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 RESUMO
              O presente artigo conta a história dos afro-descendentes do município 
de Palmas no Sudoeste do Estado do Paraná. Trabalhou-se neste projeto com 
uma série  de  depoimentos  de  membros  de  três  comunidades  quilombolas, 
através de muitas entrevistas realizadas. Isto gerou inicialmente várias horas 
de gravação, e posteriormente muitas páginas de transcrições. 

Demonstramos  como  ocorreu  a  vinda  dos  africanos  escravos  e  não 
escravos para a região, bem como, os trabalhos que realizavam, a maneira 
como foram tratados, como se organizaram em comunidades quilombolas e 
como se relacionavam com os homens brancos dos espaços rural e urbano. 
Além  disso,  pesquisou-se  como  era  a  vida  cotidiana  dessas  pessoas,  as 
contribuições que elas deram ao município e a situação atual das comunidades 
quilombolas  que residem no Bairro São Sebastião do Rocio, fundado por este 
povo, que nele reside desde as primeiras décadas do século XIX.

Finalmente,  realizamos pesquisa  na  cidade de Pato  Branco (Paraná) 
com alunos da Segunda Série C do Ensino Médio, do Colégio Estadual  La 
Salle  para  verificar  a  existência  de  discriminação  racial  e  preconceitos  na 
sociedade patobranquense.
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ABSTRACT
This article shows the story of african descent in the city of Palmas in the 

Southwest  of  Parana State.  We worked  on this  project  with  a  sequence of 
testimonials  from  members  of  three  quilombola  communities,  through  many 
interviews.   It’s initially  led  to  several  hours  of  recording,  and subsequently 
many pages of transcripts.

We demonstrated how was the arrival of African slaves and not slaves to 
the region, the tasks performed, how they were treated, how they organized 
themselves in quilombo communities and how they related to Caucasian man in 
rural and urban areas. In addition, was investigated the everyday life of these 
people, the contributions they have given to the city and the current status of 
the quilombola communities living in São Sebastião do Rocio neighborhood, 
founded in the early decades of the century.

Finally, we conducted research in the city of Pato Branco with students of 
the Second Year of High School, State College La Salle to verify the existence 
of racial discrimination and prejudice in society of Pato Branco city.
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RESUMEN
              Este artículo cuenta la historia de los afro-descendientes del municipio 
de Palmas en el Suroeste del Estado del Paraná. Hemos trabajado en este 
proyecto con una serie de testimonios de miembros  de las tres comunidades 
quilombolas,  por medio de muchas entrevistas,  lo que generó en un primer 
momento varias horas de grabaciones, y posteriormente muchas paginas de 
transcripciones . Demostramos cómo se dió la venida de los africanos esclavos 
y no esclavos para la región, todavia,  los trabajos que llevaban a cabo, las 
maneras  cómo fueran   tratados,  cómo se  organizaron en  las  comunidades 
Quilombolas, cómo se relacionaron con los hombres blancos de los espacios 
rural  y  urbano,  cómo  fue  la  vida  cotidiana  de  estas  personas,  las 
contribuiciones  que  dejaron  al  municipio  y  la  situación   actual  de  las 
comunidades quilombolas que residen en el Barrio São Sebastião do Rocio, 
fundado por la gente, que en el vive desde las primeras décadas del siglo XIX.
              Por último, se realizó una investigación en la Ciudad  de Pato Branco, 
Paraná, con los estudiantes de la Segunda Serie C de la Escuela Estadual La 
Salle  para  comprobar  la  exintencia  de  discriminación  racial  y  de  juicio 
preconcebido em la sociedad patobranquense.

Palabras   llaves   -  Comunidades  Quilombolas,  Afro-descendientes, 
Discriminación racial  y juicio preconcebido.

1 -  INTRODUÇÃO

              A presente proposta de intervenção pedagógica pesquisará as três 

Comunidades Quilombolas do Sudoeste do Paraná, objetivando inseri-las no 

contexto  histórico  brasileiro,  uma vez que as  mesmas são ignoradas pelas 

comunidades  escolares  da  micro-região,  e  até  mesmo  pela  história  do 

município onde estão localizadas. Reproduz-se no município de Palmas uma 

prática  também verificada  na  história  do  estado  e  do  país,  que,  por  muito 

tempo,  relegaram a  uma posição secundária  às  diversas  contribuições dos 

brasileiros afro-descendentes. 

 O trabalho objetiva também atender à Lei 10.639/2003, que determina a 

inclusão do conteúdo “História da África e Cultura Afro-brasileira” nos currículos 

da Rede de Ensino Pública e Particular dos ensinos Fundamental e Médio. 

 Partindo desse trabalho, se quer identificar e ressaltar as mais diversas 

contribuições desses afro-descendentes  para  Palmas  e  toda  a  região,  bem 



como levantar e trabalhar as questões de preconceito, discriminação racial e 

racismo nas nossas escolas. 

 Ainda, a partir do trabalho em sala de aula buscou-se através de uma 

pesquisa  dos  alunos,  que  utilizando  questionários  elaborados  com  a 

participação deles,  entrevistaram quarenta pessoas da cidade de Pato Branco 

– Paraná, onde se procurou saber sobre a existência de discriminação racial e 

preconceitos na referida cidade.

2 – As Comunidades Quilombolas de Palmas – PR

              Em Palmas, município mãe do Sudoeste paranaense, em seus 

campos existiu trabalho escravo. A Freguesia de Palmas foi criada em 1855. E 

nas atas da Câmara dos Vereadores já há referência ao Bairro São Sebastião, 

bairro onde estão localizadas duas das três comunidades de Quilombolas. A 

Comunidade  Adelaide  Maria  Trindade  –  presidente  Alcione  Ferreira; 

Comunidade  Castorina  da  Conceição  –  presidente  Eni  Araldi   e  em  suas 

proximidades, fazendo divisa coma a Comunidade Adelaide Maria Trindade, 

está  a Comunidade Tobias Ferreira - presidente Juarez de Jesus Ferreira. O 

Bairro São Sebastião, criado pela Lei Municipal nº. 10.020/91, é na verdade o 

primeiro  bairro  da  cidade,  fundado  pelos  ex-escravos  e  escravos  que  se 

estabeleceram neste local a partir  de 1836, portanto, muito antes da cidade 

existir.

O  Bairro  São  Sebastião  do  Rocio,  que  é  o  mais  antigo  da 
cidade,  tinha  sua  capela  antigamente  administrada  por  Tia 
Adelaide  e  Tia  Joana.  A  festa  de  São  Sebastião,  dia  20  de 
janeiro,  era  muito  concorrida.  A  ela  compareciam  não  só  os 
moradores da cidade, como também os fazendeiros. (BAUER, 
2002, P. 117, Apud MARQUES, 2008, p.40) 

              Os primeiros afro-descendentes que se estabeleceram em Palmas, 

vieram  inicialmente  do  Rio  Grande  do  Sul  nas  Bandeiras  dos  fazendeiros 

Zacarias Corte e  José Ferreira dos Santos. Além dos escravos também vieram 

libertos, como é o caso da fundadora da comunidade Adelaide Maria Trindade. 

