paisagísticos o Poder Público reputa 
merecedor de particular proteção, e que por força desse ato passa a ser 
regido por legislação especial. Porém para percebemos a diferença de 
patrimônio material e imaterial, observe na fala de Dona Glória, nela há 
um elemento que poderíamos considerar “para a comunidade”, a qual 
esta pertence, um patrimônio imaterial, dado os valores até mesmo 
religioso, refletido em sua fala. Você saberia dizer que elemento é esse? 

 
 

 
Depois das discussões iniciais, buscando explicitar as diferentes histórias 

da comunidade negra na região de Guarapuava, vamos utilizar a historiadora 
Alecxandra Vanessa Portella em seu livro: Campina dos Morenos – Um Quilombo 
Preservado.  

Comparando os remanescentes do Paiol de Telha com o quilombo 
conhecido como Campina dos Morenos, a história deste último relatada por 
Portella, vamos observar que esta comunidade tem uma condição bastante 
diferenciada em relação ao Paiol de telha, que conhecemos na unidade anterior.  

A Campina dos Morenos está localizado nas proximidades da Vila de 
Palmeirinha, uma região guarapuavana e faz limites com o município do Turvo. 
Entretanto, está localizada numa região de difícil acesso, devido aos aspectos 
naturais de serras, rios, estradas interioranas que em caso de chuva ou até 
mesmo garoa se torna intransponível, se o veículo utilizado for um automóvel. 
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Segundo Portella, sabe-se muito pouco sobre a procedência dos negros 
que vieram para o Paraná e principalmente sobre aqueles que se instalaram na 
Campina. Porém, com relação à formação desta comunidade, sabe-se que estes 
eram escravos do fazendeiro Tenente Coronel Manoel Moreira de Campos, o qual 
tinha a admiração e o carinho de seus escravos, sendo também um chefe político 
com grande prestígio na região de Guarapuava. 

Como esta comunidade se formou, numa época em que havia o regime 
escravista em nosso país? Pois bem, a explicação dada pela pesquisadora e 
historiadora Alecxandra Portela foi a seguinte: A escravidão foi sendo abolida aos 
poucos, a partir do ano de 1871, então o Tenente Coronel Manoel Moreira de 
Campos, seguindo uma prática comum da região, aproximadamente em 1872, 
cedeu um pedaço de terras para que alguns de seus escravos constituíssem 
famílias e pudessem garantir com seu trabalho a subsistência da mesma. Neste 
referido ano, a população da referida região era aproximadamente de umas 100 
famílias.  

Notavelmente, a região passou a exercer o papel de quilombo à medida 
que se tornava um refúgio, onde negros fugitivos da região ou de outras 
localidades longínquas, ou escravos que compravam ou ganhavam sua alforria 
passaram a viver na comunidade. 

Entretanto, afirma Portella, alguns fatores fizeram com que um número 
razoável de pessoas desta comunidade fosse se retirando para viver em outros 
locais, como por exemplo, na Vila Palmeirinha e Butiá. No ano de 2001, Portella 
relata uma população de quarenta habitantes, pois muitos saíram da região e 
foram viver espalhados em regiões próximas, casando-se e constituindo famílias 
diferentes das que se constituem na comunidade, onde os casamentos ocorrem 
somente entre duas famílias “os Mello e os Luiz”. Este tipo de convivência, atitude 
e convenção da referida comunidade, fazem com que os laços familiares de 
respeito, devido ao parentesco sejam reforçados, resguardando os costumes e 
tradições comunitárias. 

Através do depoimento de Seu Idálio, segundo Portella, o morador mais 
velho da Campina dos Morenos e "o responsável por tudo o que acontece na 
comunidade". Podemos observar que através da história oral, Seu Idálio expressa 
a memória de sua comunidade, guardada em suas lembranças: 

 
 
“Aqui nasci e me criei junto de meus pai e meus avô. Lido na roça desde os 
tempos de menino, quando pude levá o cavalo com as semente e aprende a 
queimá o mato pra depois prantá a roça no toco. As roça que nóie lidamo é o 
fejão, o mio, coiemo a erva pro chimarrão e um poco de batata-doce. O fejão 
escoído pro prantio é aquele que a gente penera na penera. Um trabaio muito 
demorado e cansativo. Depois a gente ponha a semente na caixa da máquina 
manuar e daí pranta. O terreno a gente mede por braça que é uma corda que 
tem 2 metro e 20 centímetro.  
Depois, na época de coieta do fejão, nóis debuiamo na vara. As nossa roça de 
mio também é tudo no toco e prantada co'a máquina manuar. Prantamo mais o 
mio branco que daí fazemo a lárinha ou levamo lá pro Turvo e trocamo por 
farinha pronta ou vendemo.  
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Também prantamo o mio amarelo que serve pra engorda da criação de porco e 
das galinha. 
 A erva que nóis usamo pm chimarrão é daqui mesmo. Os pé de erva são 
naturar pois nunca prantamo muda.  
Tudo ano a gente tira as foia  fazemo a fexe de erva que é torrada no carijo e 
socada no pilão.  
Tem erva que é mais amarga porque é torrada com lenha mais ardida como a 
da pementera que sai uma fumaça mais ardida. E tem a qualidade de erva a da 
foinha mais grazída é mais amarga e mais miúda é mais traca. A lenha maior de 
secá é a gavirovera.  
Agente continua a prantá essas coisa porque não temo condição de compra lá 
na cidade, pois tudo é muito caro. Nóis aqui não usamo veneno e tudo é mior 
prá saúde e quase não temo doença. Graças a Deus o tempo tem ajudado nas 
coieita mas teve uns ano muito feio que quase não dava nada por causa das 
chuva ou da seca.  
Até nas urtima chuvarada tenl um tanque aí em cima que estorô e que fez rolá 
umas pedra muito grande que derrubaram árvore, o manjolo que nóis fazia 
farinha foi destruido e a ponte lá de baxo também caiu. De noite escutava os 
baruio das pedra rolando morro abaixo. Naqueles dia comemo muito peixe que 
vinham descendo junto com a água. Até enjoamo de tanto pexe, pois tinha que 
aproveitá. As pedra tão aí até hoje pois ninguém consegue mexê com elas, são 
muito pesada.  
São coisa que acontece e que de noite se reunimo com os otro home da 
Campina e contamo tudo esses causo de hoje e de antigamente. Cada noite 
vamo nas casa dos otro moradô, uma noite em cada casa. As muié vão prá 
cuzinha e ficam tomando chimarrão e os home ficam na sala contando causo e 
tomando umas pinga.  
Contei esses dia, de um causo que meu avô contava que um tar de Manuel 
Morera, avô de seu Raullá da Parmerinha, que no tempo da grerra ele mandô 
tudo os negro pra wn lugar chamado Baú Velho, até perto, pra eles se 
esconderem. Dizia que lá ficaram tempo e que até tinha rinha de cavalo. Diziam 
que esse tar de Manuel Morera era muito bão pros escravo negro de 
antigamente. Depois do Baú, o Manuel Morera pegá os negro dele e mandá 
tudo pra cá. Aí então ele deu terra pros negro morá e tudo aqueles preto, 
Cezariano e os otro ficaram aqui e até hoje nóis vivemo aqui muito feliz, junto 
com os otro fio e neto e compadre e daqui é difice nóis saí. “ (PORTELLA: 2001, 
p.62/64) 
 

 
A região, onde se encontra a comunidade Campina dos Morenos, apesar 

de ter na sua proximidade uma indústria madeireira, a MANASA, uma empresa 
nacional voltada ao reflorestamento e industrialização de madeira, é um local de 
mata nativa preservada contando também com espaços voltados à agricultura 
tradicional, destacando-se o cultivo do feijão, da mandioca e principalmente do 
milho. Tinham também, uma pequena pecuária suína, criada solta no mato, depois 
o porco de safra o qual era alimentado com milho, produzido em suas roças.  
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Os habitantes da Campina dos Morenos têm como objetivo a preservação 
de sua cultura e identidade, dificultando o contato para todo e qualquer visitante. 
Portella, afirma que estes se fecham em uma barreira de ordem social e 
psicológica, a fim de analisar os modos, a aparência e as falas do visitante. Muitos 
dos moradores se escondem e esperam que o patriarca da família faça o primeiro 
contato. O patriarca que recepcionou a pesquisadora e seus amigos foi o senhor 
de mais idade na comunidade e atende pelo nome de Idálio, ou “Seo Idálio” como 
é tratado pela comunidade.  

Aparentemente há uma “divisão primitiva” de trabalho, onde as mulheres 
cuidam dos serviços caseiros e o que se refere à limpeza da comunidade, ainda 
fabricam a farinha de mandioca. Entretanto, pela observação da pesquisadora, as 
mulheres não manifestam abertamente sua opinião, também não participam de 
todas as conversas, sendo alguns assuntos delimitados apenas para a discussão 
masculina, enquanto estas exercem outros afazeres, como por exemplo, a 
alimentação do grupo. 

Com relação às moradias, estas são muito simples, onde também se 
percebe algo relacionado à tradição, sem nada da tecnologia moderna. As casas 
são pequenas, construídas com madeira, de poucos cômodos, porém com certo 
aconchego durante a noite quando a família se reúne próximo ao fogão à lenha 
para conversar, principalmente nas noites frias. As casas são cercadas por 
arames farpados ou madeira, separando cada propriedade, porém as janelas não 
possuem vidros e permanecem abertas, numa confiança mútua e a certeza de que 
nada irá perturbá-los. 

