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INTRODUÇÃO  

O reconhecimento das especificidades sócio-culturais e históricas das “comunidades 

quilombolas” no país é um fenômeno relativamente recente. Citadas na Constituição 

Federal de 1988, sob a categoria jurídica de “remanescentes das comunidades de 

quilombos”, tais comunidades vêm enfrentando múltiplos desafios para que o seu 

direito à diversidade – assim entendido quando se compreende o Art. 68, que garante a 

regularização fundiária dos territórios tradicionais, junto aos Art. 215 e 216, referentes 

aos direitos culturais – seja efetivamente garantido.  

Os desafios e dificuldades enfrentados pelas comunidades são decorrentes do processo 

de nomeação oficial, desde sua origem na desinformação e desconhecimento dos 

parlamentares constituintes no momento da inserção do Art. 68 na Carta Magna 1, às 

diversas regulamentações infraconstitucionais em busca de uma definição dos sujeitos 

de direitos, às apreensões que os agentes externos realizam sobre tais “comunidades 

quilombolas”, geralmente baseados em estereótipos homogeneizantes que não 

correspondem com a realidade das mesmas. 

Com efeito, durante o processo de reconhecimento oficial dessas comunidades se 

explicitam os problemas de adequação de direitos coletivos às realidades diversas, 

principalmente quando entram em interação diversos agentes externos – desde agentes 

estatais a agentes da sociedade envolvente – que muitas vezes apresentam categorias 

diferentes de apreensão do que sejam tais comunidades e que acabam impactando os 

modos de vida desses sujeitos de direitos. 

As mudanças pelas quais as comunidades inseridas em tal processo passam são 

inúmeras: ocorrem transformações nas relações entre os grupos e o seu entorno; nas 

relações com os poderes locais e o Estado; nas relações internas, seja na própria 

organização social ou na relação com a memória coletiva; ocorrem mudanças inclusive 

na autodenominação ou não de “negros”. Todas essas transformações são sentidas no 

processo de etnogênese – a “autoconstituição como grupos sociais e culturais 

diferenciados” – pelo qual tais grupos devem passar a fim de atender às demandas 

externas de reconhecimento oficial. (Arruti, 1997).  

                                                           
1
 Cf. (Arruti, 2006). 
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No entanto, o desenvolvimento dos processos de etnogênese – além de estarem 

baseados em estruturas pré-existentes ao grupo – sofre impactos diferenciados 

relacionados aos contextos regionais específicos. No que se refere ao estado do Paraná, 

a emergência das comunidades quilombolas torna-se singular visto que a construção da 

identidade paranaense esteve sempre centrada na imagem do paranaense “branco” e 

“moderno”. Este caráter “particular” de “um Brasil diferente” teria sido fruto do 

“laboratório étnico” pelo qual o estado teria se transformado devido à presença de 

diversos grupos de imigrantes europeus. Construída num momento histórico de 

mudanças sócio-políticas, do fim do século XIX e início do século XX, a identidade 

marcada pelo “xadrez étnico” constituinte do “paranaense do futuro” singulariza-se por 

não incluir a presença negra na sua formação. Esta se encontra ora “em vias de 

desaparecimento” – em consonância com as teorias raciais da época – ora negada pela 

“singularidade” regional de não-existência do sistema de produção escravista. De tal 

forma que a emergência das “comunidades quilombolas” no estado problematiza tal 

identidade por mobilizar a “identidade negra” e a “memória relacionada ao período da 

escravidão”.  

Dentro de tal contexto regional, a constituição de um Grupo de Trabalho Estadual, em 

2005, encarregado de identificar – entre outras atribuições – as “comunidades 

quilombolas” existentes no estado é bastante significativa. A idéia de criar tal grupo 

teria surgido durante o I Encontro de Educadores Negros do Paraná em 2004, 

organizado pelo Movimento Negro. Neste evento, as discussões apontavam que da 

notícia de existência de duas comunidades negras rurais no estado, este número poderia 

vir a aumentar a oito ou dez: “[...] os indicativos aumentavam o número de 

comunidades possíveis para 08 (oito) ou, quem sabe, até para 10 (dez) ainda que não 

muito bem definidas e/ou localizadas. O debate havido no encontro criou uma grande 

expectativa nos educadores e junto as Secretarias da Educação, a da Cultura e a Especial 

para Assuntos Estratégicos, que inicialmente trocando informações, se viram 

compelidas a conhecer tal realidade, cada qual sob seu enfoque [...]” 2. Assim, em abril 

                                                           
2 http://www.gtclovismoura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

GT Clóvis Moura – acesso em 02/dezembro/2010. 
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de 2005, institui-se o Grupo de Trabalho Clóvis Moura, que no seu quadro de 

funcionários reune servidores de diversas secretarias, que de alguma forma possuem 

vínculos com o Movimento Negro. O levantamento do número de comunidades teria 

superado as expectativas do próprio grupo: “O que não se esperava é que o Estado 

historicamente considerado europeu ou europeizado, além de ser reconhecido como de 

expressiva população negra, se descobrisse com uma geografia na qual a existência de 

Comunidades Negras Tradicionais, de Comunidades de Quilombos e de ‘Terras de 

Preto’ tivesse a dimensão que se constatou” 3.  Segundo Relatório do Grupo foram 

identificadas mais de 86 comunidades negras, sendo 36 delas certificadas pela Fundação 

Cultural Palmares como “comunidades remanescentes de quilombos”. É a partir desta 

identificação que o GT realiza trabalhos junto às comunidades, incumbindo-se a tarefa 

de criar associações nas comunidades como etapa ao processo de regularização 

fundiária, além de torná-las alvos de políticas públicas.  

No entanto, se por um lado os trabalhos do GT trouxeram à visibilidade comunidades 

negras rurais antes desconhecidas num estado que se construiu como “branco” e 

“moderno”, por outro suas ações são orientadas por visões estereotipadas e 

homogeneizantes de tais grupos. A apreensão de “comunidade quilombola” como grupo 

essencialmente coletivo, cujas ações são compreendidas como harmônicas, coesas e em 

“busca de um bem coletivo comum”, associada à idéia de “quilombo” como símbolo de 

resistência negra e africana, produz impactos significativos na vida social das 

comunidades. 

A identificação de “comunidades quilombolas” pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura, 

e a sua posterior certificação pela Fundação Cultural Palmares, estimulou o início de 

processos de regularização fundiária de territórios tradicionalmente ocupados, pelo 

INCRA, de ao menos sete comunidades no estado. Contudo, a resposta das 

comunidades frente ao reconhecimento oficial e à titulação coletiva de seus territórios 

não ocorre da mesma maneira entre os grupos negros rurais. Nos casos a serem 

                                                           
3 http://www.gtclovismoura.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=16 

GT Clóvis Moura – acesso em 02/dezembro/2010. 

 



 

 

9 

analisados neste trabalho encontram-se duas comunidades situadas no mesmo 

município, Curiúva/PR, que mesmo apresentando vários aspectos em comum – história 

semelhante que remete à memória de um casal ancestral, mesma época de ocupação do 

território, vínculo com aldeamento indígena, regularização do título de seus territórios e 

inventário do último ancestral em mesmo período, entre outros – assumem posturas 

totalmente diferentes frente a tal processo de regularização fundiária iniciado pelo 

Estado.  

Dessa forma, este trabalho busca compreender como as características de cada 

comunidade – sua organização social, a maneira de lidar com a memória, padrão de 

sociabilidade, entre outras – são os eixos orientadores das repostas diferenciadas. 

Assim, mais do que uma simples “falta de compreensão” do processo, uma resposta 

negativa à titulação coletiva significa, sobretudo, uma correspondência às lógicas de 

resistência e estruturas internas específicas a cada comunidade.  

A escolha de tais comunidades para a análise se deve a minha participação no convênio 

estabelecido entre o Departamento de Antropologia da UFPR e a Superintendência 

Regional do INCRA/PR, em finais de 2006. O Projeto “Direito à Terra e Comunidades 

Quilombolas no Paraná: Elaboração de Estudos Históricos e Antropológicos” teve como 

objetivo a elaboração de relatórios antropológicos de sete comunidades quilombolas no 

estado. Para tanto foram formadas três equipes de pesquisadores encarregados de duas 

comunidades cada uma, sendo que a Comunidade Paiol de Telha esteve sob a 

responsabilidade de uma antropóloga da UFSC que já havia realizado pesquisa com o 

grupo. As duas comunidades quilombolas situadas no município de Curiúva estiveram a 

cargo da professora Dra. Liliana Porto, com participação de uma estudante do mestrado 

em antropologia da UFPR, Carolina Kaiss, e minha participação como estudante de 

graduação do curso de Ciências Sociais.  

A equipe esteve em campo em diversos momentos durante o ano de 2007 e 2008, sendo 

que o primeiro contato estabelecido com as comunidades ocorreu em janeiro de 2007 

junto a presença de antropóloga do INCRA que tinha como conduta apresentar-nos às 

comunidades. De tal forma que a nossa presença nas comunidades esteve sempre 

associada ao processo de regularização fundiária iniciado pelo INCRA. Tal 

“enquadramento” influenciou os tipos de relações estabelecidas em campo com os 
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membros dos grupos, que por um lado favoreceu o diálogo sobre determinados 

assuntos, por outro prejudicou o acesso a determinadas informações. Principalmente no 

que se refere à Comunidade de Guajuvira, a pesquisa esteve comprometida devido aos 

diversos conflitos e tensões marcados pela presença do Estado na comunidade, tanto no 

que se refere à atuação de agentes estatais em momentos anteriores a nossa chegada, 

quanto à presença de nossa equipe que os “obrigava” a tratar de um assunto incômodo a 

eles, a titulação coletiva. A tensão esteve marcada igualmente pela presença, em vários 

momentos, de proprietários locais, que de alguma forma estavam – e estão – 

relacionados com a comunidade, principalmente aqueles cujas terras encontram-se 

dentro do território tradicional do grupo e assim passíveis de desapropriação. Dessa 

forma, toda a estava em campo da equipe esteve associada ao processo de 

reconhecimento oficial iniciada pelo Estado. De tal forma que este tema foi o escolhido 

para ser tratado aqui.  