Em  seguida  chegaram  escravos  fugidos,  que  aproveitando  a  situação  da 

Revolução  Farroupilha  que  estava  em  andamento  no  Rio  Grande  do  Sul, 

conseguiram  a  liberdade  e  a  possibilidade  de  ficarem  próximos  de  seus 

parentes na Comunidade de São Sebastião do Rocio.  



              Outros vieram com fazendeiros dos campos de Guarapuava, 

município ao qual  Palmas pertencia na época. Há ainda relatos de que  após a 

Guerra do Paraguai, alguns escravos que nela lutaram, também teriam vindo 

para Palmas. 

A  historiografia  do  município,  segundo  (NAZARO,  1999; 
MARCONDES, 1997; BAUER, 2002), a cidade de Palmas é  a 
mais antiga do Sudoeste paranaense. De acordo com Nazaro 
(1999, p.12), em 1836, duas expedições, saídas de Guarapuava 
e  Palmeira,  chegaram  praticamente  juntas  nos  campos 
palmenses”.

              Segundo a historiografia, esses campos foram chamados de “Campos de 

Palmas”, pela abundância de butiazeiros e palmeiras existentes.

              Em 1877, pela “Lei 484”, Palmas foi elevada à categoria de Vila, e em 1897 

pela “Lei 223”, passou a ser município.

              Os escravos que viveram como cativos nas diversas fazendas de 

Palmas, tinham um relacionamento estreito com os ex-escravos (os libertos) da 

comunidade de São Sebastião do Rocio, ou Rocio dos Pretos como também 

era  chamada.  Assim  que  a  escravidão  acabou,  parte  deles  permaneceram 

morando nas fazendas, e outra parte passou a viver na comunidade.

É essa, a nossa comunidade surgiu lá por meados de 1836 a 
1839, veio vindo o nosso povo pra cá. Na época uns vinham de 
Guarapuava, naquele descobrimento, quando vieram descobrir 
Palmas, outros vieram do Rio Grande do Sul, na época em que 
teve aquela Guerra, uns vieram meio fugidos pra cá né, e teve 
uns que vieram na frente desmatando, abrindo as picadas com 
as bandeiras de Zacarias Corte e José Ferreira dos Santos [...] o 
nosso povo veio vindo e aqui foi ficando neste lugar, onde foi 
formando  nossa  Comunidade,  né.”  (Alcione  Ferreira  – 
Presidente da Comunidade Adelaide Maria Trindade).

              Podemos perceber que para esse local vieram homens e mulheres de 

regiões  diferentes  e  no  “Rocio”  se  fundem  em  um  só  povo,  formando  a 

comunidade que vai dar origem ao Bairro São Sebastião ou São Sebastião do 

Rocio na cidade de Palmas. 

              A denominação São Sebastião do Rocio dada à comunidade formada 

neste local deve-se a capelinha construída  pelos primeiros moradores sobre a 

liderança da ex-escrava gaúcha Adelaide Maria Trindade, que trouxe consigo 

do Rio Grande do Sul a imagem do santo. Também trouxeram as imagens de 

São Benedito e de Nossa Senhora dos Remédios, santos que até hoje são 

reverenciados pelos fiéis do bairro e estão expostos no altar  da Igreja São 



Sebastião, que atualmente é em Alvenaria (quarta construção). Sendo que a 

primeira construção foi feita totalmente de madeiras retiradas das matas locais, 

rodeada  de  ripões  e  coberta  de  tabuinhas,  tudo  produzido  artesanalmente 

pelos próprios moradores. 

              O próprio altar da Igreja  foi obra de um morador do bairro, senhor 

Joaquim, utilizando madeiras do local.

As mulheres negras quando vieram para o bairro trouxeram o 
São Sebastião que é esse aqui. O santo tem a idade da cidade 
de Palmas. Quando eles vieram com as primeiras expedições, a 
família  negra  tomou  posse  das  terras  aqui  e  os  fazendeiros 
ficaram lá na entrada de Palmas,  lá nos campos e outros do 
lado de lá do Rio Caldeiras e os negros ficaram aqui. Foi aí que 
eles  fizeram a primeira  Igrejinha de ripão tirada por  eles  das 
madeiras que tinha na região. E era esse o São Sebastião que 
eles rezavam nas festas. Era esse o São Sebastião padroeiro 
mesmo,  bem  antigo.  Eu  já  mandei  restaurar  ele  porque  ele 
estava muito estragado, tenho que mandar novamente. Com o 
tempo vai se descascando, olha como ele está ruim. Tenho que 
mandar novamente. O altar foi feito com madeira aqui do bairro, 
o meu tio que era um dos antigos e era um marceneiro então, foi 
ele que fez. Fazia esses trabalhos, olha só que bonito. Então a 
gente conserva esses altares. Desde a primeira Igreja foi ficando 
e  passando,  passando...  Como  aquele  ali  já  está  ficando 
velhinho,  com o tempo, vamos ter  que restaurar ele.  Quando 
veio  os  antigos  para  o  bairro,  veio  São  Sebastião  e  Nossa 
Senhora dos Remédio e o São Benedito que é o santinho dos 
pretos,  antiguinho,  também veio  lá  do início.  Eles  veneravam 
muito  São  Benedito,  São  Sebastião  e  Nossa  Senhora  dos 
Remédios. Nas procissões do dia 20 de janeiro, saía no andor 
ele  e  Nossa  Senhora  dos  Remédios.  O  São  Benedito  não. 
(Dona MARIA ARLETE, 65 anos, 14/02/2005, apud MARQUES, 
p. 158, 2008).

              A festa do padroeiro era sempre realizada na data do santo, vinte de 

janeiro, porém antigamente a festa tinha duração de três dias, iniciando-se no 

dia dezoito e terminando no dia vinte. No dia dezoito participavam as pessoas 

da comunidade, os afro-descendentes, no dia dezenove era a vez das pessoas 

da cidade e os  fazendeiros  do  interior  do  município,  neste  dia  somente os 

brancos dançavam e os afro-descendentes só podiam olhar. No caso de um 

branco querer dançar com uma negra tinha de pedir autorização para a Tia 

Adelaide.   No dia  vinte  tinha a procissão,  a  Santa Missa,  a  churrascada e 

todas  as  outras  comilanças,  jogos  além  da  dança  que  acontecia  e  ainda 

acontece na parte da tarde, onde todos, brancos e pretos se divertiam e se 

divertem juntos. 



              Para essas festas a comunidade contava com grande apoio dos 

fazendeiros,  eram  eles  que  doavam  as  vacas  e  os  carneiros  para  a 

churrascada, também contavam com prendas que eram doadas pelas pessoas 

da  cidade,  além de  contar  com  grande  participação  destes  nas  festanças, 

procissões e na Santa Missa. A maioria dos fazendeiros eram também devotos 

do Santo e a ele confiavam a proteção de seus animais. 

              Além da proteção e bênção do santo, os fazendeiros também 

recorriam  frequentemente  aos  conselhos  da  ex-escrava  fundadora  da 

comunidade,  Adelaide  Maria  Trindade.  Percebe-se  que  além  da  liderança 

sobre  os  afro-descendentes,  a  líder  Adelaide  tinha  influência  sobre  os 

fazendeiros palmenses.