 A liberdade é expressa na comunidade através das crianças que se 
encontram fora da idade escolar, pois estas brincam livres e seguras nos limites 
da campina. E aquelas que vão à escola que fica nas proximidades, são 
ensinadas por uma professora da própria comunidade reforçando, portanto os 
ideais de convivência, respeito e tradição. Porém, se sentem chateados ao  deixar 
a escola de sua comunidade para se dirigir a outra escola da região, fato que 
podemos observar no depoimento que da professora Roselene, citado pela 
pesquisadora: 

 
 
“Vivo aqui na Campina, sou professora, e para mim o estudo é  'multo 
importante, temos que estudar para ser alguém na vida,  eu me esforço, ainda 
estou estudando para dar aula, mas só que agora tudo ficou mais difícil, a 
escola que tinha aqui na comunidade, mudou para outro lugar, que fica mais 
longe, e que quando está chovendo, ou choveu muito forte não podemos 
passar, por que a estrada é muito ruim, os alunos sentem dificuldades de irem 
estudar mais longe".  
Temos a escolinha aqui, mas só tinha oito (8) alunos ela foi fechada, e fomos 
mandados para uma outra escola que tem muitos alunos e as vezes as crianças 
tem que estudar para fora da sala em um pavilhão.  
Gostaria que ainda tivesse a nossa escola aqui, o ano próximo vai entrar mais 
dois alunos e completa o número de dez. 
Aqui nós temos tudo, as carteiras para os alunos sentarem, o quadro que é bom 
para mim escrever, os mapas, é a localização mais perto, fazendo com que os 
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alunos não precisem andar alguns quilômetros para estudar.  
Às vezes quando perdemos o ônibus, para não perder o dia temos que ir a pé 
para a escola, eu e os alunos.  
Sempre falo para eles da importância da educação, que sem ela não vamos ser 
ninguém nesse mundo.  
Eu ainda estudo, durante a semana vou até o Turvo, e de lá vou para 
Guarapuava onde estudo, me aperfeiçoou. Estive até no Faxinal do Céu, 
fazendo aqueles cursos. Mas o que eu quero mesmo é que a minha escola volte 
para cá, todas as vezes que eu tenho tempo, vou lá para a escolinha limpar a 
sala e me lembro dos meus alunos, eram poucos e por isso dizem que foi 
fechada, tinha oito, mais para funcionar precisava de dez pro ano que vem vai 
Ter dez, mais a escola não vai voltar a ser aqui, pois vão puxar as carteiras para 
a outra escola. E aqui vai ficar abandonado.  
Não faltava ninguém, sempre eles estavam aqui estudando, agora já temos falta 
quando chove demais, e as vezes até cansamos de ir até lá, é longe, é uma 
viagem, as nossas crianças são mais tímidas que as outras, e as vezes elas 
perdem o interesse de ir para a escola.  
As coisas aqui são simples, mas todo mundo ajuda, os nossos alunos são mais 
tímidos mais aqui se sentem muito bem, brincam com seus primos, seus irmãos, 
e vão para a escola muito alegres.  
Eles também sabem da importância de se ter estudo, sabem tanto que os 
alunos mais velhos que já tiraram a quarta série vão até o Turvo continuar seus 
estudos, por que querem ser alguém na vida, querem com seu estudo ajudar 
seus pais. Sabem que para tudo hoje elas precisam de estudo. Aqui é muito 
simples não tem luz elétrica, talvez isso dificulte muita coisa, mas com o tempo 
ela vai chegar, agora ela tá perto já dá para puxar e vais ser mais fácil para as 
crianças. É muito bom aqui, mais seria melhor com a escola aqui.” (PORTELLA: 
2001, p. 65/67)”. 
 

 
No cotidiano da Campina dos Morenos, diferente da nossa sociedade, o 

consumismo, as novas tecnologias, até mesmo o rádio é pouco utilizado devido o 
trabalho de subsistência. A televisão só é observada raramente quando se dirigem 
para a “cidade”. Portanto, estas tecnologias ficam de fora ou não lhes chama a 
atenção, pois a satisfação de suas necessidades básicas se encontra no seio da 
própria comunidade, lugar que para eles é sagrado, fazendo com que em seus 
“causos” tracem uma ponte entre passado e presente, vida e liberdade. Contudo, 
as experiências de vida, relatadas durante a intervenção da pesquisadora se 
referem ao cotidiano, a cultura e religiosidade e uma incondicional saudade de um 
passado comum e de muitas recordações, bem como a constante busca de uma 
vida melhor, como é expresso no desabafo de Dona Neri, que vamos observar no 
quadro abaixo: 

 
 
"Eu não nasci aqui na Campina, mais moro aqui há quase cinqüenta ano, vim 
para cá depois que me casei com o Idálio, nóis aqui, vivemo bem rodiado pelos 
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fio e neto se precisá é só gritá, aqui é muito bão de noite nóis só escutamo o 
baruio do mato, isso quando tem vento, e de vez em quando os cachorro que 
late, e o baruio da cachuera que daságua aqui pra baixo da nossa casa.  
E quando os cachorro não late, e não tem vento, não escutamo nada, é uma 
tranqüilidade.  
Vivê aqui é bão, fazemo tudo aqui o que precisamo, e o que não fazemo aqui 
nóis compramo lá no Turvo, tenho minha horta e pranto, temo a nossa rocinha, 
e na época da pranta, nóis fazemo a quimada e prantamo o nosso feijão e o 
mio, cada um tem uma roça.  
Antigamente aqui era muito bom, as festa aqui eram muito boa, vinha a 
vizinhança toda, gente do Paiquerê, dos Butiá, nossus parente de longe, hoje 
quando nóis conta pros fio que passava a noite acordada eles não acreditam, 
mais nóis passava a noite na novena maior, mas tinha as novena menor.  
Depois parava prá armoçá era uma comilança, tudo mundo ajudava nas festa 
preparando arguma coisa, me lembro que tinha muito bolo de porvio, e nóis 
comia muito. E depois que tudo mundo armoçava nóis ia pra missa.  
Agora tudo acabô, não se tem mais depois que o meu sogro morreu e o Seu 
Cezarino também se foi tudo acabô, não se tem mais essas festa, os mais novo 
já tem medo, agora já precisa de reforço nas festa, mas antes a gente não 
precisava não.  
Agora a gente tem medo, os mais novo tem receio das pessoas que vêm aqui, 
muitas veiz eles se esconde, as criança tamém, agora em época de política 
chega muita gente estranha aqui, mas eles só vem em época de eleição, não 
gosto muito dessa política eles só ligam prá nóis quando é pra votá, “é como se 
fosse uma cólica, sempre vem a dor forte e depois passa”.  (PORTELLA: 2001, 
p.58/60) 
 
 

Portella conclui, portanto, que a história da Campina dos Morenos é uma 
história original, construída por seus próprios habitantes, com suas encruzilhadas, 
seus medos, como por exemplo, de que as gerações futuras não queiram 
continuar vivendo ali; com suas desilusões ao relatar que alguns só lembram que 
eles também são gente, na época de eleições; a agonia pelo fechamento da 
escola devido ao número de alunos e a exigência de que as crianças em idade 
escolar se dirijam a uma escola mais distante. Porém ao mesmo tempo com uma 
esperança de que esta história de simplicidade, cultura e tradição tenham uma 
continuidade e que o legado cultural até agora trazido por eles não seja dissipado 
por outras convenções sociais, que não as da comunidade.  

 
 
A partir da leitura do texto vamos fazer debate com seus colegas: 
 

1. No seu entendimento, porque os habitantes da Campina dos Morenos 
dificultam o contato para todo e qualquer visitante? Você concorda com 
este posicionamento? Por quê? 
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2. Na comunidade as tecnologias ficam de fora ou não lhes chama a 
atenção. Em sua opinião, você acredita que o rádio e a televisão possam 
fazer falta para esta comunidade, da maneira em que esta se encontra 
organizada? Seria realmente relevante a presença das mesmas? Que 
diferenças, estas trariam para a vida dos moradores desta comunidade?  

 
3. Quais as dificuldades apontadas pela professora Roselene, com relação 

á educação e em sua comunidade? Como garantir que essas 
dificuldades não afetem a vida das crianças e jovens na idade escolar? 

 
4. Comente sobre o desabafo de Dona Neri: “... agora em época de política 

chega muita gente estranha aqui, mas eles só vem em época de eleição, 
não gosto muito dessa política eles só ligam prá nóis quando é pra votá, 
“é como se fosse uma cólica, sempre vem a dor forte e depois passa”.   

 
5. Como o poder público poderia ser responsabilizado pela falta de recursos 

nesta comunidade? Que argumentos você utilizaria para defendê-los? 
 

6. Como concluiu a pesquisadora Portella, a história da Campina dos 
Morenos é uma história original e construída pelos próprios habitantes. 
Em seu livro ela cita vários relatos de algumas pessoas dessa 
comunidade e em um dos momentos, ao referir-se que vai ocupar-se da 
história oral, cita Borges (1992): “Nosso passado é nossa memória”. 
Relembrando o conceito de memória trabalhado anteriormente, 
observando os relatos destacados nesta unidade e as questões 
debatidas, procure dar uma explicação ou sentido à frase de Borges. 
Para tal elabore individualmente, ou em grupo se assim o seu professor 
(a) orientar, um texto (mínimo 20 linhas) expressando o seu 
entendimento. 
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Unidade VI - Paiol de Telha e a luta pela posse do que lhe 

é de direito 

 
Tema: Quilombo 

Fonte: 
http://www.iesb.br/moduloonline/napratica/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=301 

 
 
Música: Paulinho é Akomabu 
Compositor: Diego Negão & Augusto Nassa 
... 
Tu és o encanto que canta 
Em lamento alivia a dor (Bis) 
Dessa gente sofrida da lida da vida 
Que não se entregou. 
 
Nos faz remexer 
Levantando o astral (Bis) 
Mostrando pro seu povo que o quilombo 
Novo ainda não é real. 
... 
Fonte: http://www.ccnma.org.br/cartilha_akomabu_2004.htm 
Acesso: dezembro de 2008. 
 

 
 
Nesta unidade você vai conhecer um pouco mais sobre quilombos 
especificamente sobre o Paiol de Telha em Guarapuava. Você percebeu ao 
observar a gravura que a história dos quilombos sempre foi de muita lutas e 
resistência. E na letra da música Paulinho é Akomabu dos compositores: Diego 
Negão & Augusto Nassa, há uma citação: “... Mostrando pro seu povo que o 
quilombo novo ainda não é real...”. 

http://www.iesb.br/moduloonline/napratica/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=301
http://www.ccnma.org.br/cartilha_akomabu_2004.htm
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Essa afirmação lembra especificamente sobre quilombo, tema que estudaremos 
nesta unidade. E já começamos com uma tarefa importante: 
 

• O texto nos apresenta vários detalhes para que possamos entender a 
relação entre escravo e proprietário e alguns detalhes da vida 
cotidiana na fazenda Capão Grande. Anote tudo o que você observar e 
considerar pertinente para um debate entre os colegas no final desta 
unidade. Organize as informações separando-as em critérios como, 
por exemplo: organização social, economia, cultura e religiosidade, 
relação senhor e escravo.  

  
Inicialmente vamos observar um pouco sobre a política de povoamento da 
cidade de Guarapuava. 
 

 
Com a finalidade de especificar a situação dos quilombolas em Guarapuava 

atualmente, vamos primeiramente observar um pouco sobre o regime escravista 
regional, tomando para esse fim um embasamento teórico no livro: População, 
escravidão e família em Guarapuava no séc. XIX de Fernando Franco Netto.  