O trabalho está dividido em duas partes. A primeira parte denominada Contexto Legal e 

Regional inclui dois capítulos. O primeiro tratará do direito constitucional dos 

“remanescentes das comunidades de quilombos” presente no Artigo 68 e do debate em 

torno das definições do sujeito de direito, e como este se apresenta nas legislações 

infraconstitucionais. Em um segundo momento, observa-se o deslocamento semântico 

que a classificação “remanescentes das comunidades de quilombos” sofre, e que se 

passa a designar tais grupos como “comunidades quilombolas”.  Este deslocamento, por 

sua vez irá enfatizar a idéia de “comunidade”, gerando a necessidade do debate em 

torno a esta noção tão idealizada. O segundo capítulo desta primeira parte irá analisar a 

construção da identidade paranaense como essencialmente “branca” e “moderna”, para 

tanto analiso o pensamento de dois intelectuais reconhecidamente fundamentais no que 

se refere à identidade regional, Romário Martins e Wilson Martins. Esta identidade 

paranaense que nega a presença negra em sua constituição vem a somar com as questões 

as quais as comunidades negras devem lidar para a realização do processo de 

etnogênese como “comunidade quilombola”.  

É este processo de etnogênese pelo qual passam as duas comunidades de Curiúva/PR 

que tratará a segunda parte deste trabalho. Dedico um capítulo para cada comunidade, a 

fim de compreender a sua trajetória histórica própria, organização social, relações de 

parentesco, relações com o território e a posse da terra, entre outras características, que 
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indicam a postura que cada comunidade tomará frente ao processo de titulação coletiva. 

É a partir de tal experiência com as comunidades quilombolas de Curiúva, que busco 

compreender os desafios que se colocam para a efetivação do direito à diversidade. 
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PARTE I: Contexto Legal e Regional 

A primeira parte deste trabalho busca, em um primeiro momento, compreender o 

contexto legal em torno dos denominados juridicamente “remanescentes das 

comunidades de quilombos”. Para em seguida apresentar como a implementação do 

Artigo 68, através do decreto 4887/2003, deve lidar com contextos regionais 

específicos, como no caso do Paraná em que a emergência de “comunidades 

quilombolas”, anteriormente invisibilisadas, torna-se significativa frente a uma 

identidade regional construída como essencialmente “branca” e “moderna”.  

De modo que o primeiro capítulo abordará a discussão iniciada após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988 – que ao reconhecer o caráter pluriétnico e multicultural 

da sociedade brasileira – estabelece, no Artigo 68 das Disposições Constitucionais 

Transitórias, como responsabilidade do Estado brasileiro a emissão de títulos de 

propriedade definitiva aos “remanescentes das comunidades de quilombos”.  A 

regularização dos territórios tradicionalmente ocupados, por sua vez, trouxe à cena 

pública grupos negros rurais anteriormente invisibilizados, e os tornou alvos de 

programas sociais específicos. A aplicação de tal direito, contudo, passa a depender da 

compreensão sobre quem são os sujeitos referidos no texto constitucional. E ressalta a 

necessidade de um debate em torno do novo sujeito político que inclua não somente o 

saber jurídico e o saber antropológico, mas igualmente as apreensões que os agentes 

sociais envolvidos com a aplicação desses direitos realizam sobre tais grupos. 

É o debate em torno das definições sobre quem são os “remanescentes das comunidades 

de quilombos”, impulsionado pela inserção do Artigo 68 na Constituição, e 

desenvolvida nas legislações infraconstitucionais, que se baseará o primeiro subitem. 

Em seguida, a atenção se apoiará sobre as apreensões que os agentes sociais envolvidos 

no reconhecimento oficial das comunidades negras rurais fazem de tais grupos, 

principalmente, no que se refere à noção de “comunidade”. Esta é freqüentemente 

idealizada como composta por um coletivo cujas ações orientam-se por um “bem 

comum”, visto a homogeneidade, união e harmonia supostamente caracterizadoras de 

“comunidade”. Tal perspectiva única muitas vezes não corresponde com a realidade 

plural das “comunidades quilombolas”, que acabam sofrendo os impactos gerados pelas 

ações destes agentes externos orientados por tal visão estereotipada de “comunidade”. 
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Tais comunidades negras rurais inseridas no contexto de reconhecimento oficial devem 

lidar não somente com a construção de uma nova identidade como “comunidade 

quilombola”, mas estão sujeitas a sofrer os desdobramentos gerados pela “não 

adequação” ao olhar externo do que se espera de uma “comunidade quilombola” 

idealizada. No Paraná, tais grupos se deparam, ainda, com um contexto regional que se 

construiu sobre a idéia de ausência da presença negra. A identidade paranaense não só 

foi construída como “branca” como também “moderna”, invisibilizando não só a 

presença negra como também qualquer idéia de ruralidade que não seja orientada ao 

“progresso” e a “modernidade”. É sobre a construção da identidade paranaense “branca” 

e “moderna” que tratará o segundo capítulo desta primeira parte do trabalho. 

Construída em momento oportuno, marcado por transformações sócio-políticas 

ocorridas no final do século XIX e começo do século XX, a identidade paranaense 

sentiu os reflexos gerados pelas mudanças surgidas a nível nacional como a Abolição da 

Escravidão (1888), a passagem da monarquia para a República (1889), e a nível 

regional, como o desmembramento da 5ª Comarca de São Paulo e a elevação da região 

como Província do Paraná (1853). Segundo o historiador Luis Fernando Lopes Pereira 

(1998) o imaginário paranaense desse período estava impregnado de ideais de um 

republicanismo positivista ortodoxo e anticlerical, e de elogios à indústria, à técnica e 

aos demais signos da modernidade. A monarquia já se configurava como sinônimo de 

decadência e de atraso, enquanto a república trazia o sonho do progresso, da 

modernidade e da possibilidade de construção de uma nova sociedade. A nova forma de 

governo, cujo lema é a ordem e o progresso, como que anunciava a possibilidade da 

evolução humana através dos avanços técnicos e científicos. Tais acontecimentos sócio-

políticos impregnados de ideais republicanos e de progresso, associados à intensificação 

de uma política imigratória para o estado tornam-se a base para a construção da 

identidade do estado como “laboratório étnico” capaz de formar o “paranaense do 

futuro” “moderno” através da “eugenia de todas as raças”.  

Os principais expoentes de tais ideais foram Romário Martins e Wilson Martins. O 

primeiro, reconhecido como o fundador da história paranaense, publica em 1899, 

História do Paraná, obra que logo após a sua divulgação é adotada como base de 
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ensino da história regional nas escolas do Estado 4. Em 1900 é criado o Instituto 

Histórico Geográfico do Paraná, que chega a ser presidido por Romário Martins, que em 

consonância com os demais Institutos do país é imbuído na construção de histórias 

regionais. É, no entanto, através do Movimento Paranista, formado na década de 1920, 

que Martins, entre outros intelectuais locais, irá divulgar seus ideais do “paranaense do 

futuro”. Wilson Martins, mais reconhecido como crítico literário irá consolidar a 

imagem construída pelos paranistas, afirmando ser o Paraná “um Brasil diferente” – 

formado pela presença de imigrantes europeus e pela ausência do negro – em sua obra 

de mesmo título, publicada em 1955. É sobre as idéias desenvolvidas por esses dois 

intelectuais reconhecidos como os principais colaboradores da construção de uma 

identidade paranaense que tratará o segundo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
4 Cf. Iurkiv (2002). 
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CAPÍTULO I: O direito dos “remanescentes das comunidades de quilombos” e o 

jogo de definições do sujeito objetivado 

A inserção do Artigo 68 das Disposições Constitucionais Transitórias na Constituição 

Brasileira, estabelecendo como responsabilidade do Estado brasileiro a emissão de 

títulos de propriedade definitiva aos “remanescentes das comunidades de quilombos” 

trouxe a cena pública tais sujeitos de direito. Contudo a busca de uma definição dos 

beneficiários de tal direito constitucional é marcada pelo debate entre diferentes áreas 

do saber. Este capítulo tem como tema a discussão em torno das chamadas 

“comunidades quilombolas”, do contexto legal de definições às apreensões 

estereotipadas do que sejam tais “comunidades”.  

 1.1 A Constituição brasileira de 1988: o Art. 68 e as regulamentações 

infraconstitucionais 

O Estado pluriétnico e multicultural, assim promulgado na Constituição em 1988, torna-

se o responsável por garantir a existência e o exercício de manifestações culturais de 

grupos afrodescendentes e de demais segmentos da sociedade brasileira. Sendo assim 

expresso nos artigos referentes aos direitos culturais, presente no corpo permanente da 

Constituição: 

Art. 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 
culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará 
a valorização e a difusão das manifestações culturais.  

§ 1º. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, 
indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 
processo civilizatório nacional. 

§ 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta 
significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. 

Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de 
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em 
conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se 
incluem: I – as formas de expressão; II – os modos de criar, fazer e 
viver; III – as criações científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as 
obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados 
às manifestações artístico-culturais; V – os conjuntos urbanos e sítios 
de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, ecológico e científico.  

[...] § 5º Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores 
de reminiscências históricas dos antigos quilombos. 
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A promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, em 1988, marca 

uma mudança na maneira como o país passa a lidar com a diversidade étnica presente 

na sociedade brasileira. O Estado democrático de direito inaugura uma nova forma de 

conceber o direito, as relações sociais, a sociedade e o Estado. A perspectiva 

assimilacionista das diferenças, até então prevalecente, é substituída pela perspectiva da 

diversidade, na medida em que se reconhece a nação como pluriétnica e multicultural. 

Como apontado por José Maurício Arruti (2006), no que se refere à população negra, a 

comemoração do centenário da Abolição da Escravidão, e a pressão de movimentos 

negros e sociais no momento em que se realiza a Assembléia Constituinte, influencia de 

maneira decisiva a inclusão na Carta Magna de direitos específicos aos grupos 

“afrodescendentes”. 