              A comunidade afro-descendente originalmente era toda católica, 

nunca  existiu,  nem  se  ouvia  falar  de  religiões  afro-descendentes,  só 

recentemente  que  alguns  quilombolas  passaram  a  pertencer  às  Igrejas 

evangélicas, tendo inclusive uma sediada no bairro. A Comunidade Castorina 

da  Conceição  conta  com  a  Capela  Nossa  Senhora  da  Luz,  já  os  afro-

descendentes da Comunidade Tobias Ferreira não possuem capela.

              Contam que a comunidade sempre contou com apoio da Igreja 

Católica, destacam o carinho pela comunidade do primeiro Bispo de Palmas D. 

Carlos Eduardo Sabóia e do Padre Natalício, além de outros. 

É. Ocorreu a Igreja Católica foi muito a favor dos escravos, E 
hoje  ainda  ta  sendo,  inclusive  a  nossa  comunidade  ocupa  o 
pavilhão da Igreja  católica  aqui  do Bairro Lagoão.  Para fazer 
reuniões, o que tiver, podemos ocupar. Não tem custo nenhum, 
ocupamos lá, então o padre que ta aí, um padre muito bom, já 
era,  quando  saiu  um,  entrou  outro,  mesma  coisa  continua 
apoiando  nosso  trabalho.  (JUAREZ DE JESUS FERREIRA – 
Comunidade Tobias Ferreira)

              As primeiras casas da comunidade eram feitas de ripões, com muitas 

e  grandes  frestas,  cobertas  de  capim  e  de  chão  batido.  Estas  residências 

tinham  poucos  móveis,  normalmente  apenas  camas  que  eram  produzidas 

pelos próprios moradores, com colchões de tecidos enchidos de capim limão, 

os travesseiros também eram confeccionados por eles e enchidos com a pluma 

da  paina,  alguns  bancos,  mesa  e  prateleiras  tudo  de  tábuas.  A  cozinha 

normalmente  era  em  uma  área  separada  da  casa,  (chamavam  de  biriva), 

algumas tinham fogões de “chapa”  construído  artesanalmente  com tijolos e 

barro, porém a maioria só tinha o gancho onde as panelas eram penduradas 



sobre o fogo (trempe). As residências ainda possuíam fornos de barro para 

assar o pão, batata doce etc., o pilão para descascar o arroz e fazer canjica, 

tudo era produzido ali mesmo com materiais retirados da natureza.

Daquela  cultura com minha avó,  que era cozinha de chão,  a 
cama colchão era capim limão, tirado do campo assim, mas não 
sei se o senhor conhece aquele capim? Secado no sol é feito 
colchão. O travesseiro com paina também, era tudo da natureza. 
(...)  A  cozinha  era  de  chão,  minha  avó  cozinhava  naquele 
gancho até a comida dos cachorros o feijão era naquele gancho. 
Cozinhava no trempe, o forno de barro, até eu criei meus filhos 
fazendo  pão  em  forno  de  barro.  Agora  a  pouco  que  nós 
desmanchamos,  e  eu  aprendi  fazer  esses  fornos  com minha 
avó. (MARIA ARLETE   - Comunidade Adelaide Maria Trindade).

              Um fato interessante a ser destacado é o valor que a mulher tinha e 

tem na comunidade do Rocio. Desde a fundação da comunidade a liderança foi 

exercida  por  uma  mulher  começando  por  Maria  Adelaide  e  chegando  até 

penúltima  líder  da  comunidade  Maria  Arlete  Ferreira,  que  embora  hoje  o 

presidente seja  seu filho Alcione,  Dona Maria  Arlete  continua se dedicando 

muito à coordenação e representação da comunidade.

              Relatam que as moças geralmente casavam-se muito novas e 

também que era comum o casamento entre parentes práticas, aliás que ainda 

acontecem  atualmente.

              Em função desses casamentos entre parentes a comunidade toda 

além  da  ancestralidade  negra,  da  territorialidade,  da  origem  escrava,  dos 

costumes, das tradições..., também têm a questão do parentesco que os unem. 

              Os casamentos entre parentes também era praticados entre os 

fazendeiros  da  época,  porém,  estes  tinham  como  finalidade  a  questão  da 

manutenção do patrimônio na família.

Tia Adelaide  Maria  Ferreira  levou o  nome em homenagem a 
Adelaide  Maria  Trindade  e  casou-se  com  o  último  filho  da 
Adelaide Maria Trindade. Daí os dois casaram, que é o Joaquim 
esse que fazia os artesanatos. Ela casou-se com 13 anos. Aqui 
casavam jovens e as vezes entre parentes. Não deixavam casar 
com parentes muito perto. Mas na quarta ou quinta geração isso 
continua acontecendo. Isso quase não parou porque a mãe do 
meu  marido  era  minha  prima  –  ela  era  descendente  de 
escravos.  O pai  de  meu  marido   era  filho  da  Berberina  (ela 
escrava mesmo)  e era prima da minha mãe. E eu já casei com 
o Rui que é filho do primo da minha mãe. Daí tem a minha filha 
que é enfermeira ali,  a Rosane que é casada com o filho do 
primo do Rui. Eles são primos em terceiro e casaram. Então era 
muito assim, os primos casavam e até agora continuam assim 
(DONA MARIA  ARLETE,65  anos,14/02/2005)”  p.  59  da  Tese 



“Pedagogia  do  Estar  Junto:  Ética  e  estética  no  Bairro  São 
Sebastião do Rocio” MARQUES, Sonia Maria dos Santos.

              Os escravos nos campos de Palmas foram utilizados quase na sua 

totalidade na atividade agropastoril, basicamente na construção de cercas, na 

limpeza  das  pastagens  naturais  da  região,  na  formação  de  pastagens  não 

naturais, no cuidado, no trato e no transporte do gado. Também trabalhavam 

na construção e manutenção das instalações das benfeitorias das fazendas, 

nas construções de taipas de pedras (que ainda existem, como na sede da 

Fazenda  Pitanga  –  ver  anexo  2),  em  pequenas  roças  de  alimentos  de 

subsistência,  nos  serviços  domésticos  da  residência  dos  fazendeiros,  e 

algumas mulheres cuidavam dos filhos e das pessoas idosas da família dos 

fazendeiros.  Com relação  à  construção  de  taipas  de  pedras  ou  cercas  de 

pedra, é curioso o fato de que a pessoa que se destacava nessa técnica era 

uma mulher, a escrava Inhacurita.

E todas as fazendas de Palmas, aqui foi os, é os negros que 
construíram, eles que deram início a nossa cidade de Palmas, 
construindo as primeiras fazendas de pedras, as cercas dividiam 
com as taipas. Que nem tem aqui no passo da Inhacurita, que 
se diz, Inhacuritaera uma, uma negra, que ela era, fazia muito 
bem  taipa.  Né.  (MARIA  ARLETE   TRINDADE  –  Líder  da 
Comunidade Adelaide Maria Trindade).