 Ao relatar inicialmente sobre a política de povoamento de Guarapuava, 
Netto, especifica que o processo de ocupação e povoamento de Guarapuava não 
foi espontâneo, havendo interesses especificamente econômicos e militares 
sendo, portanto um processo oficial determinado pelo Governo. Os aspectos 
militares dessas expedições eram importantes para definir a autonomia, se 
desenvolvendo concomitantemente a esse fator a economia. Reforçando a idéia 
de que havia um projeto do Governo para a expansão territorial, Netto cita o relato 
de Daniel Pedro Muller: 
 

“Pelo tempo de D. Luiz é que se fizerão as expedições de Iguatemy, 
Yvaí, Tibagi, e Guarapuava, em conseqüência das recomendações do 
Márquez de Pombal, por contar que os descubertos dos Certões do 
Yvaí, e Tibagi, e Serras de Apucarana, Amambay, ou Maracaju, além 
dos interesses que promettião  ao Estado facilitando-nos o commercio 
com o Paraguay, e suas adjacências, servirião de barreiras aos nossos 
visinhos, difficultando suas conquistas, facilitando as nossas, e que nos 
entregaria a navegação de vários rios”. (NETTO, 2007: p.47) 
 

 Segundo Netto, em função das ameaças dos espanhóis, a defesa da 
fronteira sul do país a partir da segunda metade do século XVIII, foi uma 
preocupação constante do Governo. Estava claro que, para o estabelecimento de 
uma população mais estável nessa área, seria fundamental a exploração territorial 
e a conquista de novas áreas, a fim de se expandir os domínios portugueses. 
Relata ainda que, devemos entender que para incrementar sua política econômica 
e social, baseadas nas transformações agrícola e populacional, visando assim, o 
desenvolvimento daquelas áreas relativamente vazias, a política adotada pelo 
Governo foi de expansão de fronteiras, baseada em expedições militares de 
defesa. Além desse fator inicialmente apontado, há um relato de uma comissão no 
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ano de 1867, nomeada pelo Presidente da Província, na qual se passa a idéia da 
importância que os “Campos de Guarapuava” e os “Campos de Palmas” tinham 
para a Província, observe o relato: 
 

“A última comarca da província é, a nosso ver, a mais interessante de 
todos os pontos de vista, já por ser limitrophe com paízes estrangeiros, 
já por suas condições naturaes favoráveis a agricultura. Pelo lado 
político Guarapuava tem de ser sempre um ponto de attracção para as 
vistas do governo do paíz, attendendo-se que é fronteira com a província 
Argentina de Comentes e com a república do Paraguay (...) O gênero de 
vida adaptado pelos habitantes da comarca é principalmente a creação 
do gado vaccum, cavallar e suíno, por serem os campos 
apropriadíssimos para isso, (...) os povoados desta comarca são 
somente dois: villa de Guarapuava e freguezia de Palmas”. (NETTO: 
2007, p. 43) 
 

Inicialmente Guarapuava pertencia à divisão administrativa da Vila de 
Castro, localizada no 6º Quarteirão dessa Vila, como sendo um bairro daquela 
localidade. Castro possuía seis comarcas, sendo Guarapuava a quinta Comarca. 
Havia nesta época uma preocupação fundamental do Estado, o controle territorial 
e administrativo. Os levantamentos populacionais no século XVIII tinham uma 
finalidade específica, o qual era realizado de forma criteriosa e tinha por objetivo 
recrutar para os trabalhos públicos, bem como para as guerras. Em segundo plano 
ficavam as preocupações fiscais e o conhecimento dos costumes da população 
local. 

Netto, afirma ser possível perceber através dos dados das listas 
nominativas, que a região sofreu intensa movimentação de indivíduos, 
conseqüência não só das políticas de povoamento adotadas pelo Governo 
Imperial, mas também da expansão das atividades econômicas. Referindo-se às 
questões econômicas, as atividades desenvolvidas durante a maior parte da 
primeira metade do século XIX, voltava-se para a lavoura de alimentos e a criação 
e comercialização de animais.  

Para a Província, a criação de animais era tão fundamental que um 
orçamento realizado no ano de 1858 demonstrava que a atividade relacionada 
com a comercialização de animais foi muito importante para seu desenvolvimento. 
Em 1859, apesar de o Presidente da Província do Paraná reclamar da situação da 
indústria e do comércio, bem como da agricultura, muito influenciada pela falta de 
braços e pelas más condições das vias de transporte, informa que Guarapuava e 
Palmas possuíam juntas 112.880 cabeças de gado, o que representava 49,5% de 
todo o gado do Paraná que ao todo contava com 227.922 cabeças. Portanto, 
segundo Netto, como podemos observar pelos dados, a Província baseada numa 
economia interna, promovia ainda o suporte necessário para outras áreas voltadas 
para o comércio externo.  

 
Antes de seguirmos com o conteúdo desta unidade, vamos fazer uma análise 
do que já foi apresentado. Reflita com seus colegas e professor(a): 
 

1. Franco especifica que o processo de ocupação e povoamento de 
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Guarapuava não foi espontâneo. Na sua opinião, quais os dados ou 
elementos que podem justificar essa afirmação? 

 
2. Justifique a importância da região de Guarapuava, segundo a afirmação 

de Netto: Estava claro que, para o estabelecimento de uma população 
mais estável nessa área, seria fundamental a exploração territorial e a 
conquista de novas áreas, a fim de se expandir os domínios portugueses. 

 
3. Para que ocorresse o povoamento da região também era preciso 

viabilizar o sustento econômico da população. O texto traz referências 
sobre essas atividades econômicas, você poderia destacar quais eram 
estas atividades importantes neste período? 

 
 
Continuando esta unidade, vamos fazer referência à questão populacional. 

Guarapuava, no início de seu povoamento, foi marcada por intensos movimentos 
migratórios, devido as suas especificidades de área de fronteira. Com isso, o seu 
crescimento populacional, não só ocorreu em função das políticas implementadas 
pelo Governo, como também pela expansão de suas atividades econômicas. 

Sobre a questão populacional, é importante destacar ainda, que para a 
região de Guarapuava foram enviados indivíduos caracterizados como 
"degredados". O Príncipe Regente determina na Carta Régia, de 10 de abril de 
1809, que: "igualmente vos ordeno que façais remeter para os Campos de 
Guarapuava todos os criminosos e criminosas que forem sentenciados a degredo. 
Assim o cumprireis e fareis executar". (NETTO: 2007, p.54).  

No Brasil Quanto aos crimes passíveis de degredo, teve grande influência 
para o Código Criminal do Império o Livro V das Ordenações Filipinas, que trata 
dos crimes e castigos. Como afirma Geraldo Pieroni, citado por Netto, observe 
quais eram os crimes passíveis de degredo: 

 
“Cito apenas alguns (crimes) passíveis de degredo: quebrar ou violar de 
qualquer modo a segurança real; matar, ferir ou ofender reféns em poder 
do rei, sabendo que o eram, e sem justa razão, ou ajudá-Ias a fugir 
desse poder; ajudar preso acusado de traição e dar-lhe fuga; tirar do 
cárcere algum preso condenado ou confesso para evitar que se fizesse 
justiça; matar ou ferir, por vingança, inimigo que esteja preso em prisão 
régia para se dele fazer cumprimento de justiça; matar ou ferir juiz ou 
oficial de justiça por fato relativo ao exercício de suas funções [...] As 
ordenações Filipinas, na realidade, apresentam cerca de 90 tipos de 
crimes punidos com degredo no Brasil, punição escolhida pela justiça 
portuguesa para os crimes mais graves”. (NETTO: 2007, p.54-55). 

 
No ano de 1821, dados apresentados pelo Padre Francisco das Chagas 

Lima, mostram que a população de Guarapuava era de 118 indivíduos, além de 
03 portugueses, casados com índios, totalizando 121 pessoas. 

Já em 1828 em Guarapuava, há nos registros informações que 13 
indivíduos na viviam na condição de degredo, 08 no ano de 1835 e 10 no ano de 
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1840, incluindo-se mulheres. Também no ano de 1828 provavelmente havia um 
número razoável de índios fazendo parte da população geral de Guarapuava, 
devido à informação encontrada na própria Carta Régia, onde o Príncipe Regente 
determinava que os índios fossem vestidos e que se vivesse em paz com eles, 
protegendo-os de seus inimigos. Quanto à população escrava, percebe-se 
também um constante crescimento, principalmente devido às migrações com os 
deslocamentos dos proprietários de cativos, que estariam trazendo seus escravos 
para suas propriedades. Essa parcela da população guarapuavana, no ano de 
1828 estava composta de 43 indivíduos. Destes, 29 eram homens e 14 eram 
mulheres. Já para o ano de 1835, sua população era de 82 indivíduos, sendo 49 
homens e 33 mulheres. Finalmente, no ano de 1840, os escravos são em número 
de 95, com 60 homens e 35 mulheres. Com relação à população livre em relação 
à população total de Guarapuava, ela ainda representava a maioria.  

  
Agora vamos falar da questão povoamento. Em grupo (04 pessoas no máximo) 
discuta com seus colegas sobre: 
 

1. Você percebeu no texto que por ser uma região de fronteira Guarapuava 
sofreu intensos movimentos migratórios e também que, para cá foram 
mandados pessoas que estavam cumprindo pena de degredo, isto é, 
pena imposta pela justiça a criminosos, banimento. Degredo também 
poderia se referir ao local, onde seria cumprida a pena.  Você saberia 
dizer o porquê deste local ser escolhido com essa finalidade? O porquê 
de um povoamento em uma região desconhecida ter também o degredo 
como característica? A localização regional influenciou no pensamento 
das autoridades da época? 

 
2. Faça uma análise dos crimes passíveis de degredo trazidos pelo texto. 

 
 
No capítulo quatro, Netto relata sobre as relações entre senhores e 

escravos e a família escrava e, afirma que Guarapuava foi uma das regiões 
brasileiras onde a comunidade era provavelmente unida em se tratando de laços 
de afinidade e de estratégias parentais, produzindo relações relativamente 
estáveis para a população escrava. A região possuía uma escravaria pequena 
para os padrões brasileiros, porém estava dentro das estimativas do Paraná e de 
outras áreas voltadas para o abastecimento interno. Entretanto, durante todo o 
século XIX, com relação às possibilidades de formação da família escrava em 
Guarapuava é possível perceber, que haviam estratégias muitas vezes parecidas 
e complementares entre as propriedades e seus escravos a fim de promover 
arranjos matrimoniais entre eles. 