Tais artigos representam importante conquista no reconhecimento das diferenças, em 

que o Estado deve garantir o “exercício dos direitos culturais”, “incentivará a 

valorização” das “manifestações culturais” e “os modos de criar, fazer e viver”, assim 

como “constituem patrimônio cultural brasileiro os bens” com “referência à identidade, 

à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” 5. A 

referência à presença dos quilombos na formação nacional impulsionará a aprovação de 

importante artigo que, no entanto, encontrar-se-á no Ato das Disposições Transitórias: 

Art. 68. Aos remanescentes das comunidades de quilombos que 
estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, 
devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. 

 

A transitoriedade, no texto constitucional, reflete o contexto em que foi realizada a 

elaboração e aprovação do dispositivo acima. Arruti (2006) revela que a atmosfera que 

tomou conta dos debates em torno dos direitos dos “remanescentes” esteve marcada 

pela desinformação e desconhecimento, por parte dos parlamentares constituintes, 

acerca da realidade das comunidades negras rurais. Sua aprovação teria ocorrido “no 

apagar das luzes”, e somente teria acontecido devido à pressão dos movimentos sociais 

embalados pelas celebrações do centenário da Lei Áurea.  

                                                           
5
 Embora se possa questionar o que se considera os “diferentes grupos formadores da sociedade 

brasileira” como “participantes do processo civilizatório nacional”. 
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A ausência de conhecimento em relação aos quilombos mencionados na lei promoveu – 

e ainda promove – debate intenso entre diversas áreas de conhecimento, com 

participação de movimentos sociais, agentes do estado e acadêmicos, cujo objetivo 

versou conhecer os chamados “remanescentes das comunidades de quilombo” e, assim, 

poder definir elementos de identificação dos novos sujeitos de direito, como observado 

através da legislação infraconstitucional. 

O primeiro elemento característico da nova categoria jurídica a tornar-se central na 

discussão em torno de uma definição reportou-se ao termo quilombo. Almeida (1999) 

assinala que uma das primeiras noções de quilombo é aquela que remete ao período 

colonial, em que o Conselho Ultramarino Português, em 1740, define o quilombo como 

sendo “toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte despovoada, 

ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele” (Conselho 

Ultramarino, 1740 apud ALMEIDA, 1999: 12). Essa visão do quilombo como reduto de 

escravos fugidos, que buscaram o isolamento geográfico como possibilidade de 

construção de um espaço de luta contra o sistema escravista, marcou – e ainda marca – 

o pensamento em torno desses agrupamentos humanos. O autor sugere, então, que o 

conceito de quilombo deve ser repensado, levando em consideração o que essas 

coletividades são na sua presencialidade, e não o que foram no passado, mas o que são 

hoje. Dessa forma, passou-se a exigir uma reinterpretação crítica do conceito histórico 

de quilombo, que fosse além da noção restrita sustentada na idéia de fuga e luta, para 

que se pudesse compreender a diversidade de formações dos “remanescentes das 

comunidades de quilombo”.  

A busca por uma compreensão oficial mais detalhada sobre os sujeitos de direito 

realizou-se através da primeira regulamentação do Art. 68, que ocorre somente em 

setembro de 2001 por meio do Decreto Presidencial n° 3912, que estabelecia:  

Art. 1º - Compete à Fundação Cultural Palmares (FCP) iniciar, dar 
seguimento e concluir o processo administrativo de identificação dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como de 
reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro 
imobiliário das terras por eles ocupadas. 
Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, somente pode ser 
reconhecida a propriedade sobre terras que: 
I - eram ocupadas por quilombos em 1888; e 
II - estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos 
quilombos em 5 de outubro de 1988. 
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Através desta regulamentação, a primeira ação do Estado foi instituir um órgão a nível 

federal como responsável por todo o processo de concretização do direito 

constitucional. Em seguida, na busca de uma delimitação dos sujeitos do direito 

estabelece uma temporalidade específica como forma classificatória de reconhecimento 

dos “remanescentes das comunidades dos quilombos”. No entanto, tal categorização se 

mostrou bastante restritiva, pois exigia que se estabelecesse um vínculo entre a 

ocupação da terra pelos “quilombos” de 1888 e os “remanescentes das comunidades dos 

quilombos” de cem anos após, em 1988. A interpretação dessa nova lei chama a atenção 

igualmente, para a ênfase atribuída ao termo “remanescentes”, como sinônimo de 

conexão com um passado histórico, o período da escravidão, aqui representado pelos 

quilombos de 1888. Contudo, sob esta perspectiva pode-se compreender que, dado o 

“processo civilizatório nacional”, em 1988 haveriam somente os “remanescentes”, ou 

seja, as “sobras”, os “restos” dos “verdadeiros quilombos” de 1888.  

A persistência da necessidade de vínculo dos “remanescentes das comunidades de 

quilombos” com o passado histórico apresenta sérias limitações na aplicabilidade do 

dispositivo constitucional, dada a maneira como diversos grupos negros rurais lidam 

com a memória da escravidão 6. Estudos realizados na região Sudeste, por Ana Rios e 

Hebe Mattos (2005), junto a um campesinato negro formado nas antigas áreas cafeeiras 

das primeiras décadas do século XX, demonstram como esses grupos constroem uma 

memória da escravidão em que esta é silenciada, não havendo qualquer referência ao 

tempo do cativeiro. As autoras notam, ainda, que em alguns relatos, a experiência da 

escravidão é mesmo negada por meio de alegação de que os pais ou avós não teriam 

sido escravos, ao invés, teriam sido senhores de escravos. O esquecimento da vivência 

do período escravocrata estaria relacionado à experiência de sofrimento associado a esse 

período. O “tempo do cativeiro” é representado pela perda da liberdade, pela redução 

dos seres humanos à condição de mercadoria, sujeitos a castigos físicos com muita 

violência e crueldade, muitas vezes recebendo tratamento igual ou inferior ao de 

animais. As narrativas sobre maus tratos, quando ocorrem, portanto, são sempre 

arroladas a terceiros por meio de histórias genéricas, como nos exemplos abaixo: 

                                                           
6
 Esta maneira como os grupos rurais negros lidam com a memória da escravidão e suas implicações no 

processo de reconhecimento como comunidade quilombola foi apontada primeiramente em trabalho 
anterior. Cf. (PORTO, KAISS, COFRÉ, 2010) Relatório Antropológico da Comunidade Quilombola de 
Guajuvira – Curiúva/ Paraná. 
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Ele contava muita coisa do tempo do cativeiro. Dizia que as nega lá 
tinha os filhos e botavam no forno pra assar. Quem contava isso era 
nossa mãe... ela dizia que marcavam os escravos com ferro quente. 
Dizia que tinham que ficar trabalhando... hoje em dia a gente está com 
tudo e não tá prosa! Tinha um lugar que chamava Lagoa Bonita e lá 
tinha uma roça de arroz. Então diz que o senhor disse assim: ‘Bota 
essa negada toda pra cortar o arroz que vem chuva! Vem chuva! Larga 
o chicote!’ Uma mulher escrava estava sentindo dor pra ganhar 
criança. Ganhou a criança e lá e lá mesmo ficou. Teve que ficar 
cortando arroz! Botou um pano lá no chão e ficou lá. Aí diz que 
falavam assim: ‘Ô, senhor, tem uma dona que ganhou criança, não 
pode ficar aqui’. E ele respondeu: ‘Não, tem que cortar arroz!’ Ó, 
disse que veio aquela tempestade, ó, inundou tudo. Inundou a fazenda, 
inundou tudo. Disse que virou água pura. (V.M., Espírito Santo, 
26/06/1993 apud RIOS & MATTOS, 2005: 71). 

[...] Teve um fazendeiro que comprou um moço que chamava 
Lourenço. E quando ele trouxe em casa o Lourenço falou assim pra 
ele: ‘Vamos ver sua língua!’ ‘Tira a língua pra fora que eu quero ver 
sua língua.’ Aí o Lourenço tirou a língua pra fora, ele pegou um ferro 
quente e... disse: ‘Você tem jeito de ser linguarudo’, e queimou a 
língua dele com ferro quente! Foi a primeira judiação. Era pra dar 
exemplo pros outros. Pra das exemplo pros outros. Esse que queimou 
a língua não era meu parente, mas a gente sabe a história dos 
senhores. Sabe, o nosso pai contava, os avôs contavam histórias de um 
senhor, de outro. Tinha o que era bom, tinha o que era ruim... E eles 
contavam pra nós, pra netaiada. (Benedita, São Paulo, 80 anos, 15-
16/08/1987 apud RIOS & MATTOS, 2005: 77-78). 

Tal maneira de lidar com a memória do tempo do cativeiro, observado nos relatos 

apresentados por Rios e Mattos (2005), é igualmente encontrada entre os membros de 

comunidades negras rurais no Paraná, como no caso da Comunidade de Água Morna e a 

Comunidade de Guajuvira. Ambos os grupos serão analisados na segunda parte deste 

trabalho. Eis o depoimento de alguns de seus membros:  

Ah, eu sei como diz essa história que a mãe véia Benedita falava. Ela 
falava pras outras mãe véia, mas a gente prestava atenção, que eles 
sofriam bastante. E ela contava que tinha que fazê as coisa assim 
quando o patrão mandava, quando ele mandava já tinha que tá lá 
cuidando, era assim. Os homem lá no serviço, arrastá pau, as muié ia 
cozinhá e se num fosse fazê as coisa assim ah, fazia proposta que num 
queria fazê ia derramá gordura nos pé. Gordura quente. É foi muito 
sofrida, mãe véia contava. [...] E acredito que a escravidão é muito 
triste, muito triste porque esse a nossa bisavó canso de contá que é 
triste, erguê um peso que num guenta e tê que erguê. Porque se num 
erguê apanha, né. (Dona Deja, Água Morna/Paraná, 24/02/2008). 

R: a escravidão, a pessoa era muito sofrida. Eles trabalhavam a troco 
da comida e ainda apanhavam. Se não obedecesse os patrões, 
apanhavam, ficavam presos naquelas corrente de ferro. Aqueles eram 
escravos. Eles vinham trabalhar, e outra coisa, os fazendeiros, os 
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escravo, eles compravam o negro pelos dente, se tivesse o dente bão 
eles compravam. 
I: e a canela também. 
R: agora se tivesse o dente ruim, num prestava. Agora como 
antigamente os negro, tudo os negro, as negra tinha o dente muito bão, 
eles compravam. É isso que era escravo. 
I: mas hoje já num tem mais.     
R: os negro durmiam numa senzala, eles comiam numa cuia com a 
mão igual bicho do mato, comiam assim, igual cachorro, eles num 
usavam colher. 
I: isso é o que as pessoa mais velha contam isso né. 
R: contam. As pessoa mais velha contavam que era isso que era 
escravo. E se você sentisse uma dor de barriga e num podia trabalhar, 
“ah tá com dor de barriga”, apanhava e ia de castigo. Deixava sem 
tomar água e sem comer. Era isso que era escravo. (Ritinha e Inácio, 
Guajuvira/Paraná, 24/02/2008). 