              Segundo os relatos dos entrevistados, na maioria das fazendas os 

escravos palmenses tiveram um tratamento brando, havia alguns fazendeiros 

que eram amigos de seus escravos e os tratavam com respeito, chegando até 

a fazer com eles suas refeições. Relatam que na fazenda dos “Mendes” os 

escravos tinham um excelente tratamento.  Foram bem poucas as fazendas 

onde os escravos foram maltratados e torturados, entre elas citam a Fazenda 

Pitanga, onde houve castigos e até o tronco era costumeiramente utilizado na 

época do fundador da fazenda senhor Paulo. Porém, a partir do momento que 

seu  filho  senhor  Pirajá  começa  a  administrar,  tais  torturas  são  abolidas.  E 

quando o neto (Paulo Neto) assume o controle da fazenda o tratamento passa 

a ser ainda melhor, pois este os tratava como amigos, chegando inclusive a 

fazer  as  refeições  com seus  escravos.  Citam também que  na Fazenda do 

Salto, empregavam muitos tipos de castigos, como: amarrar pela perna, bater, 

puxar a orelha e até pregar a orelha do escravo na parede e depois de algum 



momento chamar o mesmo, que ao se deslocar para atender o chamamento 

perdia parte da orelha pregada. 

Minha avó contava que a Fazenda Pitanga no início, que eles 
tinham  escravos,  tinham  o  tronco,  existia  o  tronco  ali,  agora 
depois,  poucos  anos,  pouco  tempo,  que  apodreceu  aquele 
tronco. Mas os outros fazendeiros eles eram amigos, assim de 
seus escravos [...].  Que nem tempos de festas  aqui  em São 
Sebastião   os  fazendeiros  davam  as  vacas  para  matar  pra 
churrasco. E daí eles vinham também festejar com os negros. 
Só que tinha  aquela separação. Então tinha um dia, na sexta-
feira os brancos dançavam, no sábado os pretos. Era não se 
misturavam quase. [...] No domingo todos festejavam juntos, daí 
se fosse pra  dançar  com uma negra,  tinha que pedir  pra tia 
Adelaide  Maria  Trindade  que  era  a  líder.  (MARIA  ARLETE 
TRINDADE – líder  da Comunidade Adelaide Maria Trindade). 

              O tratamento brando que o escravo palmense recebeu, na maioria das 

fazendas,  em  grande  parte  certamente,  se  deve  ao  tipo  de  atividade  que 

desempenhavam.  Pois,  a  atividade  de  criação  de  gado  exige  um  número 

pequeno de escravos por fazenda, e também pela necessidade dos escravos 

percorrerem os campos acompanhando o gado, ou então transportar o gado 

em  tropas.  Trabalho  que  supõe  certa  responsabilidade  e  liberdade  deste 

trabalhador, já que é inviável para o fazendeiro e até mesmo para o capataz, 

acompanhar passo a passo as tarefas realizadas por estes. Outro fator que 

defendem os membros da comunidade, é de que os escravos de Palmas já 

vinham numa luta por liberdade e por melhores condições de trabalho. 

              Fica claro que o início da cidade e do município de Palmas foi 

construído pelo braço de escravo e ex-escravo, foram eles que trabalharam em 

todas as atividades a exemplo do que aconteceu nos três primeiros séculos de 

permanência do regime escravocrata no Brasil, onde os cativos constituíram a 

principal força de trabalho.  Período em que movimentaram engenhos, tocaram 

fazendas, minas, plantações, fábricas, cozinhas e salões, além de imprimirem 

marcas próprias sobre vários outros aspectos da vida e da cultura material e 

espiritual  desta  nação,  sua  agricultura,  culinária,  religião,  línguas,  música, 

artes, arquitetura dentre muitos outros aspectos.

 Em Palmas não foi  diferente,  nasceu fruto  do  trabalho  escravo.  As 

comunidades negras de Palmas têm consciência dessa realidade, embora a 

história  oficial  não tenha reconhecido,  ou melhor,  ocultou-a,  certamente por 

preconceito.



E  todas  as  fazendas  de  Palmas,  foram  os  negros  que 
construíram, eles que deram início a nossa cidade de Palmas, 
construindo as primeiras fazendas de pedra, as cercas dividiam 
com  as  taipas  [...]  (Arlete  Maria  Trindade).  Só  que  Palmas, 
Palmas  nunca.  Palmas  escondeu  isso  da  história  nossa  dos 
negros  [...].  Então,  que   na  verdade  quem  formou  Palmas, 
começou  formar  Palmas  foi  nós  negros.  Foi  a  nossa  gente, 
fazendas  taipas,  tudo  isso  aí  é  escondido  né.  É  escondido, 
agora que ta vindo à tona, e assim mesmo, não se interessam, 
ninguém  quer  saber  muito,  sabe.(ALCIONE  FERREIRA  – 
Comunidade Adelaide Maria Trindade). 

 

              As três comunidades; Adelaide Maria Trindade, Tobias Ferreira e 

Castorina  Maria  da  Conceição.  Inicialmente  era  apenas uma,  (o  território  é 

contínuo), somente após a criação do Instituto Clóvis Moura, e da pesquisa da 

professora Sonia Maria dos Santos Marques da Unioeste, é que dividiram em 

três comunidades Quilombolas.

             Os moradores sempre souberam que eram descendentes de ex-

escravos,  eram  conscientes  da  sua  ancestralidade  negra,  mas  não  tinham 

conhecimento  das  leis  e  dos  direitos  que  tinham  como  remanescentes  de 

quilombos.  Foi  a  pesquisa  da  professora  Sonia  que  trouxe  a  eles  esse 

conhecimento. 

Na verdade o início, quando iniciou nós era um só, né. Que nós 
somos um só  povo, a mesma gente. Nós somos tudo parentes. 
(Alcione Ferreira). Então a pesquisadora, lá do instituto que veio 
a Clemilda, a professora Clemilda, ela achou que era bom, ficar 
em três comunidades. Mas a gente ta achando que não  devia 
ficar  assim.  Agora nós  vamos fazer  a cartografia  social,  uma 
comunidade só.  (MARIA ARLETE  TRINDADE – Comunidade 
Adelaide Maria Trindade).

              Quando o Alcione fala que eles são todos parentes é porque os 

quilombolas  de  Palmas  se  formaram  inicialmente  de  seis  famílias:  os 

Ferreiras, os Silvas, os Trindade,  os Batistas, os Fortunato e os Santos. 

Os membros pertencentes a essas famílias, segundo relato de Dona Arlete, 

assim que estabelecidos na comunidade, iam ao Rio Grande do Sul e traziam 

os  seus  familiares  e  parentes.  Com  o  passar  dos  anos,  através  dos 

casamentos, estas seis famílias misturaram-se a ponto de quase todos ter, ao 

menos  de  longe,  certo  parentesco.  É  verdade  também  que  hoje  a 

miscigenação foi mais longe e há membros da comunidade advindos de outras 

famílias,  e  até  de  etnias  de  outras  origens,  como:  alemães,  poloneses  e 

italianos.



             Na parte central do Bairro, próximo da Igreja de São Sebastião, há uma 

predominância  dos  quilombolas,  porém  nas  áreas  mais  afastadas,  há  o 

predomínio de moradores de outras etnias. Conforme relatam, áreas que foram 

de avós, tios... vendidas às pessoas não negras que hoje vivem no bairro.