Essa atitude demonstra que os proprietários ofereciam condições para que 
os escravos pudessem se relacionar melhor com outras pessoas, principalmente 
os livres. Netto, afirma ter observado assentos de casamento, de batismo e de 
óbito dos escravos em ótimo estado de conservação, com vários dados pessoais 
que se encontram arquivados na Paróquia Nossa Senhora de Belém em 
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Guarapuava. No livro denominado de Assentos de Casamento de Escravos, 
percebeu-se uma característica interessante que identificava a existência de 
casamentos não apenas entre escravos, mas também de indivíduos que em 
algum momento de sua vida foram escravos ou mesmo tiveram relações com 
pessoas que foram escravas ou parentes próximos cativos Contudo os arranjos 
não eram necessariamente voltados para uniões sancionadas pela Igreja, mas 
pelas possibilidades concretas de cada ator dessa grande peça atingir seus 
sonhos e desejos. Esses arranjos eram realizados dentro da própria propriedade 
ou entre propriedades próximas e por se encontrarem registrados nos documentos 
paroquiais possibilitaram uma análise detalhada devido aos dados dos referidos 
documentos, trazendo um conhecimento ampliado da realidade escrava na região. 

Ao concluir seu trabalho Netto relata que os escravos realmente tiveram, 
possibilidades de relações estáveis entre si no cativeiro, na medida em que eles 
próprios criaram estratégias para fortaleceram essas relações, onde os 
proprietários, algumas ou várias vezes, acabaram por participaram desse 
processo.   

Afirma ainda, que a escravidão em Guarapuava, apesar de pequena, deu o 
suporte necessário para o desenvolvimento de suas atividades em parceria com o 
trabalho familiar. Portanto a evolução no tempo da escravaria é significativa para 
os padrões estabelecidos, demonstrando um perfil de riqueza importante, 
principalmente, onde a grande maioria dos proprietários possuía grandes 
extensões de terras e um número significativo de animais. Entretanto, o nível de 
riqueza da propriedade era determinado pela posse, quanto maior o número de 
cativos, melhores condições de inserção no mercado em relação às outras 
propriedades.  

 
 

Neste momento vamos refletir sobre a questão da escravidão, analise com 
colegas e o seu professor(a): 
 

1. Ao relatar sobre as relações entre senhores e escravos e a família 
escrava, Netto afirma que a região, parece ter produzido relações 
relativamente estáveis para a população escrava. Encontrem no texto 
argumentos que possam sustentar essa afirmação. 

 
2. No texto você percebeu que o nível de riqueza da propriedade era 

determinado pela posse, quanto maior o número de cativos, melhores as 
condições de inserção no mercado em relação às outras propriedades. 
Reflita sobre as convenções sociais da época em que se condicionava a 
riqueza ao número de “material humano” presente nas propriedades da 
época. Por que esta questão foi considerada importante para a época? 

 
 

 
  Outro relato importante em Netto, é um dos elementos essenciais no 
desenvolvimento deste objeto de pesquisa: a transcrição de parte do testamento 
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de D. Balbina Francisca de Siqueira, aberto no ano de 1865, onde se encontram 
informações valiosas para o estudo dessa família e suas relações com os 
escravos. D. Balbina declara neste documento registrado em cartório a sua 
vontade, após seu falecimento: 
 

“Os escravos, que meu finado marido deixou como libertos, com 
condição somente de me servirem durante minha existência, são os 
seguintes: Heleodoro e sua mulher Feliciana, Manoel, José Velho, José 
dos Santos, lsidoro, Eduardo, Diana, Joaquina, Libania, e Rita, os quaes 
todos tendo-me prestado bons serviços, ficão por isso gozando da 
liberdade. Declaro, que depois do falecimento de meu esposo, possui 
mais dois escravos, sendo estes: José Marcos, meu afilhado e 
Generosa dos quaes fica liberto, sem mais condição alguma, o dito José 
Marcos, e fica também liberta a mesma Generosa, com a condição 
porem de servir por espaço de quinze anos a duas orfans, que estou 
creando, de nomes: Maria Antonia dos Santos, e Porfiria Pedra, das 
quaes se alguma casar ficará ella servindo a que ficar solteira, e della 
não poderia retirar-se, sem completar os quinze anos, contados do dia 
de meu falecimento. Declaro, que a invernada denominada Paiol de 
Telha, que possuo na Fazenda do Capão Grande, e que principia desde 
o portão até o rio da reserva com as terras de cultura nella existentes, 
ficão pertencendo por meu falecimento a todos os escravos acima 
mencionados, e a suas famílias, para nella morarem sem nunca 
poderem dispor, visto como fica como patrimônio dos mesmos”. (NETTO 
2007: p.244-45) 
 

Essa transcrição nos remete diretamente ao livro de Miriam Furtado 
Hartung, O Sangue e o espírito dos antepassados: escravidão, herança e 
expropriação no grupo negro, Invernada Paiol de Telha – PR, embasamento 
teórico essencial para o trabalho desta unidade temática.  

Hartung relata toda a violência cometida diretamente com os legítimos 
herdeiros de D. Balbina, como também, com toda a população negra brasileira e 
mundial quando lhes expropriada a sua dignidade, seus direitos enquanto cidadão 
e seres humanos. A situação revelada por Hartung é de que os herdeiros sofreram 
duplamente a violência. Primeiramente por verem ir água abaixo os seus sonhos 
de proprietários, em segundo lugar a pressão exercida por autoridades 
guarapuavanas para que se retirassem de seus antigos domínios, sem a 
expectativa até atualidade de resolução dos fatos em favor dos herdeiros. 
Portanto, baseada no livro acima citado é que ocorre todo o relato abaixo, sobre a 
história de resistência e luta na Invernada Paiol de Telha. 

Inicialmente, é interessante observarmos o conceito de quilombo. Observe 
no quadro abaixo: 

  

Quilombo 

1 Casa ou esconderijo no mato, onde se açoitavam os negros fugidos. 2 Reg 
(Alagoas) Folc. Folguedo, também chamado toré ou torém, usado durante o 
Natal entre grupos que figuram escravos fugidos e índios que lutam pela posse 
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de uma rainha indígena, terminando a função com a derrota dos negros, 
vendidos aos espectadores como escravos. 

Fonte: http://michaelis.uol.com.br/ 

Acesso: dezembro de 2008 

 

Que são os quilombos?  
 
No Brasil, quilombos eram as comunidades autônomas de escravos fugitivos 
formadas no período colonial. Resistentes, estes escravos se rebelaram contra 
o sistema colonial e contra a condição de cativo e formaram territórios 
independentes onde a liberdade e o trabalho comum constituíram símbolos de 
diferenciação do regime de trabalho adotado pela metrópole.  
A mais importante comunidade foi a do Quilombo de Palmares, instalada na 
Serra da Barriga, em Alagoas, onde foi líder o consagrado Zumbi dos Palmares, 
em 1680. O quilombo durou mais de sessenta anos e chegou a contar com uma 
população de vinte mil habitantes, o que era bastante para a época.  
Hoje, o termo é usado para designar a situação dos remanescentes em 
diferentes regiões e contextos no Brasil. São referidos, principalmente, pela 
persistência em tomar posse das terras arrendadas por descendentes de negros 
libertos. 
 
Fonte: 
http://www.iesb.br/moduloonline/napratica/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=301 
 

“Quilombolas são que todas as famílias negras do Brasil. Agora da situação da 
família da Invernada Paiol de Telha que em modo geral a gente se considera 
como quilombola e como herdeiro da Invernada Paiol de Telha dos escravos de 
Dona Balbina Francisca de Siqueira, que foi a que doou a seus 11 escravos. 
Desses hoje têm descendente que estão aí se batendo em busca da vitória, 
porque nós perdemos as nossas terras e a liberdade de conviver como nós 
convivíamos, hoje as coisas estão muito difícil. Não somos aquele quilombola 
que o governo vai ter que comprar a terra de alguém para doar a eles, que isso 
é uma mentira porque não está existindo nada é só no papel, não está sendo 
aprovada nada, nós não somos esses, o que nós queremos do governo é que 
ele pegue as terras que Dona Balbina deixou para nós, onde diz no documento 
‘sem nunca poder dispor disso, ficará como patrimônio dos negros,’ nós somos 
reconhecidos e o documento foi reconhecido.” Domingos Gonçalves 
Guimarães, 74 anos / Núcleo de Guarapuava . 

Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – 
Fascículo 11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 
 
 

Ilka Boaventura Leite, destaca em seu livro, Os quilombos no Brasil: 
questões conceituais e normativas, que o quilombo desde o escravismo colonial 
constitui questão relevante, sendo um dos primeiros focos de resistência dos 
africanos. A expressão quilombo vem sendo sistematicamente usada desde o 

http://michaelis.uol.com.br/
http://www.iesb.br/moduloonline/napratica/?fuseaction=fbx.Materia&CodMateria=301
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período colonial.  E ao procurar um conceito que lhe seja pertinente, Leite cita Ney 
Lopes, Siqueira e Nascimento (1987: 27-28): “quilombo é um conceito próprio dos 
africanos bantos que vem sendo modificado através dos séculos (...) Quer dizer 
acampamento guerreiro na floresta, sendo entendido ainda em Angola como 
divisão administrativa”. 

Segundo Leite, o termo quilombo já havia sido definido pelo Conselho 
Ultramarino Português de 1740, como: “toda habitação de negros fugidos que 
passem de cinco, em parte desprovida, ainda que não tenham ranchos levantados 
nem se achem pilões neles”. O termo poderia indicar também “uma reação 
guerreira a uma situação opressiva”. Com relação ao Brasil, reafirma Leite, há 
muitas variações no significado da palavra quilombo, que pode ser associado a: 
um lugar, ao povo que vive neste lugar, às manifestações populares; ao local de 
uma prática condenada pela sociedade (exemplo a prostituição); a um conflito; a 
uma relação social ou ainda a um sistema econômico. Já no que se refere ao texto 
constitucional, quilombo pode ser traduzido como “a comunidade”, utilizando o 
termo “remanescente” ao referir-se então a seus habitantes, denominados 
posteriormente quilombolas.   