Sendo assim, a lógica da produção da memória que remete à existência de antepassados 

escravos no interior da família, quando assumida, aponta para a lembrança referente ao 

“tempo da liberdade”, em que os antepassados já não se encontravam mais na condição 

de cativo, mas na condição de valorização de sua autonomia. É extremamente 

significativo, portanto, que mesmo aqueles cuja identidade deveria estar, supostamente, 

relacionada diretamente à experiência da escravidão, como os “remanescentes das 

comunidades de quilombos”, uma vez em mente a definição de quilombo do Conselho 

Ultramarino, demonstram grande dificuldade em fazê-lo:  

Pra nós do movimento quilombola, em nome da coordenação 
nacional, que é apenas uma fala institucional, mas que é o resultado do 
que é o movimento quilombola no Brasil, queríamos começar dizendo 
quem são os quilombolas. Porque nós estamos com quilombos de 
mais de trezentos anos nesse país e até hoje nós temos gastado energia 
pra dizer pra esse Estado brasileiro quem são os quilombos. E isso pra 
nós é motivo de constrangimento porque isso significa dizer que esse 
Estado não reconhece os seus e não sabe quem constitui essa 
sociedade. E pra dizer quem são os quilombolas eu queria dizer que 
não somos descendentes de escravos, nós somos descendentes de 
africanos. A Escravidão foi uma condição social que vocês [o Estado] 
nos impuseram. Portanto, os quilombos não nascem apenas de uma 
herança escrava. Ele nasce de uma determinação do povo negro de 
que nós não queríamos ser escravos, nós nos rebelamos contra a 
escravidão porque nós nascemos livres e queríamos ser livres, e uma 
das maiores expressões de liberdade desse país foi a constituição dos 
quilombos. Portanto, nós somos construtores da sociedade brasileira, 
somos parte fundamental do processo de construção desse país, que a 
duras penas se constituiu e hoje nega seu passado, nega sua origem. 
Na condição de herdeiros de africanos, nós trouxemos pra cá como 
parte de nossa memória o processo cultural que contribuiu para a 
constituição do Brasil. E é exatamente porque nós estamos aqui que 
nós dizemos que estamos cansados de sermos tratados como 
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estrangeiros, nós não somos estrangeiros, somos brasileiros e fazemos 
parte do patrimônio cultural desse país. Portanto, os quilombos que se 
constituíram nesse país não podem mais passar despercebidos das 
políticas públicas e ficar explicando em todas as esquinas quem somos 
nós. (Josilene Brandão, liderança quilombola e integrante da 
Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras 
Rurais Quilombolas, durante audiência coordenada pelo Ministério 
Público Federal em 19/09/2007 in LEWANDOWSKI, 2009: 16). 

No depoimento acima, nota-se que a relação estabelecida com a experiência 

escravocrata é da percepção da escravidão como uma condição social não-constitutiva 

da identidade negra, o que evidencia os embaraços existentes na insistência em associar 

essas vivências históricas à construção de uma identidade socialmente positiva 7. A fala 

aponta, ainda, a falta de conhecimento que o Estado vem demonstrando em relação a 

quem são os quilombolas, que mesmo com “quilombos de mais de trezentos anos”, os 

quilombolas tem “gastado energia pra dizer pra esse Estado brasileiro quem são os 

quilombos”. Tal declaração vai de encontro com a desinformação apontada por Arruti 

(2006) da parte dos legisladores constitucionais frente à realidade das comunidades 

negras rurais. O depoimento acima expõe que tal desconhecimento por parte do Estado 

provoca “constrangimento”, visto que o “Estado não reconhece os seus e não sabe quem 

constitui essa sociedade”, o que implica o não reconhecimento da contribuição de tal 

população para a construção do país, que “nega seu passado, nega sua origem”. A 

depoente revela que a ignorância em relação a eles é grande e que “não podem mais 

passar despercebidos” e “ficar explicando em todas as esquinas quem somos nós”. 

Assim, o desconhecimento por parte do Estado e a dificuldade em reconhecer quem são 

as comunidades quilombolas é fortemente expressa na fala acima. Igualmente, a relação 

que se estabelece com o passado é ignorada pelo Estado, uma vez que “não somos 

descendentes de escravos, nós somos descendentes de africanos”. Em contraposição ao 

período de cativeiro, encontra-se novamente a idéia de liberdade, esta sim, característica 

formadora do negro, pois “nasceram livres e queriam ser livres”. Liberdade que também 

remete a uma memória da África, a África como referência de ancestralidade, mas 

também como espaço de liberdade. Ao se reconhecerem como “herdeiros de africanos” 

e não como “descendentes de escravos”, optam pela referência à liberdade e não à 

                                                           
7
 Nesse sentido, podemos pensar sobre o esforço que o movimento negro realizou para a escolha do dia 

20 de novembro como uma data alternativa ao 13 de maio, como uma forma de reafirmar esse desejo de 
desvincular a figura do negro da memória da escravidão. 
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condição social que lhes priva da liberdade, imposta pelo Estado. Tal percepção 

explicita a centralidade dos significados de liberdade e autonomia na construção da 

memória dessas coletividades. Assim, é freqüente a construção da memória 

fundamentada no “tempo dos avôs”, nos antepassados cuja história tem início no 

“tempo da liberdade”. Como observado na narrativa de um membro da Comunidade de 

Água Morna, abaixo: 

P: E a senhora começou a contar como a Vó Benedita veio pra cá, 
como foi? 

E: A mãe que contava que eles vieram miudinho, nem sei daonde 
vieram, andando, com balaieiro na cabeça, mudança né, e parava nos 
trecho assim, e pousavam, tornavam a viajar de novo com a tralheira 
nas costas, até chegar Água Grande [onde começou a ocupação do 
território], e daí foi quilombo, né, que formou ali. (Erondina, Água 
Morna/Paraná).  

 

É extremamente significativo, portanto, compreender a maneira como tais grupos lidam 

com a memória da escravidão para refletir em torno do sentido mais adequado para a 

classificação dos “remanescentes das comunidades de quilombo”, na medida em que 

consiga compreender todos os aspectos que envolvem pensar esses grupos na sua 

presencialidade e de como se dá a sua relação com o passado. 

Dessa forma, a redefinição oficial da categorização de remanescentes de quilombos para 

uma concepção mais ampla de tais grupos, torna-se possível com a revogação do 

Decreto 3912 pelo Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, que no Art. 2o, define: 

Art. 2o – Consideram-se remanescentes das comunidades dos 
quilombos, para os fins deste Decreto, os grupos étnico-raciais, 
segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, 
dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica 
sofrida. 

 

Diferentemente da legislação anterior, a nova apreensão dos “remanescentes das 

comunidades dos quilombos” ganha força considerável ao não mais fazer exigência de 

referência a uma temporalidade específica. Ao sugerir uma “presunção de 

ancestralidade negra relacionada à opressão histórica sofrida”, sem fazer alusão direta 

ao período escravista, possibilita o reconhecimento da autonomia desses grupos, visto 

que apresentam “trajetória histórica própria”. A classificação como “grupos étnico-
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raciais” com “critérios de auto-atribuição” dialoga com a perspectiva antropológica 

sobre etnicidade. 

Algumas características definidoras de “grupo étnico” são apresentadas por Frederik 

Barth (2000) em Grupos Étnicos e suas Fronteiras, publicado pela primeira vez em 

1969.  Este autor inova em sua interpretação do que é um grupo étnico ao deixar de 

focar em termos da forma cultural e social específica do grupo, para centrar-se na idéia 

de grupo como organização social com fronteiras. Assim coloca: 

Nesse sentido organizacional, quando os atores, tendo como finalidade 
a interação, usam identidades étnicas para se categorizar e categorizar 
os outros, passam a formar os grupos étnicos. (BARTH, 2000: 31-32). 

 

Ao entender os grupos étnicos como organizações sociais em que os membros se 

autoatribuem e são atribuídos como integrantes daquele grupo, a idéia de fronteira 

étnica torna-se central, pois é a sua manutenção que define o grupo. Segundo Barth 

(2000) “[...] a fronteira étnica canaliza a vida social. Ela implica uma organização, na 

maior parte das vezes bastante complexa, do comportamento e das relações sociais. A 

identificação de uma outra pessoa como membro de um mesmo grupo étnico implica 

um compartilhamento de critérios de avaliação e de julgamento” (BARTH, 2000: 34). 

Assim sendo, o que caracteriza um grupo étnico é uma organização “bastante 

complexa” da vida social que produz um “compartilhamento de critérios” capaz de 

definir quem faz parte do grupo ou não. A partir desta perspectiva, é possível afastar-se 

daquela concepção histórica de quilombo em que se identificavam certos elementos 

como o “isolamento” dos “escravos fugidos”, ou mesmo a presença de pretensos traços 

culturais como o uso de “pilões” – como na definição de quilombo do Conselho 

Ultramarino Português –, como caracterizadores desses grupos negros. É por meio da 

noção de “grupo étnico” que se torna possível uma definição mais ampla do que seriam 

os “remanescentes das comunidades de quilombos”, no qual as diferenças são 

percebidas pelos próprios atores sociais, que definem os critérios de pertencimento e 

assim delimitam suas fronteiras, demarcando o “nós” e o “eles”. Colocando a ênfase nas 

fronteiras e não nos aspectos culturais como característica definidora dos grupos, 

permite desvincular, portanto, a busca por “restos” de quilombos históricos, ou de 

“pequenas áfricas” como supostas essências desses grupos. 
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Outro aspecto importante da definição de “remanescentes das comunidades de 

quilombos” é a referência à “trajetória histórica própria” e à “ancestralidade negra 

relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida”. Novamente, sob esta 

perspectiva há uma distância com a noção histórica de quilombo e com a relação 

explícita à experiência da escravidão, permitindo romper com tais limites 

interpretativos. Ao mesmo tempo, o reconhecimento da pluralidade de trajetórias 

históricas aponta para a importância dada à memória coletiva de tais grupos.  