Esse sentimento de pertença a um grupo e a uma terra é uma 
forma de expressão da identidade étnica e da territorialidade, 
construídas sempre em relação aos outros grupos com os quais 
os  quilombolas  se  confrontam  e  se  relacionam.  Estes  dois 
conceitos são fundamentais e estão sempre inter-relacionados 
no caso das comunidades negras rurais, pois “a presença e o 
interesse dos brancos e negros sobre um mesmo espaço físico 
e social revela, no dizer de Bandeira, aspectos encobertos das 
relações  raciais”  (GUSMÃO,  OP.CIT.:14  -   apud  SCHIMITTT, 
TURATTI e CARVALHO, p. 4, .....) 

              Neste ano de 2009, foi criada na comunidade, uma Escola Estadual 

para receber os alunos de 5ª a 8ª séries filhos dos quilombolas. A Escola se 

chama “Escola Estadual Quilombola  Maria Joana Ferreira”, a primeira Diretora 

é  a  professora  Ana  Dalla  Giacomassa  de  Oliveira,  está  funcionando  nos 

períodos matutino e vespertino e neste primeiro ano de funcionamento conta 

com 138 alunos frequentando-a. 

              O bairro já contava também com “Escola Municipal São Sebastião” 

com alunos do pré-escolar à 4ª série e a “Escola Municipal Tia Dalva”, que 

atende os alunos de creche à 4ª série, que neste ano conta com  220 alunos; a 

escola conta com um Projeto chamado PROART, que atualmente atende 140 

alunos em regime de contra  turno,  ou seja,  esses alunos permanecem em 

tempo integral e produzem uma série de artesanatos. É importante ressaltar 

que esta escola, hoje municipal, foi construída e mantida durante muitos anos 

com recursos advindos da herança da Senhora Dalva Mendes, que através de 

testamento deixou à Comunidade Quilombola todos os seus bens para este 

fim. Segundo relato, Dona Dalva Mendes tinha um carinho muito grande pela 

comunidade e pelo povo afro-descendente. 

              Atualmente as pessoas do Bairro desempenham as mais variadas 

profissões: entre as mulheres, há domésticas, funcionárias públicas, auxiliares 

de  enfermagem,  professoras,  comerciarias,  vendedoras  autônomas, 

costureiras,  doceiras,  diaristas,  artesãs...  Entre  os  homens  tem  desde 

trabalhadores  rurais,  pedreiros,  serventes  de  pedreiros,  motoristas, 

funcionários públicos,  operários de pequenas e médias indústrias, (destacando 



as madeireiras e frigorífico), trabalhadores de fazendas agrícolas e de criação 

de gado, músicos ... e  também há pessoas desempregadas.

              O desemprego em parte é em função de falta de terras para a prática 

de atividades agropecuárias.  O terreno que possuíam antigamente foi  muito 

reduzido, hoje não há terras disponíveis para práticas agrícolas e pastoris, a 

área está totalmente ocupada pelas residências. A redução foi em função de 

vendas de propriedades pelos  membros da  comunidade,  que muitas  vezes 

fizeram em função de necessidades, (doenças nos familiares, etc.) invasão por 

parte da municipalidade e de outros. 

É verdade. Os Fortunato, a família Fortunato, a Fazenda Santo 
Agostinho  era  deles,  eles  ganharam  essa  fazenda,  bem,  daí 
nem  ligavam,  ninguém  ligava.  Tomaram   deles.  É   eles 
tomaram”.(Maria Arlete Ferreira). “Que nem aqui, que nem aqui, 
que  eles  vieram  descobrir  e  daí  deixaram  os  negros,  vocês 
ficam aqui né. Que é, foi ficando formando a comunidade aqui, 
mas na verdade era poucos que tinha a... documento da terra. 
Ninguém tinha. ... E daí como eles sempre foram minoria e mais 
fraco. Daí acontece o que aconteceu com nossa comunidade, 
sempre foram tomando, olha como que é hoje. Hoje aqui , nós 
tamos aqui. Tomo apertado não tem nem lugar.  O INCRA quer 
dar sementes pra gente, tem de plantar no pouco de terra que a 
gente  tem  cada  um.  Né.  Não  dá  pra  fazer  uma  horta 
comunitária,  que tem verbas,  não dá né,  que não tem lugar”. 
(ALCIONE FERREIRA – Comunidade Adelaide Maria Trindade).

              Verifica-se que por vários fatores os quilombolas perderam grande 

parte da terra que possuíam inicialmente, e este é um fator muito relevante, 

essencial  para muitos deles que são agricultores e dependem da terra para 

trabalhar,  produzir,  conseguir  a  sobrevivência.   No  entanto,  o  fator 

determinante da perda de propriedades tanto para fazendeiros, como para a 

municipalidade foi  a  não  documentação  de suas terras  por  parte  dos  afro-

descendentes. Eles chegaram se estabeleceram e por falta de conhecimento, 

de  orientações,  não fizeram as escrituras  e  por  não terem documentado a 

posse,  acabaram sendo vítimas.  E hoje,  em função da falta  de terras,  eles 

perdem inclusive a ajuda que o INCRA lhes oferece, como sementes e outros 

projetos na área  agrícola.

              A falta de terras para as práticas agrícolas além da falta de ocupação, 

da falta de produção, acaba ocasionando outros problemas sócio-econômicos, 

como: crescimento da pobreza, de crimes, de consumo de álcool, de furtos etc.

Nas pequenas ruas, é possível encontrar, nas esquinas, grupos 
de jovens envolvidos com o consumo de álcool e drogas. Uma 



das  antigas  moradoras  relatou.  “Sabe  agora  a  gente  vê  até 
mesmo homens de quarenta anos envolvidos com o que não 
presta...” “ eu tive que sair de lá, minha filha me tirou de lá. Essa 
parte  do  bairro  está  muito  violenta...  (DIÁRIO  DE  CAMPO, 
14/02/2005 – MARQUES).

              Os moradores antigos falam com tristezas dessa questão da violência, 

e dos roubos que hoje são freqüentes. Lamentam e dizem sentir muita saudade 

do tempo que nada disso havia, quando podiam deixar suas portas abertas, 

suas roupas no varal  do  terreiro,  quando nenhuma residência  tinha muros, 

quando  a  tranquilidade  era  total.  Sentem  saudades  do  tempo  que  podiam 

passear tranquilamente a qualquer hora do dia ou da noite, mesmo nas ruas 

em que  não  havia  iluminação,  da  época  em que  as  crianças  poderiam se 

deslocar sem acompanhamento de adultos e não havia perigo algum.     

Podíamos  deixar  tudo  aberto,   éramos  todos  parentes, 
podíamos caminhar à noite, no escuro, sem medo, quando se 
via uma sombra caminhando em nossa direção, não tínhamos 
medo, já sabíamos quem era, aqui sabíamos quem era filho de 
quem”. (Diário de Campo, 21/11/2005 – MARQUES).   
  

              Outra questão que os antigos moradores lembram com nostalgia é a 

solidariedade  que  existia  e  desapareceu  em  grande  parte.  Relatam  que 

antigamente ninguém ficava sem um lugar para morar, pois aquele que não 

possuía  terreno ganhava de alguém.  

Vivia aqui bastante família, vivia aqui a nossa família. Se você 
não tinha um lugarzinho para fazer a casa, que eu tivesse eu 
cedia um lugarzinho para fazer a casa. Agora não, é cada um 
por  si.  (...)  (Dona  ALVINA,  81  anos  -   Diário  de  Campo 
14/02/2005– MARQUES).