No site Portal Afro2 encontra-se um comentário de Clóvis Moura, referindo-
se ao quilombo:  

 
"... Foi incontestavelmente, a unidade básica de resistência do escravo. 
Pequeno ou grande, estável ou de vida precária, em qualquer região em 
que existisse a escravidão lá se encontrava ele como elemento de 
desgaste do regime servil. O fenômeno não era atomizado, circunscrito 
à determinada área geográfica, como a dizer que somente em 
determinados locais, por circunstâncias mesológicas favoráveis, ele 
poderia afirmar-se. Não. O quilombo aparecia onde quer que a 
escravidão surgisse. Não era simples manifestação tópica. Muitas vezes 
surpreende pela capacidade de organização, pela resistência que 
oferece; destruído parcialmente dezenas de vezes e novamente 
aparecendo, em outros locais, plantando a sua roça, construindo suas 
casas, reorganizando sua vida e estabelecendo novos sistemas de 
defesa. O quilombo não foi, portanto, apenas um fenômeno esporádico. 
Constituía-se em fato normal dentro da sociedade escravista. Era a 
reação organizada de combate a uma forma de trabalho contra a qual se 
voltava o próprio sujeito que a sustentava" 

 
 
Vamos refletir sobre o conceito de quilombo: 

 
1. Você percebeu que existe mais de uma determinação para o conceito de 

quilombo. Geralmente o que vem à nossa mente, é o local onde os 
negros se escondiam para fugir da opressão de seus senhores e as 
péssimas condições a que eram submetidos pelo regime escravista, 
lembramos então de Palmares, o qual é referenciado como um mito da 

                                                 
2
 http://www.portalafro.com.br/quilombo/quilombos.htm, pesquisa realizada no mês de junho de 
2008. 

http://www.portalafro.com.br/quilombo/quilombos.htm
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resistência negra no Brasil. Especifique os diferentes conceitos 
apresentados acima. 

 
2. Na parte que você observou do documento de D. Balbina sobre a 

libertação de seus escravos, aparecem os critérios desta libertação, 
observe-os e destaque-os para debater com seus colegas. Que 
condições ela expõe para a alforria? Quais as preocupações 
demonstradas no testamento? E com relação às terras são estabelecidas 
demarcações de que forma? 

 
 
 

Segundo a pesquisa de Hartung, a fazenda Capão Grande, em 1827 
aparece inicialmente como concessão da área como sesmaria a Manoel Ferreira 
dos Santos, solicitada pelo fazendeiro, pela necessidade de uma área para a 
instalação de uma fazenda de criação para a criação de gado vacum. Em 1855, 
também constam do registro de terras sobre as atividades pecuárias da Capão 
Grande, feito por Dona Balbina Francisca de Siqueira, esposa de Manoel Ferreira 
dos Santos, no qual registra a posse de" campos de criar, logradouros e mattos". 
Assim como as demais fazendas da região, a referida fazenda parece ter contado 
também com um rebanho de eqüinos, evidenciado no testamento de Manoel 
Ferreira dos Santos em 1851, o qual relata entre ouros itens 20 éguas e um potro-
pastor, evidenciando a inclusão nas fazendas da região de uma nova atividade a 
ser valorizada no momento. 

A referida fazenda contava com o mesmo número de escravos das demais 
fazendas da região, tratando-se de uma fazenda de médio porte. A informação 
bibliográfica sobre a média de escravos das fazendas paranaenses é de 30. Na 
Fazenda Capão Grande, havia 17 escravos, na ocasião da morte de D. Balbina. 
Entretanto, talvez este número não corresponda necessariamente ao total de 
cativos da proprietária, visto que nem todos eram registrados.  

Apesar da documentação consultada por Hartung, pouco revelar sobre as 
ocupações dos escravos e libertos da Capão Grande, estudos históricos mostram 
que os cativos eram os responsáveis pela produção da subsistência do grupo 
residente nas fazendas. Apesar da maior parte dos cativos se concentrarem na 
pecuária e nos serviços domésticos, existia uma distribuição para atender também 
as funções de carpinteiro, sapateiro, alfaiate, arrieiro, cozinheiro, campeiro. 
Entretanto, quando se trata da organização dos mesmos na referida fazenda, 
os registros de casamento, óbito e batismo, e os testamentos, dizem respeito 
ao conjunto dos que naquelas terras residiam, bem como da boa relação entre 
si e também em relação aos seus proprietários.  

Referindo-se a relação entre escravo e proprietário, Hartung, relata que 
em 1851, Manoel Ferreira dos Santos em seu testamento, liberta 
condicionalmente um jovem escravo designado "rapazinho" Eduardo, recebido 
por questão herança materna do proprietário. No relato desse documento 
dava-se a condicionalidade da libertação, pois o mesmo estava sujeito à 
esposa do proprietário que deveria providenciar sua instrução e o aprendizado 
de um ofício. Consta-se, portanto, que o escravo liberto continuaria a conviver 
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naquele espaço com outros de condição diferente da sua.  
Hartung, afirma que essa organização condicional da fazenda Capão 

Grande, pode ser constatada ainda pelo testamento de Dona Balbina 
Francisca de Siqueira. A partir desse documento pode-se perceber que entre 
1851 e 1865, na Capão Grande, conviveram senhores, escravos e libertos.  
Pois na redação deste a proprietária, faz referência de que seu marido 
libertara outros escravos, os quais continuaram a servi-la e a residir no 
domínio da fazenda.  

A documentação mostra também, ao referir-se especificamente aos 
escravos, que sua organização se pautava na família. Do total de escravos 
declarado em 1860, os documentos consultados informam que no mínimo seis 
integravam famílias, conjugais ou formadas por mãe e filhos. Nesse caso, a 
ausência do cônjuge pode ser explicada porque algumas uniões não eram 
sancionadas pela igreja. Este fato permite concluir que as famílias nem 
sempre se constituíam a partir de uniões sancionadas legalmente.  

Com relação à organização familiar, Hartung enfatiza que pelo menos 
duas destas famílias foram formadas na própria fazenda. Em 1858 há registro 
da união de Heleodoro e Feliciana. A outra união refere-se a Libânia, escrava 
liberta de D. Balbina e um outro escravo de uma fazenda adjacente. Esse fato 
demonstra, portanto, que as relações de parentesco eram ampliadas para 
além do domínio a que pertenciam, revelando também relações de compadrio 
e apadrinhamento entre as fazendas vizinhas. Essas relações permitiam ente 
eles a existência de outros elos que não a de cativos e ao que se referem aos 
seus proprietários, às relações remetem-se a valores “humanitários” e de 
“caridade”, existência de relações de maior afetuosidade, destacados no 
direcionamento para a instrução e para um determinado ofício, visto as 
referências ao escravo liberto “rapazinho" Eduardo, especifica que estes 
cativos tinham raízes nas fazendas, alimentando relações com seus pares e 
senhores, o que provavelmente motivava as preocupações com o seu futuro. 

Entretanto, afirma Hartung, a referência à Fazenda Capão Grande nos 
registros localizados são vagos, sendo, portanto tarefa difícil delimitar com 
precisão a sua área. Tanto que em 1855, quando herdara a fazenda de seu 
falecido marido, bem como no momento de registrar seu testamento em 1860, 
Dona Balbina Francisca de Siqueira se diz incapaz de precisar a área da 
propriedade e fornece apenas seus limites.  
 Um século depois, em 1965, a mesma imprecisão reaparece reafirmada por 
um descendente dos escravos e libertos, exatamente como se encontrava no 
testamento de D. Balbina, em um documento de registro da propriedade.  
 Segundo Hartung, a lnvernada Paiol de Telha, também conhecida por 
"Fundão", na versão de seus descendentes, totalizava uma área de 
aproximadamente 8712 ha, município da Reserva do Iguaçu, Comarca de Pinhão 
integrava a Fazenda Capão Grande, localizada no Distrito de Pedro Lustosa. Com 
relação a esses dados há divergências de informações documentais datados de 
1974.   
 Em 1974 a extensão da referida invernada é destacada em uma escritura 
de compra e venda da propriedade como sendo de 3000 alqueires ou 7260 há.  
Com relação a essas divergências, Hartung citou a impossibilidade de consultar o 
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inventário arquivado no Fórum do Pinhão, devido às dificuldades criadas pelo 
referido Fórum no momento de sua pesquisa.  
 
  
Vamos trabalhar com o conteúdo acima relatado, vamos necessitar de um 
trabalho de pesquisa, seu professor(a) estabelecerá os prazos para a realização 
desta atividade: 
 

1. Você leu no início do texto que a fazenda Capão Grande, em 1827 
aparece inicialmente como concessão da área como sesmaria a Manoel 
Ferreira dos Santos, solicitada pelo fazendeiro, pela necessidade de uma 
área para a instalação de uma fazenda de criação para a criação de gado 
vacum. Para complementar seu conhecimento pesquise: O que vem a ser 
uma sesmaria? Quando ocorreu esse tipo de concessão? Quem as 
determinava? Existiam critérios para essa determinação?  

 
2. Observe e relate quais eram as atividades econômicas exercidas pelos 

escravos e libertos na fazenda Capão Grande. 
 

3. Não esqueça das anotações sobre a relação senhor e escravo e o 
cotidiano da fazenda Capão Grande. 

 
 

 
O valor econômico da herança recebida de Dona Balbina, mostra a 

distinção e o valor social que tais escravos e libertos possuíam no contexto 
das relações da fazenda. Revelando que as relações entre senhores e cativos 
extrapolavam em muito, aquelas relações previstas pelo sistema escravocrata. 
Para explicar esse fator Hartung, cita Florentino (1997), o qual firma que nas 
doações e nos privilégios concedidos a alguns escravos, os senhores 
reconheciam que esses estavam organizados socialmente e que tal 
organização se baseava na instituição máxima daquela época e sociedade: a 
família. 

Para Hartung, o testamento pelo qual um dos campos foi deixado em 
herança a um grupo de escravos e libertos, sugere que a relação entre senhores e 
escravos era uma também, uma relação de sujeitos, que acabam por se tornarem 
livres e proprietários de terras, 28 anos antes da abolição da escravidão. E agora 
essas terras vivem na lembrança de muitas famílias, mesmo que seja através do 
relato dos herdeiros mais velhos: 

 
 
"Foi a Dona Balbina Francisca de Siqueira que doou essas terras para os 
escravos que trabalhavam com ela. Uns veio da Bahia, outros são daí mesmo, 
da Invernada Paiol de Telha, uns da Mangueirinha e outros de Coronel Vívida. E 
os que tão lá dos Ferreira, Santeiros, Ezídio, Soares esses todos são herdeiros, 
que agora não é mais por herança, são Quilombolas. Somos os herdeiros dos 
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11 escravos, sou neta de Heleodoro, um dos escravos. Então agora nós 
estamos trabalhando para receber de volta e estamos com esperança de 
receber de volta.”  
Anália Gonçalves dos Santos, 77 anos! Núcleo do Barranco em Reserva do 
Iguaçu. 
 