1.2 As “comunidades quilombolas” e o debate em torno da noção de “comunidade” 

A categoria classificatória de “remanescentes das comunidades de quilombos”, passa 

por um deslocamento semântico à medida que se constrói uma definição mais adequada 

ao termo. De “remanescentes das comunidades de quilombos” passa a “comunidades 

remanescentes de quilombos”, para finalmente distanciar-se do termo “remanescente” e 

enfatizar a idéia de “comunidade”, sendo então, denominadas “comunidades 

quilombolas” 8. 

Esta nova ênfase é igualmente sentida pelos membros dos grupos negros rurais 

referidos, que anteriormente se autodenominavam “bairro”, “córrego” ou “sítio”, e que 

de repente se depararam com uma nova denominação que “foi modificando o nome pra 

comunidade”. Como expressa o morador de uma “comunidade quilombola”: 

I: a comunidade aqui, vou te dizer uma coisa, desde que se diz 
comunidade, era um bairro né, depois que foi falando comunidade, 
comunidade, comunidade... 
P: antes falava só bairro? 
I: só bairro. Só o bairro de Guajuvira, bairro, bairro. Depois que 
mudaram o nome né, foi modificando o nome pra comunidade. Eu 
ouvia comunidade, a palavra, mas só na capital, quando eu morava em 
Curitiba, lá tinha uma comunidade, tinha um local, depois que veio 
pra cá. Falava em comunidade, comunidade. (Inácio, Guajuvira/PR, 
24/02/2008). 

Assim, o “bairro” passa a ser denominado “comunidade”, “palavra” que o morador 

somente teria ouvido “na capital”, e que “chega” ao seu “bairro”. A imposição externa 

do termo que “veio” da “capital” não passa despercebida pelos grupos, que sentem os 

impactos gerados em suas vidas pelas diferentes apreensões do que seria “comunidade”, 

                                                           
8 Esta idéia foi primeiramente desenvolvida em trabalho anterior. Cf. (PORTO, KAISS, COFRÉ, 2010). 
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principalmente pelos agentes sociais envolvidos no reconhecimento de seus direitos 

enquanto “comunidades quilombolas”. 

Como observou Anthony Cohen (1995), em The symbolic construction of community, 

“comunidade”, é uma dessas palavras como “cultura”, que estão presentes nos discursos 

cotidianos aparentemente como formas rapidamente inteligíveis tanto para quem fala 

como para quem escuta, mas que mesmo para as ciências sociais, a sua definição não é 

algo simples, causando imensa dificuldade 9. Com efeito, a presença cotidiana do termo 

e a falta de problematização de seu significado fazem com que este receba diferentes 

entendimentos pelos mais variados sujeitos, inclusive por aqueles que desenvolvem 

trabalhos com ou nas “comunidades”. Zygmunt Bauman (2003) aponta que geralmente 

o que se associa ao termo “comunidade” é uma positividade inerente, ao contrário da 

“sociedade” que carregaria por sua vez, a “culpabilidade” pelos aspectos negativos da 

vida social: 

As palavras têm significado: algumas delas, porém, guardam 
sensações. A palavra ‘comunidade’ é uma dessas. Ela sugere uma 
coisa boa: o que quer que ‘comunidade’ signifique, é bom ‘ter uma 
comunidade’, ‘estar numa comunidade’. Se alguém se afasta do 
caminho certo, freqüentemente explicamos sua conduta reprovável 
dizendo que ‘anda em má companhia’. Se alguém se sente miserável, 
sofre muito e se vê persistentemente privado de uma vida digna, logo 
acusamos a sociedade – o modo como está organizada e como 
funciona. As companhias ou a sociedade podem ser más; mas não a 
comunidade. Comunidade, sentimos, é sempre uma coisa boa.10 
(BAUMAN, 2003: 07). 

A positividade, a “coisa boa” que é a comunidade, que mesmo sem se saber ao certo o 

que é uma comunidade é sempre “bom” “ter” e “estar numa comunidade”, 

freqüentemente é apontada como sendo resultado da existência de relações sociais 

baseadas no interesse comum, na união e harmonia, tidas como a “essência” de uma 

“comunidade”. Como assinala o autor: 

Numa comunidade, todos nos entendemos bem, podemos confiar no 
que ouvimos, estamos seguros a maior parte do tempo e raramente 
ficamos desconcertados ou somos surpreendidos. Nunca somos 

                                                           
9
 COHEN (1995: 11) “ ‘Comunity’ is one of those words – like ‘culture’, ‘myth’, ‘ritual’, ‘symbol’ – 

bandied around in ordinary, everyday speech, apparently readily intelligible to speaker and listener, wich, 
when imported into the discourse of social science, however, causes immense difficulty”.  

10 Grifo no original. 
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estranhos entre nós. Podemos discutir – mas são discussões amigáveis, 
pois todos estamos tentando tornar nosso estar juntos ainda melhor e 
mais agradável do que até aqui e, embora levados pela mesma vontade 
de melhorar nossa vida em comum, podemos discordar sobre como 
fazê-lo. Mas nunca desejamos má sorte uns aos outros, e podemos 
estar certos de que os outros à nossa volta nos querem bem. 

E ainda: numa comunidade podemos contar com a boa vontade dos 
outros. [...] Nosso dever, pura e simplesmente, é ajudar uns aos outros 
e, assim, temos pura e simplesmente o direito de esperar obter ajuda 
de que precisamos. (BAUMAN, 2003: 08). 

A idéia de que numa comunidade “todos nos entendemos bem”, “podemos confiar no 

que ouvimos”, “podemos discutir, mas são discussões amigáveis”, visto que “todos 

estamos tentando tornar nosso estar juntos ainda melhor” e de que “nosso dever, pura e 

simplesmente, é ajudar uns aos outros” transforma a “comunidade” num “paraíso 

perdido”, como o próprio autor se refere: “‘Comunidade’ é nos dias de hoje outro nome 

do paraíso perdido – mas a que esperamos ansiosamente retornar, e assim buscamos 

febrilmente os caminhos que podem levar-nos até lá” (BAUMAN, 2003: 09).  

Desse modo, a positividade excessiva que se dá ao significado de comunidade que 

acaba por tornar-la um “paraíso perdido” totalmente ideal, prevalece nas apreensões que 

se dá ao termo na contemporaneidade. Tal perspectiva é freqüentemente encontrada nas 

ações de agentes sociais que se encontram na “sociedade” e que trabalham com ou nas 

“comunidades”, como se estivessem orientados pela “busca” “febril” do “paraíso 

perdido”. Silva e Simon (2005) observam que numa experiência na área de saúde 

pública, quem define o que é comunidade são os profissionais com seus “saberes 

assimetricamente superiores”:  

Quem define as comunidades são, portanto, os profissionais a partir 
dos seus saberes assimetricamente superiores aos da população-alvo. 
[...] em boa parte dos trabalhos que se dizem comunitários quem 
define o que é comunal é um conjunto de profissionais que a partir de 
seus saberes: caracterizam o que seriam as comunidades, quais seus 
problemas e que soluções seriam as indicadas para os mesmos. [...] Os 
sentidos de comunidade identificados nos relatos dos programas 
investigados por Simon (2003) nos remetem às idéias de comunidade, 
problematizadas anteriormente, como uma unidade em que os 
objetivos, interesses e necessidades são vistos, de maneira simplista, 
como comuns. Nesta concepção não há espaço para a diversidade, 
para as idiossincrasias, para o individual; apenas para o coletivo, 
entendido como homogêneo. (SILVA & SIMON, 2005: 42-43).  
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O ideal, portanto, é o que orienta a construção da noção de comunidade pelos 

profissionais. Aquele “paraíso perdido” onde “todos” agem com o objetivo de “ajudar 

uns aos outros” é representado pelo coletivo entendido como homogêneo. Tal 

perspectiva, como notado pelas autoras, não reconhece a existência da diversidade, do 

individual, entende-se coletividade como sinônimo de interesse comum e uniformidade. 

A partir desta concepção simplificada do “real” é que são pensadas as ações “em 

benefício” da “população-alvo”, são os “saberes assimetricamente superiores” que 

identificam os “problemas” e as “soluções” “necessárias” às comunidades; o que acaba 

impactando a vida das mesmas. Dessa forma, é comum que o objetivo primeiro desses 

profissionais produza efeitos contrários devido às percepções errôneas e simplistas que 

fazem das “comunidades”.  

No caso das comunidades quilombolas, a noção idealizada de comunidade é uma 

constante. Tais grupos são geralmente tidos como homogêneos e coesos. A idéia do 

coletivo sobre grupos rurais implica quase sempre na idéia de posse coletiva da terra e 

trabalho coletivo, como expresso no depoimento abaixo de um agente estatal envolvido 

no processo de reconhecimento oficial desses grupos: 

Então, eles têm que ter componentes solidários no plantio, na colheita, 
no uso coletivo da terra. Eles têm que manter algumas práticas 
ancestrais africanas. Se mantém parte, nem que seja como memória 
atávica, já pode ser comunidade quilombola, já podemos trabalhar 
com eles porque se eles perderam um pouco dessas coisas foi por um 
processo de “aculturação” empreendido pela nossa sociedade. Dar um 
passo à frente, incentivá-los a resgatar suas tradições, dizer que não 
precisam mais ter medo, que podem assumir suas verdadeiras 
identidades, nós estamos aqui pra garantir isso. (Entrevista com 
membro do GT Clóvis Moura in LEWANDOWSKI, 2009: 52). 