              Ainda se referindo à “solidariedade” contam que durante muitos anos 

era comum a prática do “puxirão” (mutirão) onde os vizinhos se ajudavam nos 

trabalhos agrícolas, como para fazer a roça, preparar a terra para o plantio, 

colheita entre outros. Nos puxirões todos iam para a roça de um determinado 

morador e lá todos trabalhavam até o serviço ficar pronto, sem cobrarem nada 

pelo trabalho,  sempre que alguém precisava lá estavam todos em mutirões 

resolvendo a necessidade do outro.

              Aqui cabe uma explicação, embora a comunidade é formadora de um 

bairro, portanto urbana, esta está numa área limítrofe entre cidade e campo, 

parte dos habitantes dedicavam-se à agricultura em áreas de terras que são 

um prolongamento do mesmo terreno que forma o bairro. Portanto embora a 



comunidade localize-se no perímetro urbano, durante muitos anos a grande 

maioria  de  seus  habitantes,  especialmente  os  homens  desempenhavam 

atividades  agrícolas,  seja  em  suas  próprias  terras  ou,  trabalhando  nas 

fazendas. É comum nas falas dos entrevistados as expressões como: ”aqui 

quase nada se  comprava”  ou,  “a  gente  plantava  de tudo,  criava  animais e 

produzia tudo que precisava”.  Hoje se ressentem muito da falta de terra, falta-

lhes terra até para fazerem uma horta comunitária, há recursos disponível do 

INCRA, porém não há o espaço.

              Além das plantações que faziam na parte rural do bairro, em seus 

lotes  (que  normalmente  eram  grandes),  tinham  as  suas  hortas,  pequenas 

plantações  de  milho,  feijão,  abóboras,  morangos,  melancias  e  de  árvores 

frutíferas,  cujas  as  frutas  serviam  para  a  alimentação  in  natura,  para  a 

fabricação de geléias  e  doces,  e  parte  da  produção era  comercializada na 

cidade.  Afirmam também que  o  dinheiro  era  muito  raro,  que  os  pequenos 

negócios  eram  geralmente  em  forma  de  trocas  de  produtos  e  aquilo  que 

necessitavam de fora do bairro, usavam o dinheiro também ganho de trabalhos 

realizados em áreas externas ao bairro, (fazendas ou cidade).

              Ressentem-se também das lindas e apreciadas danças de São 

Gonçalo e do Fandango, que os mais antigos dançavam, e das festas de Santo 

Antônio  e  São  João,  quando  dançavam  e  pulavam  as  caieiras  (fogueiras) 

passavam de pé descalço nas brasas. Para resgatar uma parte das tradições 

criaram um grupo de capoeira, um grupo musical e um grupo de dança (Maria 

Morena).

              Com relação à discriminação racial, relatam que atualmente há 

bastante,  principalmente  nas  escolas  fora  do  bairro,  onde  constantemente 

crianças e adolescentes do bairro sofrem com tais atitudes. Relatam que as 

crianças negras, frequentemente são chamadas de macacos pelos colegas, de 

menina do rabo preto, negro beiçudo  e outras formas de denegrir.

Tem muitos outros também né, dificuldade até pros estudos. (...) 
O negro sempre, pode até ter o mesmo grau de estudo de um 
branco, o branco ganha mais. Então é complicado. Sim é muito, 
você tem de brigar muito pra você alcançar o teu objetivo. Você 
tem  que  muitas  vezes  enfrentar  é  ...  o  preconceito  é  muito 
grande.  Eu  vejo  às  vezes  como  conselheira  (do  Conselho 
Tutelar). Às vezes tem gente que chega lá risos. Tem a guria 
que é branca que limpa. Chega lá e pergunta: A senhora que é a 
conselheira? A moça diz não, ela é. Então risos. Não é, o preto 
não é só da limpeza. Se quiser pode ser muito mais coisa na 



vida. Digo a meus filhos estudem, porque a desigualdade existe 
e se você não trabalhar pra subir na vida, pra você mostrar a 
diferença,  fazer a diferença.  Nem pra varrer  as ruas querem. 
(NICÉIA TEREZINHA  – Comunidade Castorina da Conceição). 
 

3  -  A  Discriminação  Racial  e  o  Preconceito  na 

Sociedade Patobranquense.             

              Iniciamos o trabalho em sala de aula através de textos didáticos:  a 

Escravidão no Brasil,  o  Período da Escravidão no País,  os Castigos  Utilizados na 

Escravidão, a Lei 10.639/2003, a Aquisição dos escravos no Continente Africano e os 

Transportes dos Escravos até o Brasil e às outras colônias que também utilizaram a 

escravidão, a Crônica da Escravidão, A Escravidão na África etc., por fim  relatamos 

sobre as Comunidades Quilombolas do Município de Palmas, Paraná. No decorrer dos 

trabalhos  com  os  textos,  complementamos  com  pequenos  vídeos  referentes  à 

escravidão e por fim assistimos e analisamos o filme de Cacá Diegues “Quilombo”.  

              Após as leituras, discussões e atividades sobre estes textos e o filme, 

começamos  uma  discussão  sobre  a  existência  ou  não  de  discriminação  racial  e 

preconceito na nossa sociedade da cidade de Pato Branco, Sudoeste do Estado do 

Paraná.  Sociedade  onde  há  uma predominância  de  pessoas  de  origem européia, 

principalmente  descendentes  italianos,  e  certo  número  de  descendes  alemães, 

ucranianos e poloneses  entre outros. Embora se saiba que em geral a sociedades 

formadas com grande número de descendentes de imigrantes europeus apresentam 

atitudes de discriminação. Nós nos surpreendemos quando uma aluna da turma que é 

morena  clara  expôs  que  recentemente  havia  sido  chamada  de  macaca  numa 

discussão com outras garotas da cidade. Este fato levantou uma série de colocações 

fervorosas de crítica a tais atitudes. Todos  ficaram impressionado diante da revelação 

da colega  de  turma,  mesmo que  todos  eles  concordam que  em nossa  sociedade 

patobranquense há  discriminação racial,  mas ninguém acreditava que a dimensão 

desta chegasse a tanto.   A maioria  dos alunos mostrou-se indignados  e reagiram 

positivamente  contra esse tipo  de atitude.  Todos disseram ser  contra,  abominar  e 

condenar as atitudes racistas. Percebe-se que em Pato Branco, a sociedade ainda 

não trata o diferente com igualdade, não aprendeu ver no outro um semelhante, um 

igual, indiferente  da marca de pele que tenha.

              Nos textos produzidos pela turma da “Segunda Série C” do Colégio La Salle - 

Ensino Fundamental e Médio da Ciddade de Pato Branco – PR, sobre tais atitudes 

presente  em  nossa  sociedade,  em  todos  houve  afirmação  de  que  esta  prática 



realmente se faz presente na sociedade patobranquense e inclusive em algumas de 

suas famílias.  Ao mesmo tempo todos se posicionam  totalmente contrários a tais 

atitudes  e  lamentam  a  existência  das  mesmas.  Alguns  inclusive  se  exaltam  ao 

comentar e discutir o assunto, vêem essas atitudes racistas como incabíveis,  como 

algo  inaceitável nos dias atuais, no mundo contemporâneo. 