"O passado para nós que vivemos lá era uma vida muito boa, pois nós 
tínhamos nossas coisas. Tinha vaca de leite, nossos cavalos de montaria, 
porco, carneiro, produção. A fazenda não tinha sido entregue toda, nós 
vivíamos num cantinho de 1245 alqueires na medida de hoje. Então a elite 
guarapuavana achava que nós íamos perturbar os fazendeiros que moravam ao 
lado, mas, dentro da Invernada Paiol de Telha, porque a Invernada Paiol de 
Telha é uma área de 3600 alqueires e nós tava só com 1245 alqueires na 
medida hoje. No Fundão sempre tinha jagunços perseguindo ou observando os 
negros nas nossas festas de casamento, festas de Santos. Entre nós, vivíamos 
bem, não tinha miséria, pois tinha o que comer, nós produzia, nós vendia, nós 
corria por toda a lavoura.”  
Domingos Gonçalves Guimarães, 74 anos/ Núcleo de Guarapuava. 
 
Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – 
Fascículo 11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 
 

 
A sustentabilidade, depois da doação na Fazenda Capão Grande, segundo 

Hartung, limitava-se a pequenas roças de feijão, milho, batatinha e cana-de-
açúcar devido às necessidades do sustento familiar. A produção somente era 
comercializada quando faltava algum produto aos vizinhos e houvesse algum 
excedente. Os terrenos individuais e estavam distribuídos seguindo a divisão 
por herdeiro, isto é, os descendentes de cada escravo ou liberto residiam em 
grupo e em áreas distintas. Além da divisão de áreas, havia também uma 
divisão de responsabilidades, as hortas em proximidade com as habitações eram 
de responsabilidades das mulheres enquanto a roça, mais distante, apesar de 
serem trabalhadas familiarmente era de responsabilidade dos chefes de família. 
Somava-se à agricultura voltada para o consumo, a criação de animais. D. Balbina 
havia deixado aos escravos um pequeno rebanho, repassado às gerações 
seguintes. O cultivo do trigo, assim como a erva-mate, destinado mais à 
comercialização do que ao consumo, só apareceria, de acordo com os relatos, 
bem mais tarde. A relação econômica da arrecadação era reservada à aquisição 
de bens não produzidos por eles, como por exemplo, o vestuário. 

Em determinados momentos as famílias ajudavam umas às outras para a 
realização de determinadas tarefas, não necessariamente os de trabalho, podendo 
ser auxiliada por tios, sobrinhos, primos, cunhados e outros. Esta troca de favores 
era conhecida entre eles como puxirão, o qual poderia algumas vezes ser 
organizado sem o conhecimento do dono, de surpresa, combinando com um dos 
membros da família a troca pela alimentação do grupo no momento do trabalho. 
Este fato apontado reforçava os princípios familiares e a unidade da comunidade.  

Com relação à religiosidade ela era expressa sob duas formas: uma que se 
restringia às famílias individualmente e outra que reúne o grupo como um todo. A 
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primeira é constituída pelas festas dos santos de casa. As famílias contavam com 
um altar, destinando ao santo uma peça da casa para servir de oratório, feito pela 
marcenaria e enfeitado com flores confeccionadas pelas mulheres da casa. Cada 
casa era devota de um santo em especial, normalmente aquele de mesmo nome 
do chefe da família, sendo alguns referenciados em várias casas. Em cada 
morada havia também um mastro, em que se expunha a imagem do santo da 
casa, à vista do público durante o ano todo e trocado por um mais novo por 
ocasião da festa do santo. 

Havia um cortejo, nestes dias de festa, que pedia ao santo proteção, saúde 
e paz. Ao chegar ao outro domicílio que reverenciava o mesmo santo, as orações 
prosseguiam e ao encerrar-se os participantes eram acolhidos pelo morador, que 
sempre lhes servia algo preparado antecipadamente para esse tipo de festividade. 
Este fato expresso através da religiosidade dava sentido e organizava a vida 
social. Em outros momentos reverenciavam-se também os santos padroeiros da 
comunidade especialmente São Sebastião e Santo Antônio, bem como Nossa 
Senhora aparecida.  

 
 
Trabalhando com essa parte do texto, você terá as seguintes tarefas: 
 

1. Comente a citação de Hartung, Florentino (1997), o qual afirma que nas 
doações e nos privilégios concedidos a alguns escravos, os senhores 
reconheciam que esses estavam organizados socialmente e que tal 
organização se baseava na instituição máxima daquela época e 
sociedade: a família. Por que na visão da sociedade daquela época a 
família era importante? Em sua opinião a visão da sociedade atual 
permanece a mesma situação? Por quê? Quais as instituições que ainda 
têm influência sobre a nossa vida? De que forma elas exercem esta 
influência? 

 
2. Esta ainda traz dados para as suas anotações, é extremamente relevante 

que as organize para o trabalho final. 
 
 
Depois de observarmos as relações entre senhor e escravo, o cotidiano da 

fazenda Capão Grande expresso através das atividades econômicas, sociais, 
religiosas e festivas, vamos agora entender o processo de expropriação das terras 
que desencadeiam uma luta dos herdeiros até os dias atuais. 

Em seu livro, Hartung relata que o primeiro processo de desapropriação foi 
efetuada por Pedro Lustoza de Siqueira, afilhado e sobrinho da proprietária, 
também herdeiro do restante da Capão Grande. Este teria se apossado de metade 
das terras, aproveitando a confiança dos herdeiros, restando-lhes apenas 1240 
alqueires. Sentava-se à mesa junto com os herdeiros, porém sua ganância foi 
maior. Primeiramente, é muito provável que Pedro Lustoza tenha sido vizinho da 
Capão Grande, visto que a fazenda de seu pai fazia limites com a de sua tia, Dona 
Balbina. Conforme os depoimentos dos atuais descendentes dos escravos e 



 76

libertos herdeiros, na base da expropriação das terras da Invernada, esteve 
envolvido o parentesco entre os proprietários das fazendas vizinhas da Capão 
Grande e a confiança a partir de então depositada, assim como o parentesco 
espiritual entre estes e escravos. 

Em 1875, Pedro Lustoza requer a propriedade de 5586 ha e fundamenta 
sua demanda na "posse" da referida área. Da Invernada apenas, depois da 
desapropriação, restou aos herdeiros apenas 3000 ha, ou seja, dos 8712 ha, 
herdados lhes foram subtraídos 5712 ha. Em 1875, os libertos herdeiros foram 
arrolados na condição de vizinhos da propriedade de Pedro Lustoza e vinte anos 
mais tarde, em 1895, estes confrontantes simplesmente desapareceram. 

Percebendo o ocorrido, os herdeiros entraram com ação judicial nos anos 
40, solicitando reintegração de posse, no entanto o processo foi arquivado sem 
que houvesse um pronunciamento oficial sobre o assunto. 

Fato pior acontece em 1967, afirma Hartung, quando os remanescentes 
transferem seus direitos hereditários. Os descendentes dizem sofrer uma segunda 
expropriação quando buscavam a regularização de sua propriedade e foram 
ludibriados por pessoas que diziam ajudá-los a dividir as terras que eram 
utilizadas comunitariamente. Através de uma escritura de 17 de agosto do referido 
ano, transferem seus direitos para Alvy Baptista Vitorassi e João Pinto Ribeiro. Um 
fato intrigante é que a procuradora dos descendentes e libertos era a esposa de 
João Pinto Ribeiro, a Sra. Iracema Trinco Ribeiro. 

Quando os herdeiros perceberam que seus direitos estavam sendo 
expropriados, contestaram a legitimidade do processo, entretanto foram coagidos 
fisicamente e obrigados a assinar as escrituras de sessão dos últimos direitos de 
herança, justamente por aqueles que mais tarde apareceriam como donos desses 
direitos, como é o caso do delegado Oscar Pacheco. 

Segundo Hartung, recursos semelhantes foram utilizados na última 
expropriação sofrida pelos herdeiros do Paiol de Telha entre os anos de 1973 e 
1975. Uma ”Escritura pública de Compromisso de compra e venda de terras” foi 
emitida em 17 de setembro de 1974, especificando uma área de 1600 alqueires, 
lavrada entre Oscar Pacheco dos Santos e a Cooperativa Central Agrária Ltda. 
Fato estranho encontra-se documentado, pois segundo a escritura o vendedor, 
Oscar Pacheco dos Santos, possuía apenas 90% dos 1600 alqueires e a 
documentação de compra destes, do antigo proprietário Alvy Baptista Vitorassi, 
relata o dia 1° de outubro de 1974. Outro fator estranho está relacionado ao valor 
da mesma, cem mil cruzeiros, o mesmo valor de transação que cita a escritura de 
1967, acrescendo apenas a palavra “novos”, cem mil cruzeiros novos. 

Entre 1974 e 1975, a Cooperativa Agrária adquiriu o restante de 10% da 
área, de acordo com os atuais descendentes e libertos. E novamente neste 
momento de contestação e permanência dos herdeiros em suas terras, ocorre o 
descaso público e a violência, onde o próprio delegado manda queimar casas, 
insumos, plantações, colheitas e maquinário. Há entre eles muitos relatos de 
engodo e violência, afirma Hartung, até mesmo com armas de fogo. Além disso, 
há relatos de violência da Companhia Agrária que ao pulverizar veneno em suas 
plantações, também o faziam no campo de pasto próximo para que a criação dos 
remanescentes morresse envenenada. Então em 1975, o ultimo herdeiro deixou 
as terras, as quais passaram a ser ocupada pelos sócios da Cooperativa. A partir 



 77

desta data, a Cooperativa pediu usucapião da área, concedido em 1991. A 
referida ação foi instruída e recebida pelo juiz da Comarca de Guarapuava, filho 
de João Pinto Ribeiro, o mesmo que comprou e vendeu os direitos dos herdeiros 
de D. Balbina.  