O “saber assimetricamente superior” dos profissionais da área da saúde anteriormente 

abordado é igualmente empregado neste caso para classificar a “comunidade 

quilombola”. Os “laços solidários” no trabalho coletivo e o “uso coletivo da terra” 

tornam-se, portanto, características definidoras da “comunidade”, aspectos centrais que 

predominam na visão de comunidade idealizada sobre grupos rurais: a posse da terra e a 

organização do trabalho. Tal saber do agente externo se proclama capaz, inclusive, de 

“garantir” a que os grupos “resgatem” suas tradições “perdidas” pelo “processo de 

aculturação” da sociedade envolvente. Superioridade, reconhecida pelo agente externo, 

na sua capacidade de “proteger” tais comunidades a que não venham mais “ter medo” 
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de “assumir suas verdadeiras identidades”. Tal postura frente às comunidades 

quilombolas, de agentes estatais que deveriam supostamente trabalhar na aplicação de 

um direito constitucional que tem por objetivo garantir o direito à diversidade, corre o 

risco de produzir justamente o efeito contrário ao impor uma visão única e 

uniformizadora da realidade social dessas comunidades. 

A diversidade de formas de organização social, posse e uso da terra, padrões de 

sociabilidade são constituintes da realidade e da dinâmica sociais dos grupos rurais. 

Pensar num projeto de vida coletivo baseado numa idealização do que seria uma 

“comunidade”, na qual predominariam relações sociais harmônicas e a união pelo bem 

coletivo, não consegue se consolidar quando não se tem em mente a possibilidade de 

uma realidade social multifacetada. 

A dificuldade de concretização de um projeto de vida coletivo nos moldes de 

“homogeneidade” e “coletividade” foi encontrada, por exemplo, por um grupo 

camponês do sudoeste do Paraná no momento de estruturação inicial de assentamento, 

como demonstrado por Anamaria Bonim et alli (1987). O assentamento Vitória da 

União foi estabelecido na desapropriação da antiga Fazenda Imaribo, no município de 

Mangueirinha. A conquista da área de 10.015 ha ocorreu nos anos de 1985 e 1986 e 

resultou, principalmente, da mobilização de dois movimentos camponeses, o 

Movimento dos Agricultores Sem-Terra no Oeste do Paraná (MASTRO) e o 

Movimento dos Agricultores Sem-Terra no Sudoeste do Paraná (MASTES), mas 

também contou com forte participação da Igreja, sindicatos e associações do meio rural. 

Esta ocupação reuniu agricultores de 11 municípios da microrregião Extremo-Oeste e 

microrregião Sudoeste do Paraná, concentrando em torno de 365 famílias.  

As pesquisadoras constataram que devido à situação de extrema precariedade em que os 

agricultores se encontravam em fases anteriores ao acesso à terra, inclusive no período 

de acampamento, estes acabaram por desenvolver elevadas expectativas em relação ao 

futuro no assentamento. Dessa forma, a grande maioria dos camponeses (96,5%) 

acreditava que os possíveis problemas a vir deveriam ser resolvidos coletivamente, 

enfatizando a importância de se criar laços comunitários e da organização de núcleos de 

discussão de problemas comuns; assim como da organização coletiva da produção como 

forma de fortalecer a produção agrícola frente ao grande capital. Grande parte dos sem-
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terra (67%) era vinculada anteriormente a sindicatos de trabalhadores rurais, e a 

totalidade das famílias (100%) era membro de um dos dois movimentos de agricultores 

sem-terra citado anteriormente. A participação das famílias nos grupos de reflexão da 

Igreja Católica também era majoritária, sendo que 98,5% se declaravam católicos e 

91,9% participavam das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs). Tal perfil de 

agricultores é de fundamental influência na elaboração do projeto comunitário de vida 

do assentamento orientado por uma fé cristã de valorização de princípios de igualdade, 

harmonia e união. 

A homogeneidade do perfil dos agricultores, o mesmo anseio quanto ao futuro do 

assentamento e, principalmente, a mesma aspiração de acesso à terra foram a base para 

a construção da identidade de sem-terra. Contudo, no momento em que se inicia a 

estruturação do assentamento, diferenças entre os camponeses provenientes de 

municípios diversos passaram a ser a base para divergências a respeito da organização 

de um projeto comunitário de vida, do ideal projetado pelo movimento. O primeiro 

ponto de conflito encontrado refere-se à titulação da terra. O governo, por meio do 

Instituto de Terras propõe a titulação sob a forma de concessão de uso. O mesmo 

instituto realiza um cadastro com os agricultores e 86% deles optam pelo título de 

propriedade individual. O movimento resolve então, realizar diversas discussões sobre o 

tema e decide-se majoritariamente pela concessão de uso, argumentando que assim 

poderiam se autopreservar e evitar a compra de terras por parte dos grandes 

proprietários. Entretanto, houve um grupo de camponeses de um município em 

particular que foi decididamente a favor da titulação individual. Neste aspecto, as 

autoras observam que as diferentes experiências vivenciadas pelos ex-pequenos 

proprietários, ex-arrendatários, ex-parceiros e ex-bóias-frias desenvolveram diferentes 

formas de relação com a terra, podendo então, marcar essa diferença de posicionamento. 

A segunda questão a provocar desacordo foi a respeito da organização da produção e as 

formas coletivas de trabalho na lavoura. O projeto do assentamento definia o trabalho 

como coletivo em todas as etapas do processo produtivo e a apropriação da produção 

seria comunal, independentemente da capacidade de trabalho de cada um. A repartição 

da renda obtida seria dividida pelo número de participantes e não pelo número de 

famílias. A essa proposta, grande parte das famílias apresentaram resistência, 

argumentando que, entre outras coisas, haveria uma diferenciação no potencial de 
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trabalho familiar entre aquelas com muitos filhos e/ou poucos filhos. O terceiro aspecto 

diferenciador esteve relacionado ao comércio e a sua instalação no interior do 

assentamento. Havia um grupo amplamente favorável a essa implementação, enquanto 

que outra parcela de agricultores acreditava que essa “abertura ao capital” poderia trazer 

à vida do camponês, relações de exploração e o apego ao lucro.  

O choque entre o projeto comunitário de vida ideal e a realidade da diversidade 

camponesa, refletido na resistência de vários agricultores ao modelo de assentamento 

proposto, foi interpretado por várias lideranças do movimento camponês como o embate 

entre os “egoístas” X “solidários”, “alienados” X “conscientes”, “individualistas” X 

“comunitários”. Contudo, acreditavam que esse confronto poderia ser superado na 

medida em que as famílias pudessem participar de “grupos de reflexão” capazes de 

proporcionar-lhes uma “conscientização”. 

A experiência do grupo camponês no sudoeste do Paraná permite observar, como o 

ideal projetado por um grupo, de um estilo de vida coletivo, encontra limites de 

aplicabilidade ao deparar-se com realidades concretas diferenciadas. E que a não 

adequação a um ideal externamente construído gera a percepção desses grupos como 

formados por sujeitos “alienados” e passíveis de “conscientização”, e não como sujeitos 

autônomos capazes de fazer escolhas diferenciadas.  

Assim, é de fundamental importância reconhecer a existência de diversidade no interior 

de grupos rurais, e não tomá-los como um todo homogêneo. Almeida (1986) aponta que 

mesmo entre os grupos sociais cuja característica primeira é o uso comum do território, 

como as chamadas terras de preto, terras de índio, terras de santo e faxinais – cuja 

particularidade encontra-se na unidade social formada por grupos familiares que 

controlam os recursos naturais como o solo, hídricos e florestais –, é freqüente o 

convívio e a articulação entre noções de uso individual e privado da terra com domínios 

de posse e uso comunal do território. Compreender estas especificidades significa 

desconstruir a visão idealizada desses grupos como sendo “comunas primitivas”, onde 

“tudo é de todos” desde a produção realizada em comum à apropriação coletiva da 

produção, no qual não há espaço para direitos individuais. Tais grupos não são 

totalidades homogêneas com caráter igualitário, mas internamente podem apresentar 

diferenciações significativas, com desigualdade e hierarquias econômicas determinantes 
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no que diz respeito ao acesso a recursos tanto materiais quanto simbólicos. Mas a 

existência de diferenciações e desigualdades não anula tipos de cooperação interna ao 

grupo, e principalmente, não os descaracteriza como grupo cujas terras são de uso 

comum. 

Dessa forma, tomar a diversidade como pressuposto permite a compreensão da 

pluralidade de formas de organização social no meio rural brasileiro. Distante da visão 

estereotipada de comunidade cujas relações sociais estariam orientadas pela idéia de 

união e harmonia, John Cunha Comerford (2003) em Como uma família analisa várias 

comunidades rurais compostas de pequenos sitiantes e meeiros na Zona da Mata de 

Minas Gerais, e demonstra a existência de padrões de sociabilidade diferenciados. 

Observa que a sociabilidade característica da vida “na roça” concentra-se na dimensão 

agonística que orienta as relações entre as pessoas e as famílias. O conflito e a 

hierarquia são, portanto, os eixos organizadores das formas de vivência desses 

camponeses.  

A fala de um morador de uma localidade “na roça” que diz “aqui todo mundo é 

parente”, além de refletir a importância da família como elemento estruturador dessa 

área, e da predominância de inter-casamentos, aponta para a existência de significados 

particulares para “parente” e “família”, que vão além da noção de consangüinidade. 

Assim, “família” para estes grupos pode se referir à família nuclear – mãe, pai e filhos – 

e/ou abranger os primos, tios, sobrinhos, genros, cunhados, netos, conforme o contexto 

empregado, porém sempre apresentando uma conotação de maior proximidade. 

“Parente” tem um sentido mais amplo, no qual podem ser considerados parentes os 

compadres e comadres e demais indivíduos que possuem afinidade. Ambos os termos, 

entretanto, apresentam uma flexibilidade de significado que pode variar segundo as 

relações entre as famílias, pois elas estão constantemente se fazendo e refazendo, num 

processo de “familiarização” e “desfamiliarização”.  