              Na pesquisa realizada em forma de questionário,  anexo 1 deste, o referido 

questionário é composto de cinco questões com duas ou três alternativas e de um 

espaço para opiniões. Os alunos entrevistaram quarenta (40) pessoas de ambos os 

sexos e  de idade entre  16 e 65 anos,   cada alunos escolheu a seu critério  duas 

pessoas  a  serem  entrevistadas,  na  maioria,  foram  pessoas  vizinhas   suas,  após 

computados as respostas, verificou-se os seguintes resultados, os quais são expostos 

a seguir em forma de texto e de gráficos: 

             Na questão número um (01), perguntou-se:

             – “Na sociedade de Pato Branco existe discriminação racial”?

              Foram dadas as alternativas:   (   )_Sim;     (   )_Não     (   )_Não sei

              E obtiveram-se os seguintes resultados:  

- Vinte e oito (28) “SIM”  - Os quais corresponde ao equivalente a 70% 

(setenta  por  cento).   Portanto,  setenta  por  cento  dos  patobranquenses 

acreditam que há discriminação racial  em nossa sociedade. Verifica-se uma 

diminuição com relação às opiniões manifestadas pelos alunos em seus textos, 

onde esta porcentagem atingiu cem por cento (100%), é bom ressaltar que os 

alunos trabalharam vários textos, analisaram e  discutiram a questão, ou seja, 

tiveram um processo de conhecimento  sobre a  mesma e certamente neste 

processos tenham obtido uma consciência maior sobre o tema. Todavia para 

uma sociedade de uma cidade com altos índices de desenvolvimento, para 

uma  cidade  que  é  considerada  universitária  é  um  índice  demasiadamente 

elevado.

             - Quatro (04) “NÃO” – Os quais correspondem a 10% (dez por cento), 

esta é a porcentagem de pessoas que vivem na cidade de Pato Branco, e 

acreditam não haver discriminação racial nela; e, 

              - Oito (08) “NÃO SEI” – Os quais correspondem a 20% (vinte por 

cento).  Sendo  que a  cidade tem,  atualmente,  setenta  mil  habitantes,  é  um 

número  bem  considerável  das  pessoas  que  não  sabem  se  existe  ou  não 



discriminação racial, ou seja, são em torno de quatorze mil patobranquenses 

que desconhecem essas atitudes.
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Figura  01. Refere-se a questão nº 01 – Na sociedade de Pato Branco existe discriminação 
racial? 
Repostas  - 10% não;  20% não sei, e  70% sim

              Na questão número dois, perguntou-se:

              - Você já presenciou algum tipo de discriminação de pessoas por elas 

serem negras?

              E foram dadas as alternativas:          (   ) Sim  e  (   ) Não.

              Obtiveram-se como resultados:

- Dezesseis (16) “SIM” – Os quais correspondem à  40%  (quarenta por 

cento).  Nota-se,  infelizmente,  que  é  grande  número  de  pessoas  que  já 

presenciaram tal prática em nossa sociedade. É um número considerável de 

pessoas que testemunharam essas ações que em muito ofuscam a dignidade 

das  pessoas,  não  só  daquelas  de  cor  negra,  mas  também  de  todos  nós, 

independente da cor de  pele que possuímos.      

              - Vinte e quatro (24) “Não” – Os quais correspondem à 60% (sessenta 

por  cento).   Significa  que  mais  da  metade  dos  patobranquenses  não 

perceberam tais práticas, porém visto estarmos em pleno século XXI, já  no 

terceiro milênio da humanidade, vivendo numa sociedade repleta de avanços 

técnicos e científicos é realmente pouco,  ou melhor, muito pouco ainda.



40%

60%

sim

não

Figura  02.  Referente  questão  nº  02.  “Você  já  presenciou  algum tipo  de  discriminação  de 
pessoas por elas serem negras”?
Respostas: 40% sim, e 60% não.

              Na questão número três, perguntou-se:

              -  Você aprova  essas atitudes de preconceito e racismo?

              E foram dadas as alternativas:       (   )_Sim   e   (   )_Não.

              Obtiveram-se os seguintes resultados:

- Um (01) “SIM” – Dado que corresponde à 2,5% (dois vírgula cinco por 

cento).  Surpreendeu  também  essa  resposta,  pois  acreditávamos  que  não 

houvesse pessoas que aprovam tais atitudes abertamente. É comum até, as 

pessoas no dia-a-dia, apresentarem esses preconceitos, porém dizer que são 

favoráveis é incomum. No entanto a pesquisa mostrou que além de praticar tais 

atos, tem pessoas que são favoráveis. Infelizmente, a pesquisa demonstra que 

tem pessoas que pensam e agem preconceituosamente e ainda defendem tais 

práticas.          

              -  Trinta e nove (39)  “NÃO” – Respostas que correspondem à 97,5% 

(noventa  e  sete  por  cento).   Este  é  um  resultado  significativo,  realmente 

relevante. Um dado que traz esperança de que a nossa sociedade, ao menos 

em  tese,  rejeita  as  atitudes  preconceituosas  e  racistas  que  insistem  em 

permanecer em nosso meio. A rejeição, sem dúvida, é um passo fundamental 

para se caminhar para a eliminação de tais atos. No entanto sabe-se que para 



eliminar  uma  prática  do  cotidiano  de  uma  sociedade,  não  é  tarefa  fácil,  e 

também é um processo educacional demorado, que exige um trabalho efetivo e 

constante.

3%

97% sim

não

Figura 03. Referente a questão nº 03. “Você aprova essas atitudes de preconceito e racismo?”
Respostas: 3% sim, e  97% não.

              Na questão número quatro, perguntou-se:

              - Você tem preconceito com relação à cor das pessoas?

              E igualmente a questão anterior, foi dada às alternativas:

              (   ) Sim e (   ) Não.

              Obteve-se o resultado a seguir:

              - Dois (02) “SIM” - Esse resultado corresponde a 5% (cinco por cento). 

              Novamente percebe-se que um número considerável cultiva este 

sentimento racista. Nossa cidade, como já foi  dito, tem em torno de 70.000 

(setenta mil) habitantes atualmente, cinco por cento tendo preconceitos raciais, 

nós  teremos  em  termo  numérico  algo  ao  redor  de  três  mil  e  quinhentas 

pessoas com preconceitos raciais.  E evidentemente esse número forma um 

bom  contingente.  Automaticamente  poderá  haver  um  elevado  número  de 

ações,  de atitudes,  de atos  discriminatórios ocorrendo na vida  cotidiana de 

nossa cidade. Fato que pode provocar indignação, produzir desconforto,  ferir 

sentimentos,  despertar reações desagradáveis nas pessoas de cor, além de 



provocar  também  um série  variável  de  reações  e  sentimentos  nas  demais 

pessoas que superaram esse preconceito.