A violência da expropriação está gravada na memória de muitos herdeiros, 
observe alguns relatos: 

 
 
"Eu lembro quando eu, uma irmã minha e um irmão, estava saindo pra ir para a 
aula, encontramos uma turma a cavalo, todos armados perguntando onde nós 
tava indo, e contamos que tava indo à escola, perguntaram dos nossos pais, 
dissemos que eles estavam em casa, trabalhando, falaram que vieram avisar 
que nós tínhamos que se arranca dali. Minha irmã começou a chorar pensando 
que eles queriam matar nossos pais, ficamos sem saber se continuava indo 
para a escola ou se voltava para casa. Fomos pra escola, mas não 
conseguimos presta atenção na aula, pois não sabia o que ia acontecer com 
meus pais. Demos graça quando acabou a aula, saímos correndo e quando 
chegamos em casa nossos pais estavam vivos. Só contaram que vieram avisar 
que era pra nós sai de lá, e que queriam queimar a casa. Agora pense, sair do 
que era teu pra trabalhar como empregado dos fazendeiros. E foi o que 
aconteceu, tivemos que sair pra não vê, ou surrado, ou massacrado, perigoso 
até atirarem, porque aconteceu muita coisa feia lá, que a gente se lembra. Por 
exemplo, um homem foi surrado com chicote e ficou por debaixo dos panos, 
nunca foi feito nada. Sai pra trabalhar fora, em Mato Grosso, depois de algum 
tempo meu pai faleceu, voltei pra ficar e passei a cuidar da minha mãe, ela 
morava comigo, eu era solteiro, casei e ela continuou morando comigo, morou 
28 anos e sempre falando nas terras.  
Dinarte Marques, 50 anos. 
 
“Foi triste por querer, eu era pequena e não entendia nada vendo meu pai sair 
com 05 cargueirinhos, ele saiu pensando o que ele iria fazer da vida dele, 
porque, não tinha um trabalho, não tinha um emprego, saiu aventurar a vida, 
assim recomecemos. Sim, eu falo pra vocês e conto pra vocês que a mudança 
foi tudo dentro de um cesto e nós um pouco caminhava a pé, um pouco a 
cavalo.”  
Maria da Luz Ferreira, 61 anos/ Núcleo do Pinhão 
 
Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – 
Fascículo 11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 
 

 
Par Hartung, todo o sofrimento dos herdeiros deu-se sob a ótica da 

ocupação das terras paranaenses por imigrantes que iriam desenvolver 
economicamente a região. Fato este que solucionaria a falta de mão-de-obra e 
uma possível crise de alimentos.  Impulsionados por esses ideais de terra, 
trabalho, civilização e progresso, a partir de 1953 a imigração ganha impulso no 
Paraná. Eram 28 colônias de diferentes procedências entre 1860 e 1882. Em 1873 
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ocorre a primeira tentativa de localizar imigrantes europeus em territórios 
paranaenses e as áreas escolhidas foram às antigas fazendas de criação e 
invernagem. 

Como os Campos paranaenses eram julgados impróprios para a 
agricultura, portanto essa prática não se efetivou com a vinda de imigrantes 
europeus, os quais a praticavam apenas para o sustento familiar.  

Entre 1900 e 1920, afirma Hartung, foram efetuadas pelo governo grandes 
concessões e vendas de terras para companhias particulares, nacionais e 
estrangeiras, de áreas consideradas como devolutas. É o caso do Paiol de Telha, 
passada pelo governo sob a forma de concessão ou venda para companhias 
particulares de colonização, entre os anos de 1901 e 1907. Saga esta, iniciada 
pelos escravos e libertos ainda no século XIX, ludibriados por Pedro Lustosa de 
Siqueira e que na continuidade chegou ao descaso do poder público, à violência e 
à expropriação de direitos na Invernada Paiol de Telha. Momentos estes, de 
sofrimento, indignação e luta que não foram levados em conta pelo poder público, 
em nome da “civilização, progresso e modernidade” da região.   

Atualmente os herdeiros do Paiol de Telha, continuam expressando seus 
ideais de justiça com relação à expropriação de seus direitos e reuniram-se em 
julho de 2008, para fazer uma nova cartografia social, com a intenção de relatar as 
dificuldades que encontram em suas comunidades, as conquistas, o que é preciso 
conquistar, além de um mapeamento da região em que se encontram atualmente 
e a região que seria a sua verdadeira posse. Vamos através dos dados abaixo 
conhecer um pouco da realidade apresentada pelos herdeiros: 

 
 

 
Temos sofrido muito, mas temos conquistas ...  

• Acampamento no Barranco em frente à fazenda desde 1995;  
• Apoio e acompanhamento da Pastoral da Terra Região de Guarapuava e 

entidades parceiras;  
• Assentamento de 64 famílias segundo critérios do lncra para Reforma 

Agrária em 1998;  
• Publicação de livro "O Sangue e o Espírito dos Antepassados'; escrito 

pela Professora Mirian Hartung e publicado pelo Nuer-UFSC;  
• Emissão, pela Fundação Cultural Palmares, da "certidão de auto-

reconhecimento quilombola" em 2004;  
• Abertura junto ao Incra do processo administrativo de retomada do 

território, a partir da elaboração do laudo antropológico laudo 
Antropológico da Comunidade;  

• Consolidação do processo organizativo da comunidade em núcleo, 
coordenação de núcleos, coordenação geral e conselho de anciões; 

• Participação em espaços de formação de lideranças;  
• lei Federal n° 10639/03 que introduziu o ensino afro no currículo escolar;  
• Unificação de luta com outros movimentos e comunidades formando a 

Rede 
• Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais envolvendo povos e 
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comunidades quilombolas, faxinalenses, ilhéus ... ;  
 
Estamos lutando para conquistar ...  
 

• Retomar o território tradicionalmente ocupado INVERNADA PAIOL DE 
TELHA FUNDÃO;  

• Resgate da cultura, religiosidade e práticas tradicionais da comunidade;  
• Educação adequada a nossa realidade; 
• Habitação;  
• Luz;  
• Água;  
• Saneamento básico;  
• Implementos agrícolas;  
• Assistência técnica; 
• Respeito a nossa cultura; 
• Espaço em políticas públicas;  
• Reconhecimento da sociedade da forma de vida e da cultura negra 

quilombola.  
 
Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – 
Fascículo 11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 

   
Abaixo alguns relatos dos “Herdeiros do Fundão”, esperançosos e como 

dizem em suas falas: “Em nenhum momento deixamos de lutar para voltar ao 
nosso território...”. 

 
 
“Somos os herdeiros dos 11 escravos, sou neta de Heleodoro, um dos 
escravos. Mesmo com a certidão de reconhecimento da Comunidade como 
Quilombola, nós, nos reconhecemos primeiro como herdeiros da herança de 
Balbina Francisca de Siqueira.”  
Anália Gonçalves dos Santos, 77 anos - Núcleo Barranco de Reserva do 
Iguaçu 
 
“Através da luta que contou com a Pastoral da Terra, junto aos descendentes 
dos ex-escravos, os herdeiros do Fundão foram reconhecidos como 
Quilombolas.”  
Neli Terezinha dos Santos - Nena, 47 anos/ Núcleo Barranco de Reserva do 
Iguaçu 
 
“A luta pela retomada do Fundão, já existe há 70 anos. Por mais que os 
poderosos da época não admitissem a presença de negros e negras no Estado 
do Paraná, mesmo assim, nossos avós e bisavós já vinham buscando seus 
direitos. O negro e a negra nunca teve voz nem vez na região, com isso as suas 
lutas foram ignoradas. A partir de 1989, seu Domingos Guimarães, seu Eugenio 
Guimarães, seu Domingos dos Santos, Dona Anália dos Santos e seu Ovídio 
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reativaram a luta, procurando a Pastoral da Terra e começaram a reunir os 
Herdeiros do Fundão, esses se uniram na luta novamente, fazendo passeatas, 
reuniões, assembléias. Em 2004, dois momentos especiais aconteceram: foi 
elaborado um livro contendo a história da Invernada Paiol de Telha Fundão , 
com o título “O Sangue e o Espírito dos Antepassados” da professora Miriam 
Hartung, publicado pelo NUER-UFSC, também a emissão da certidão de auto-
reconhecimento quilombola expedida pela Fundação Cultural Palmares, na qual 
a Comunidade Negra, ou seja, os Herdeiros do Fundão passaram a se 
reconhecerem como Comunidade Negra Quilombola, mas, antes de tudo 
Herdeiros do Fundão.” 
Mariluz Marques Follmann/ Núcleo de Guarapuava 
 
Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – 
Fascículo 11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 
 
 

Observe agora, o que os herdeiros destacaram, sobre a autocartografia, um 
mapeamento do local onde estão vivendo e das terras herdadas, realizado pela 
comunidade com o apoio de uma equipe de pesquisa composta por: Roberto 
Martins de Souza e José Carlos Vandresen; de cartografia e mapa: Cláudia I. S. 
dos Santos e Assessoria: Centro Missionário de Apoio ao Campesinato. Analise a 
importância deste documento na fala de D. Maria e de Seu Domingos: 

 
 
"Esse trabalho é muito importante, porque a gente pega mais conhecimento 
porque só dizem herdeiro ... herdeiro ... herdeiro ... Mas não se sabe né ... como 
é que vai ficar, como é que nós estamos, porque dizemos né, porque mesmo 
assim, dizem né ... O que vocês querem do Fundão ... ? no Fundão vocês não 
mandam mais, não é de vocês  essa é a resposta que a gente sempre tem por 
aí ...o Fundão é dos alemão ... mas não é dos alemão. Eu sempre tenho uma 
resposta ... eu não vendi e não dei ... É MEU ... Eu não dei... e não vendi pra 
ninguém ... eu não assinei pra ninguém ... Me mostre o que é dos alemães. A 
minha parte não é dos alemães porque eu não dei nada pra ninguém.”Maria 
Oliveira dos Santos, 71 anos/ Núcleo de Pinhão 
 
“Da cartografa é que nós estávamos precisando, vai nos ajudar muito porque o 
Brasil vai nos conhecer e conhecer nossa história, o Brasil e o mundo, 
principalmente em Guarapuava e no Paraná, porque aqui "negro do Fundão" não 
existe.”  
Domingos Gonçalves Guimarães, 74 anos / Núcleo de Guarapuava 
 
Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – Fascículo 
11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 
 

 
Os relatos são sempre em tom de indignação e sentimento de impotência, 

na esperança de que a justiça realmente prevaleça. No entanto, a vida de cada 
negro e de cada negra, pertencente a essa comunidade, vai se desenrolando dia a 
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dia, a passos lentos, porém confiantes e seguros, imbuídos da certeza de que com 
a união e o reconhecimento da sociedade e do governo, sobre os seus direitos 
usurpados, traga mais dia ou menos dias a vitória tão desejada. Observe como 
estes destacaram suas realidades através de legendas: 
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Fonte: Projeto Nova Cartografia Social dos Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil – Fascículo 
11- Comunidade Quilombola Paiol de Telha Fundão 
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Depois de estudarmos o conteúdo desta unidade vamos debater o tema 
e organizar a realização desta última tarefa: 

 
1. Analise as questões relativas ao processo de expropriação sofrido 

pelos herdeiros do Paiol de Telha e comente com seus colegas. 
Por que a justiça é tão morosa para resolver este tipo de situação? 
Você tem exemplos da morosidade e burocracia judicial? Que 
elementos que podemos citar para a demora no desenrolar das 
causas judiciais?Comente com seus colegas.  