As relações sociais que fazem as famílias e as relações entre estas podem produzir uma 

forte hierarquia, visto que nessas localidades há as famílias que “contam” e as famílias 

que “não contam”. As “famílias-nomes”, reconhecidamente aquelas que “contam”, 

podem singularizar-se pelo predomínio de prestígio, por serem consideradas mais ricas, 

por possuírem mais terra, mais controle político e/ou, principalmente, por terem mais 
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“antiguidade” no lugar – aqui esta última entendida como englobando outras 

características que vão desde o grau de união, boa reputação, à capacidade de mandar 

relacionada à força das famílias que “contam”, das relações com outras famílias e 

parentes que vai além da localidade. A importância das famílias que “contam” nestas 

localidades se manifesta na forma de ocupação do território, constituindo os “territórios 

de parentesco”. Estes abrangem os locais de residência, e/ou de trabalho na roça, das 

famílias e parentes socialmente reconhecidos, e é a partir deles que se configura o 

“mapeamento social” que localiza as pessoas e famílias como pertencentes ou não a tais 

territórios. As ações e conversas cotidianas sobre as relações sociais estão sempre sendo 

postas a provas de interpretações e julgamentos pelos membros desses territórios, assim 

como pelo restante dos camponeses das localidades. São elas que terminam por definir 

as fronteiras de pertencimento, as modalidades de fixação e oficialização da 

hierarquização das famílias que “contam” e a delimitação dos territórios de parentesco, 

ou mesmo, a criação de novos territórios. O autor observa que as fronteiras territoriais 

oficialmente estabelecidas também são referência para esses grupos camponeses, mas 

que somente são socialmente reconhecidas quando relacionadas com as lógicas locais 

de definição dessas fronteiras: 

[...] há toda uma complexidade em jogo que permite, por exemplo, 
que uma dada divisa de propriedade (juridicamente definida), em um 
dado momento, seja uma fronteira cuja transgressão (mudança de 
posição de cerca, trânsito de pessoas ou animais, destruição de algum 
marco territorial como uma árvore ou pedra, remessa de sujeira – 
terra, agrotóxicos, chorume – através da água, estancamento de cursos 
de água que atravessam propriedades), é considerada ato gravemente 
ofensivo e motivo de conflito, enquanto outra divisa, ou a mesma 
divisa em outro momento, sem ter nenhuma diferença quanto a seu 
estatuto e propriedades jurídicas, possa ser transgredida sem conflito, 
de modo que essa transgressão pública passe a ser socialmente 
interpretada como índice de familiaridade das partes e de agregação de 
um território de parentesco. Esses territórios de parentesco não se 
constroem antes, ou mais naturalmente, do que os territórios 
delimitados pelos procedimentos jurídico-administrativos, 
eclesiásticos, etc, mas sempre em relação a eles. (COMERFORD, 
2003: 41). 

É interessante notar, a partir dessa experiência da área rural mineira, como 

classificações e definições externas ao grupo são internamente trabalhadas e 

significadas. Pois é sobre um padrão de sociabilidade diferenciada, centrada na 

dimensão agonística, na conflitividade permanente, que se estrutura o social e se 

constrói o “saber-viver” dessas localidades; independentemente, ou em relação, mas 
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nunca em submissão, a uma lógica externa. Dessa forma, diferentemente da visão 

idealizada de comunidade, de harmonia e união pelo bem comum, o autor demonstra 

como a tensão e o conflito são eixos orientadores fundamentais das práticas e discursos 

estabelecidos no cotidiano. Assim, a gozação, provocação, confusão, baderna, briga, 

violência e morte são eventos que podem estar presentes a qualquer momento nas 

conversas diárias, nas brincadeiras, no futebol, nos bailes, nas festas e na política. Ao 

comentar sobre as relações entre os jovens e as atividades geralmente realizadas por 

eles, um rapaz explica: 

[...] - E o Etelvino contou que às vezes com a coisa de turma, tal às 
vezes dá algum... 
- É, uma briga, uma coisa. Igual uma vez que um cara estava 
namorando uma menina de lá, então o cara deu uma descontrolada e 
eles falaram que iam pegar ele lá. Aí falaram assim: “Oh, domingo 
você vem aqui que nós vamos te pegar”. Aí quando foi no domingo, 
foi umas 40 pessoas daqui para lá. Aí levamos carne, levou tudo, e 
falou: “Vamos fazer um churrasco e vamos ver se eles vão pegar”. Aí 
ficamos lá até tarde lá. Mas se ele fosse sozinho... eles iam ter pego 
ele. Aí eles viram aquela turma lá e eles nem chegam.  
- Mas deve ter ficado uma situação meio assim, com o pessoal. 
- É, mas o pessoal fica enciumado, essas coisas, né? Mas o pessoal 
daqui se você falar que vai bater em um tem que bater em tudo. 
Porque a turma aqui é uma turma reunida. Mas ninguém briga, não, 
essas coisas. Sai pra fazer farra. [...] Na nossa turma é tudo um pessoal 
que gosta de gozar dos outro. Se você for um cara sistemático não 
pode entrar. De vez em quando ainda... sempre toma uma enrolada um 
com o outro, por causa desse negócio mesmo, desse negócio de 
gozação. Sempre tem um que é sistemático. Não é aquele sistemático 
que não brinca com ninguém, não. Mas tem aquele sistemático que 
gosta de brincar com o outro mas não gosta de ser gozado também. Aí 
tem esse tipo de problema. Agora, tem muita gente que... A turma 
gosta de fazer farra, gozação. Se você fizer um trem errado a semana 
inteira depois é aquele negócio de gozação em cima, aquele abuso... 
- Não pode pisar na bola não. 
- Ah, se pisar na bola e fizer um trem errado está perdido. O cara toma 
muito em cima, mesmo. 
- E o pessoal dá muito apelido dentro da turma? 
- Ih, só tem apelido. É difícil uma pessoa que não tem apelido aqui. 
[...] Fomos sair de moto uma vez aqui, passamos pela Sapucaí, 
passamos em Antonio Prado, Santa Rita, e vazamos lá em Camargos. 
Aí um cara de lá foi com nós. Aí ele tinha até o apelido de Cu de 
Cobra. Diz que matou uma cobra, eu não sei o que aconteceu lá, e diz 
que ele tinha o apelido de Cu de Cobra. E ele não gostava que 
chamasse ele de Cu de Cobra não. Aí meu tio conhecia ele, e falou: 
“Olha, não chama ele de Cu de Cobra não porque ele acha ruim”. Não 
sei para quê que ele falou aquilo! Quando chegou lá na Dourada 
pronto: é Cu de Cobra pra lá, Cu de Cobra pra cá. E ele estava no 
meio da turma e nem ligou. Mas diz que ele não gosta não. Mas 
parece que a gente brinca só de sacanagem mesmo. A gente estava lá 
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bebendo e ele: “Olha, não chamem ele não que ele acha ruim”. Mas é 
assim mesmo. 
- Com o pessoal da Juréia também você falou que agora vocês têm 
muita amizade? 
- Ah, uma intimidade danada, né? Tem muita amizade. Antigamente 
quando jogava bola, o pessoal daqui não podia ver o time da Juréia 
jogar. Quando jogava um com o outro era uma brigaiada danada. Hoje 
em dia não. É porque antigamente ninguém praticamente ia para lá, 
era pouca gente. Agora hoje em dia não, a turma toda vai pra lá, aí 
pega uma certa intimidade, aí marca um futebol, alguma carne leva. E 
quando começa a ter intimidade com o pessoal aí não briga nunca. 
- Porque antes dava briga? 
- Ih, antigamente não podia ir jogar com o time de lá que era uma 
brigaiada danada. Depois que você tem intimidade com o pessoal aí 
muda o modo de viver dessa pessoa. (morador de Serra Alta in 
COMERFORD, 2003:93-94). 

Através desse longo trecho de entrevista, fica claro como a tensão é elemento 

constitutivo da vida social nessas localidades, presente nas mais variadas formas de 

sociabilidade, seja entre jovens, crianças e adultos. Na fala do rapaz é possível notar 

ainda a referência que ele faz aos “territórios de parentesco”, “Antonio Prado” e 

“Camargos”, por exemplo, por onde teriam passado de moto com os amigos. Observa-

se igualmente a dinâmica das relações sociais, na qual em determinado momento, 

imperava o conflito entre os moradores “era uma brigaiada danada [com o pessoal da 

Juréia]”, para que no momento seguinte a tensão se torne menos latente “quando 

começa a ter intimidade com o pessoal aí não briga nunca”. Comerford relata que a 

localidade onde o rapaz entrevistado mora apresenta um padrão de casamento bastante 

endogâmico, mas que com o aumento da “intimidade” com os moradores de Juréia, 

formam estabelecidas novas alianças matrimoniais entre os moradores de ambas as 

áreas. Tal fato demonstra como o padrão de sociabilidade particular suscita a 

dinamicidade da vida social nessas localidades.  

Outro elemento apontado no relato acima diz respeito aos moradores, que, nesse 

contexto, devem estar constantemente atentos a suas ações, tentando explicitar suas 

intenções para que não sejam interpretadas de maneira errônea, como sendo uma falta 

de respeito ou consideração. Uma vez que, se a pessoa “fizer um trem errado” se torna, 

no mínimo, alvo de gozação e apelidos, mesmo que seja a contragosto. As ações, e os 

discursos sobre as ações, nesse clima de constante tensão e conflito, vão construindo as 

reputações das famílias, que se fazem dentro dessa complexa rede de relações entre as 

pessoas – da família, ou não; parentes, ou não – e as localidades, nesse processo de 
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familiarização e desfamiliarização tão constitutivos da vida das pessoas na “roça” 

mineira. Nesse sentido, pensar a “comunidade” como o lócus privilegiado de relações 

harmoniosas e da valorização excessiva da união, ou como dizia Baumam (2003) na 

“comunidade” “podemos discutir, mas são discussões amigáveis”, não se sustenta 

quando se constata a existência de localidades cujos eixos estruturadores das ações e das 

relações são outros – como a tensão, o conflito e a hierarquia. O trabalho de Comerford 

(2003) aponta, assim, para a riqueza da diversidade de padrões de sociabilidade 

presentes nos grupos rurais brasileiros. 

O não reconhecimento de motivos outros que orientem as ações sociais numa 

comunidade que não seja “pura e simplesmente, ajudar uns aos outros” frente ao 

“objetivo comum” promove a que se construa uma expectativa idealizada também 

quanto à organização política desses grupos. Espera-se da “comunidade” um único 

“saber político” e forma de “participação política” que atenda a “mesma vontade de 

melhorar nossa vida em comum”.  