              - Trinta e oito (38) “NÃO” – Resultado que corresponde à 95% 

(noventa e cinco por cento).  Verdade que este percentual das pessoas que 

dizem não ter preconceito é alto. Porém, não ter preconceito de cor deveria ser 

algo almejado e buscado por todos e não apenas por noventa e cinco por cento 

da população. É por isso que esses noventa e cinco por cento não é, e nunca 

deverá  ser  motivo  de  comemoração.  Visto  que  superar  totalmente  o 

preconceito deve ser uma meta de qualquer sociedade que  se diz civilizada e 

moderna. 

5%

95%
sim

não

Figura 04. Referente a questão nº 04. “Você tem preconceitos com relação à cor das pessoas?”

Respostas: 05 % sim, e 95% não.

              Na questão número cinco, perguntou-se:

              – O que você acha das “Cotas para estudantes negros entrarem nas 

Universidades”?

              Foram dadas como alternativa para esta questão: 

              (   ) Concordo (   ) Discordo  e   (   ) Não tenho opinião formada.

              Desta questão obtiveram-se os resultados a seguir:

- Seis (06) “CONCORDO” – Resultado que corresponde a 15% (quinze 

por cento).  Este índice é, a nosso ver, muito baixo, principalmente  levando-se 



em conta os índices de pessoas que se disseram contra os preconceitos e 

contra a discriminação racial. Por outro lado, com certeza falta muita discussão, 

falta  esclarecimento de como o sistema de cota funciona,  de quais  são os 

objetivos a serem alcançados, dos benefícios que poderão advir etc. 

              - Vinte e cinco (25) “DISCORDO” -  Esse resultado corresponde a 

62,5% (sessenta e dois, vírgula cinco por cento). Percebe-se que a maioria das 

pessoas é contra as cotas. No questionário aplicado havia um espaço onde o 

entrevistado poderia deixar sua opinião sobre o tema, e nele apareceram várias 

citações com referência às cotas, onde eles dizem achar as cotas  uma certa 

discriminação contra os brancos, ou então dizendo, que eles ou seus filhos, 

serão prejudicados com elas. Percebe-se que neste momento as pessoas são 

individualistas e deixam de lado o sentimento de coletividade. Neste momento 

pensa-se é legal ajudar o outro, evidentemente depois de eu ser ajudado.

              - Nove (09) “Não tenho opinião formada” – Resultado que corresponde 

a 22,5% (vinte e dois, vírgula cinco por cento). Ou seja, um quarto das pessoas 

da cidade de  Pato Branco, ainda  não se acham esclarecidas o suficiente para 

se posicionarem a favor ou contra. Este dado também reforça a necessidade 

de mais esclarecimento, de maior clareza sobre esta questão, muito necessária 

para  se  garantir  alguns  direitos  aos  afro-descendentes,  como  lhe  dar 

oportunidade de elevar seu nível escolar e a partir deste seu nível de vida. As 

cotas com certeza vêm tentar amenizar as diferenças e de alguma maneira 

tentar pagar um pouquinho da dívida histórica que o país, que a sociedade tem 

com os afro-descentes, porém certamente há muito a se trabalhar em relação a 

esta questão. 



15%

62%

23%
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formada

Figura 05. Referente a questão nº 05. “ O que você acha das cotas para estudantes negros 
entrarem na universidade”?
Respostas:  23% concordam, 62% discordam, e 15% não tem opinião formada.
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ANEXO  I

COLÉGIO ESTADUAL LA SALLE – EFM – TRABALHO DE PESQUISA 
PARA O PROJETO  P D E. REALIZADO PELA 2ªEMC .

PATO BRANCO, JUNHO DE 20009.



Pesquisa  sobre  a  existência  ou  não  de  discriminação  racial/preconceito  na 
sociedade patobranquense.

1 – Na sociedade de Pato Branco existe discriminação racial?
(   )_Sim.                  (   )_Não                (   )_Não sei

2 – Você já presenciou algum tipo de discriminação de pessoas por elas serem 
negras?
(   ) _Sim                 (    )_ Não

3 – Você aprova  essas atitudes de preconceito e racismo?
(   )_Sim             (   )_Não

4 - Você tem preconceito com relação à cor das pessoas?
(   )_Sim                   (    )_Não

5  –  O  que  você  acha  das  “Cotas  para  estudantes  negros  entrarem  nas 
Universidades”?
(   ) –Concordo         (   )_Discordo             (   )_ Não tenho opinião formada

6 – Você quer deixar um comentário?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________



ANEXO  II 
Algumas fotos da sede da Fazenda Pitanga, fazenda onde houve escravidão em Palmas.
Foto nº 01.

 Taipa de pedras feita pelos escravos na Fazenda Pitanga em Palmas – Paraná. 
Esta taipa servia como cerca da “mangueira” da referida fazenda.

Foto nº 2. Visão externa da Casa da Sede da Fazenda.

. 



Foto nº03.

Visão  externa  da  Casa  da  fazenda.  Obs.  As  paredes  da  casa  são  feitas  de  pedras,  as  quais  foram 
rebocadas,  e têm em torno de 30 cm de espessura.

Foto nº 04. Visão externa.



Foto nº 05.

A mangueira da Fazenda.

As fotos nºs 6 a 16.  Estas fotos mostram o interior da casa da fazenda e a área de festa e 
lazer, onde pode se ver alguns objetos da época que ainda são preservados, bem como, 
foto do proprietário e de documento referente a legalização de propriedade.

Foto nº 06.



Aqui nas fotos nº 06 e 07 vê-se uma estante, cadeiras, bancos e almofadas em couro utilizadas no local 
que corresponde aos salões de festa.

Foto nº 07.

Foto nº 08.

Aqui é a sala de janta do casarão da Fazenda.



Foto 09.

Objetos usados com cavalos e outros.

Foto nº 10.

.Mesa da sala de reuniões.



Foto nº 11.
 

Móveis da sala de janta.

Foto nº 12.

Aqui vemos um antigo pilão, usado para descascar o arroz e fazer canjica.



Foto nº 13.

Quarto de visitas.

Foto nº 14.

Móveis do quarto dos proprietários.
    



Foto nº15.

Este é documento da legalização da posse da fazenda, Do Coronel Paulo Ferreira de Araújo, que está 
exposto num quadro numa das salas da casa.

Foto nº 16.

Cadeiras e bancos em madeira.



Foto nº 17.

Andor de São Sebastião e de Nossa Senhora dos Remédio para a procissão de 20-01-2008.

Capelinha na “Fonte de Água de São João Maria” na Comunidade Tobias Ferreira. Construída em honra a 

João Maria, líder da Guerra do Contestado, que o povo considera Santo e portanto, a água é benta. 



ANEXO III

RELAÇÃO  DAS  PESSOAS  ENTREVISTADAS  NAS  COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS:

Maria Arlete Ferreira    -  Comunidade Adelaide Maria Trindade

Alcione Ferreira       -       Comunidade Adelaide Maria Trindade

Rui Barbosa         -           Comunidade Adelaide Maria Trindade

Juarez de Jesus Ferreira –Comunidade Josias Ferreira 

Jovina de Jesus Ferreira – Comunidade Josias Ferreira

Maria Trindade         -       Comunidade Castorina  da Conceição     

Nicéia T. dos Santos Fortunato – Comunidade Castorina da Conceição

Hermínio Fortunato Filho  - Comunidade Castorina da Conceição

Pedrina da Silva Fortunato – Comunidade Castorina da Conceição