 
2. Você lembra dos conceitos de identidade, memória, patrimônio e 

quilombo, que estudamos nas unidades anteriores e nesta 
unidade? Faça uma relação destes conceitos com o conhecimento 
que você tem sobre o Paiol de Telha. 

 
3. Neste momento seria interessante que o seu professor(a) 

passasse para a turma um documentário sobre Memórias do 
Cativeiro: Narrativas. Coordenação: Hebe Maria Mattos. 
Informações em Anexo. 

                 
4. Agora a nossa última tarefa. Depois de suas anotações sobre esta 

unidade. Organize um texto digitado (mínimo 02 páginas) seguindo 
as orientações de seu professor(a), colocando os detalhes 
relevantes, do debate com os colegas sobre a relação entre 
escravo e proprietário e, a vida cotidiana na fazenda Capão Grande. 
Não esqueça de finalizar o trabalho colocando a sua opinião sobre 
a luta dos remanescentes do Paiol de Telha no reconhecimento de 
seus direitos. 
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Jongos Calangos e Folias 
http://www.historia.uff.br/jongos/?page_id=76 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dhnet.org.br/w3/ceddhc/bdados/cartilha14.htm
http://www.palmares.gov.br/003/00301009.jsp?ttCD_CHAVE=521
http://www.historia.uff.br/jongos/?page_id=76
http://www.terrabrasileira.net/folclore/origens/africana/frente.html
http://www.historia.uff.br/labhoi/modules/wordpress/?style=w
http://www.tvcultura.com.br/aloescola/literatura/poesias/titas_televisao.htm
http://www.piratininga.org.br/videos/discriminacao.html
http://www.historia.uff.br/jongos/?page_id=76
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Anexos 

 

Memórias do Cativeiro: Narrativas 
Coordenação: Hebe Maria Mattos 

Iniciado por Hebe Mattos, Ana Lugão Rios e Robson Martins, em 1994, o projeto 
de documentação e pesquisa Memórias do Cativeiro deu origem ao acervo oral de 
mesmo título, depositado no LABHOI-UFF, com entrevistas genealógicas de 
camponeses negros das antigas áreas cafeeiras do Rio de Janeiro, de Minas 
Gerais e do Espírito Santo. O 
LABHOI guarda, também, cópia 
da transcrição dos depoimentos 
de descendentes de escravos, 
moradores em áreas rurais do 
Estado de São Paulo, do acervo 
do projeto Memória da 
Escravidão em Famílias Negras 
de São Paulo, coordenado por 
Maria de Lourdes Janoti e Sueli 
Robles em 1987 (Centro de 
Apoio a Pesquisa Sérgio 
Buarque de Holanda – USP – 
caixas 1 a 16). O projeto 
narrativas identificou e editou 
coincidências discursivas presentes nesses diferentes acervos. A edição foi feita a 
partir de cinco “chaves temáticas” e está publicada no livro “Memórias do 
Cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição” de Hebe Mattos e Ana 
Lugão Rios (RJ: Civilização Brasileira, 2005) precedida de um ensaio analítico. Ela 
pode ser também acessada em pdf neste sítio [chaves Temáticas] e cotejada com 
a transcrição integral das entrevistas ou dos principais trechos relativos à memória 
do cativeiro nos diferentes acervos pesquisados sobre os quais trabalhamos 
[Depoimentos]. Artigos acadêmicos, coleções de imagens, monografias e 
dissertações resultantes do desenvolvimento do projeto podem ser também 
acessados on line nesta página [Produtos]. O projeto resultou também no filme 
documentário “Memórias do Cativeiro” (40’, direção acadêmica Hebe Mattos e 
Martha Abreu; direção e montagem: Guilherme Fernandes e Isabel Castro), 
produto cultural sem fins lucrativos produzido pelo LABHOI com apoio do CNPq e 
da FAPERJ. 

http://www.historia.uff.br/labhoi/modules/wordpress/?style=w 

 

http://www.historia.uff.br/labhoi/modules/wordpress/?style=w
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DVD JONGOS, CALANGOS E FOLIAS. Música Negra, Memória e Poesia 

O filme Jongos, Calangos e Folias: música negra, memória e poesia é um 
documentário historiográfico constituído a partir do acervo UFF Petrobrás Cultural 
Memória e Música Negra. Destina-se também a finalidades didáticas, no âmbito 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, publicadas 
em 2004. A história dos jongos, calangos e folias, como patrimônios culturais, é 
apresentada de forma associada à história social dos grupos que lhe dão suporte. 
O filme coloca em destaque o papel da poesia negra em todas as três 
manifestações culturais e seu papel na legitimação política das comunidades 
remanescentes de quilombo do estado do Rio de Janeiro.  A primeira parte do 
filme refere-se ao litoral do estado, sul e norte, ponto de desembarque dos últimos 
africanos chegados como escravos no Brasil, e apresenta as comunidades 
quilombolas do Bracuí, em Angra dos Reis, e Rasa, em Búzios. A segunda parte 
sobe a Serra do Mar, chega ao Vale do Paraíba, o velho vale do café no século 
XIX, para onde se dirigiu a maioria dos recém chegados. Ali são entrevistados 
representantes das comunidades de Barra do Piraí, Quilombo São José da Serra 
e Duas Barras. A terceira e última parte, desce a serra, e atinge a Baixada 
Fluminense, especialmente Nova Iguaçu, Mesquita, Duque de Caxias  e São João 
do Meriti, para onde muitos dos descendentes dos últimos escravos se dirigiram, 
em diferentes momentos do século XX, na busca por melhores oportunidades de 
trabalho. Em todas as regiões apresentam-se as relações entre os jongos, 
calangos e folias de reis, como patrimônios familiares, com destaque para a 
poesia e os desafios presentes nestas manifestações. 

A REPRODUÇÃO DO FILME ESTÁ AUTORIZADA DESDE QUE SEM FINS 
COMERCIAIS OU LUCRATIVOS. EM BREVE OS FILMES DO LABHOI 
ESTARÃO DISPONÍVEIS NO SITE DA UFF.  PARA OBTER O DVD A PREÇO 
DE CUSTO MANDE UM EMAIL DE SOLICITAÇÃO, COM SEUS DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO  E ENDEREÇO, PARA labhoi@historia.uff.br.  

http://www.historia.uff.br/jongos/?page_id=76 

 

“Vista a Minha Pele” 

2003, 15 min.  

“Vista a Minha Pele” é uma divertida paródia da realidade brasileira. Serve de 
material básico para discussão sobre racismo e preconceito em sala-de-aula.  

Nesta história invertida, os negros são a classe dominante e os brancos foram 
escravizados. Os países pobres são Alemanha e Inglaterra, enquanto os países 
ricos são, por exemplo, África do Sul e Moçambique. Maria é uma menina branca, 
pobre, que estuda num colégio particular graças à bolsa-de-estudo que tem pelo 

http://www.historia.uff.br/jongos/?page_id=76
mailto:labhoi@historia.uff.br


 90

fato de sua mãe ser faxineira nesta escola. A maioria de seus colegas a 
hostilizam, por sua cor e por sua condição social, com exceção de sua amiga 
Luana, filha de um diplomata que, por ter morado em países pobres, possui uma 
visão mais abrangente da realidade.  

Maria quer ser “Miss Festa Junina” da escola, mas isso requer um esforço 
enorme, que vai desde a superação do padrão de beleza imposto pela mídia, onde 
só o negro é valorizado, à resistência de seus pais, à aversão dos colegas e à 
dificuldade em vender os bilhetes para seus conhecidos, em sua maioria muito 
pobres. Maria tem em Luana uma forte aliada e as duas vão se envolver numa 
série de aventuras para alcançar seus objetivos. O centro da história não é o 
concurso, mas a disposição de Maria em enfrentar essa situação. Ao final ela 
descobre que, quanto mais confia em si mesma, mais capacidade terá de 
convencer outros de sua chance de vencer.  

O que é movimento negro  
1998, 15 min.  

Documentário sobre o movimento negro no Brasil. 
Apresenta didaticamente a luta dos negros pela igualdade, 
desde os tempos da escravidão até os dias de hoje. O filme 
começa apresentando, no período colonial, as formas de 
luta e resistência dos negros escravos, como o Banzo e os 
Quilombos. Fala de Zumbi e das revoltas dos Malês e dos 
Alfaiates.  

Foi em 1902 que surgiram as primeiras entidades 
(recreativas) de negros no Brasil. No mesmo período começaram a ser publicados 
os primeiros jornais do movimento negro, como "O Progresso" e "A liberdade". O 
filme aborda as experiências da Frente Negra, da Legião Negra e do Teatro 
Experimental do Negro (TEM), com seu belo trabalho na área de arte-educação.  

Durante a ditadura militar, os negros ficaram proibidos de se organizar e, assim, 
as manifestações culturais ganhavam mais importância. Já na década de 1970, 
após a morte do estudante Edson Luiz, o movimento negro voltou a se manifestar 
e, a partir da união de diversos grupos, foi criado o Movimento Negro Unificado 
(MNU), contra a discriminação racial. A luta pelo respeito às diferenças e pela 
igualdade, levou o Movimento a discutir como a escola reproduz o racismo, 
através dos currículos, dos livros didáticos e da formação dos professores. Levou 
também à organização da Associação de Mulheres Negras.  

O vídeo mostra ainda o samba e o hip hop, entre as formas culturais que 
colaboram com a luta negra pela "desmistificação do mito da democracia racial" 
existente no Brasil.  
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Retrato em Branco e Preto  
15 min.  

Um homem negro e de classe média escreve uma carta a 
um amigo estrangeiro na tentativa de explicar-lhe a real 
situação dos afrodescendentes no Brasil. Este é o pano de 
fundo do documentário Retrato em Preto e Branco, filme 
que revela um Brasil preconceituoso e desigual. Estas 
pessoas, que representam mais da metade da população 
brasileira, vivem à margem das oportunidades de trabalho, 
educação, saúde e moradia, convivendo com o abandono 
das crianças e a violência policial. O filme mostra que no 
Brasil há uma sociedade etnocêntrica, desigual e racista. Retrato em Branco e 
Preto se apóia em pesquisas sócio-econômicas e revela que a reprodução do 
preconceito se dá a partir da escola e pela mídia, que insiste em ser espelho em 
um povo brasileiro que não existe, com suas Xuxas, Angélicas e outros rostinhos 
alvos.  
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