Todas essas expectativas em torno do que seja uma “comunidade” e, particularmente, 

uma “comunidade quilombola” causam impacto na relação em que os agentes sociais 

orientados por tal perspectiva estabelecem com as “comunidades quilombolas”, e na 

maneira em que estas organizam a sua vida social. Visto que, o reconhecimento oficial e 

a atribuição de direitos às comunidades promovem, como assinala José Maurício Arruti 

(1997), a elaboração de processos de etnogênese. A construção de uma identidade antes 

inexistente tem em vista responder às exigências externas da esperada identidade de 

“comunidade quilombola”. Contudo, nem todos os grupos respondem às exigências da 

mesma maneira e nem todos conseguem elaborar um discurso minimamente coeso e 

coerente com as expectativas externas, devido às dificuldades em “adequar-se” ao 

modelo único de “comunidade quilombola” idealizado. 

No que diz respeito às comunidades quilombolas no Paraná a construção da nova 

identidade além de lidar com a idealização problemática referida acima, depara-se com 

as dificuldades apresentadas pela identidade paranaense construída sobre a imagem da 

valorização de uma população supostamente “branca” e “moderna” na qual não há 

espaço para a presença negra. O processo de construção da identidade paranaense será 

abordado no capítulo a seguir. 
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CAPÍTULO II: A Construção da Identidade Paranaense: branca e moderna 

Como dito anteriormente, a emergência das “comunidades quilombolas” no estado do 

Paraná sofrerá desdobramentos e impactos específicos devido ao contexto regional de 

construção de identidade essencialmente “branca” e “moderna”, em que se exclui 

qualquer participação do negro na construção do estado e na formação do paranaense. É 

a construção de tal identidade o tema deste capítulo. 

A construção da identidade paranaense tem início no final do século XIX e início do 

século XX, período em que a sociedade brasileira passava por intensas transformações, 

desde a Abolição da Escravidão (1888) à passagem da Monarquia para a República 

(1889). No contexto regional, tal período esteve marcado, ainda, pela elevação da região 

anteriormente pertencente a 5ª Comarca de São Paulo à Província do Paraná (1853). 

Segundo Pereira (1998), foi à ascensão do regime federativo no país e a 

descentralização administrativa que possibilitou a que as regiões se desenvolvessem e, 

assim, construíssem a sua história regional. É justamente neste período que o estado 

impulsiona a política imperial e estimula o desenvolvimento de benefícios regionais 

para a atração de diversos grupos de imigrantes europeus. O Paraná, então, passa a ser 

construído pela elite intelectual regional como “laboratório étnico” capaz de formar o 

“paranaense do futuro” “moderno” através da “eugenia de todas as raças”.  

É a partir desse ideário que o Movimento Paranista – surgido na década de 1920 e 

formado por pintores, escultores e demais artistas preocupados na elaboração de um 

regionalismo – irá construir uma história e identidade regional, de um passado idílico a 

um futuro promissor. Romário Martins, um dos principais líderes do movimento e 

considerado o primeiro historiador do Paraná, torna-se figura central desse grupo de 

intelectuais, contribuindo para a criação de imagens, símbolos e signos sociais que 

caracterizariam o paranaense do futuro. É seu pensamento que será analisado a seguir, 

para em um segundo momento compreender como a imagem do Paraná como “um 

Brasil diferente” se consolida com publicação de obra de mesmo título de Wilson 

Martins, em 1955. 
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2.1 Romário Martins 

Romário Martins 11, considerado o fundador da história regional, em sua obra História 

do Paraná publicada pela primeira vez em 1899, busca construir as particularidades 

caracterizadoras do Estado. No capítulo 6 de tal obra, ao referir-se à população 

paranaense afirma que dos três “fatores étnicos fundamentais” da formação da 

nacionalidade brasileira o “índio selvagem”, o “colonizador ibérico” e o “africano 

escravizado” apenas características dos dois primeiros teriam permanecido na 

constituição do paranaense.  Os índios seriam portadores de valores democráticos e 

solidários, “dignos da mais alta civilização”, além de possuírem espírito, capacidade e 

coragem para guerrear. Destaca que povos como tais, de “tão nobres e admiráveis 

sentimentos”, não poderiam deixar de possuir a noção de existência de um ser supremo: 

Nos nossos índios, a crença no sobrenatural assumia formas de 
superstição sem dúvida grosseiras e rudes quase sempre, e nem podia 
ser de outra maneira. Mas essas formas já eram os primeiros clarões 
de alvorada de um espírito religioso em marcha para uma moral mais 
alta e já nesse sentido encaminhava, como demonstra a facilidade com 
que compreenderam, os Guaranis do Sul principalmente, os 
ensinamentos dos missionários jesuítas na sua gloriosa cruzada 
redimidora. (MARTINS, 1995: 109). 

A admiração de Martins pelos índios revela-se pela crença na capacidade em que estes 

teriam em “tornarem-se civilizados”, reconhecendo neles, dessa maneira, certas 

qualidades morais e físicas que haveriam contribuído na formação do homem 

paranaense.  Ao referir-se ao “colonizador ibérico”, o autor descreve os portugueses, 

espanhóis e seus descendentes como os primeiros habitantes que efetivamente 

povoaram o território hoje paranaense, e apresenta o português como aquele que “faz 

parte da série de tipos antropológicos classificados sob a denominação de Tipos 

                                                           
11 Segundo Iurkiv (2002), Romário Martins nasceu em Curitiba em 1874, originário de “família refinada”, 

teria vivido em “ambiente intelectual fecundo”. Estudou jornalismo, tendo trabalhado em jornais e 

revistas, como o periódico “Dezenove de Dezembro”, “A República” e “Ilustração Paranaense”. Esta 

última revista tornou-se o principal veículo de divulgação dos ideais do Movimento Paranista. 

Igualmente, teve grande participação na política paranaense, sendo eleito camarista (vereador) e deputado 

estadual (por oito legislaturas). Colaborou nas criações das bandeiras do Paraná e Curitiba. 
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Europeus Morenos” no qual teriam características como olhos negros ou pardos, 

cabelos pretos e pele branca. Cita: 

Os demais caracteres que lhe são comuns com o Tipo Europeu Loiro, 
são: tez sempre branca nas crianças, barba abundante, cabelos finos, 
lisos ou ondeados, crâneo apresentando um oval de contornos regular, 
arcadas zigomáticas ocultas, fronte larga na base, sem ser fugidia nem 
bombeada no vértice, bossas frontais sobresaindo distintamente, 
porém sem excesso, rosto antes oval do que alongado, mas sem 
exagero dos ossos malares, nariz de ponta fina e paredes laterais 
reunindo-se em ângulo agudo, narinas elípticas, quase paralelas, 
esqueleto do nariz leptorrhineo ou mesorrhico, maxilas e dentes 
dispostos em uma linha quase reta, boca pequena, dentes retos 
compridos, branco azulados ou branco amarelados, sujeitos à cárie: 
queixo saliente, orelhas de forma oval alongada, estatura mediana, 
peito amplo, espáduas largas, curvatura dos rins bem pronunciada, 
músculos firmes12. (MARTINS, 1995: 125-126). 

A ênfase de Martins, ao caracterizar o segundo grupo, incide na descrição física do 

“colonizador ibérico”, manifestando assim valorização por determinado tipo físico: o 

branco europeu em que se destacam nariz fino, cabelos finos e lisos, dentes retos. Tais 

características tidas como positivas, portanto, estariam presentes na formação do 

paranaense, como se apresentar determinadas características físicas significasse possuir 

certas qualidades morais.  

É interessante notar que ao nomear os três grupos analisados, o autor adiciona um 

adjetivo qualificativo a cada grupo. Assim, a denominação de “índios selvagens” já 

transmite uma idéia de grupo “primitivo” e “distante”, porque “selvagem”. Em relação 

ao segundo grupo, o “colonizador ibérico” ostenta a idéia de “poder”, “dominação” 

representado pela posição de “colonizador”. O terceiro “fator étnico fundamental”, o 

“africano escravizado” sugere a noção freqüentemente indissociável de africano frente à 

condição social de escravidão, e assim de “submissão” e “inferioridade”. Este, portanto, 

é apontado como pertencente a um grupo cujas características seriam: 

Fetichistas ao extremo, adoravam ídolos de grosseira confecção e até 
mesmo simples pedaço de osso, penas, etc. Alguns autores, porém, 
atribuem-lhes noção de uma divindade superior, o Zammbí ou Zumbí, 
servida por sacerdotes de grande influência. (MARTINS, 1995: 129).  

O autor ressalta em seguida, que os africanos trazidos ao Brasil acreditavam em magia e 

no poder de espíritos maus. Dessa forma, os negros, diferentemente dos indígenas 

                                                           
12

 Esta é uma passagem de História do Brasil de Aníbal Mascarenhas, transcrita por Romário Martins. 
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portadores de “um espírito religioso em marcha” não demonstrariam potencialidades 

civilizadoras. Situação agravada, uma vez que “como artistas foram detestáveis. Os seus 

trabalhos de pintura eram de uma infantilidade sem progresso, e a sua escultura era 

informe”. (MARTINS, 1995: 129).  

Outra característica diferenciada em relação aos indígenas portadores de valores 

democráticos e solidários, segundo Martins, os negros africanos em geral possuíam 

sistemas democráticos, porém enfatiza a existência de algumas tribos monárquicas, em 

que os negros obedeciam passivamente até mesmo quando o chefe era “déspota até o 

assassínio e até a loucura sanguinária” 13. A capacidade civilizatória do “africano 

escravizado” era insuficiente para que determinadas qualidades tivessem permanecido 

na constituição do paranaense, pois na visão do autor: 

Os sentimentos dos negros escravizados em nosso país eram, em 
regra, os melhores possíveis, embora sua pouca capacidade de 
assimilação da cultura ariana se mostrasse desde logo evidente. 
(MARTINS, 1995: 130).  

A presença do negro na formação do paranaense seria baixíssima segundo o historiador, 

uma vez que nesta região haveria se desenvolvido uma indústria pecuária e não agrícola, 

que estaria a cargo dos índios e não dos negros que seriam preferidos para o trabalho 

agrícola. A população de negros e mestiços, portanto, nunca teria sido numerosa, e esse 

número teria diminuído devido a “pouca proliferacidade de ambos e a sua curta vida nas 

altitudes elevadas como as nossas, circunstâncias essas motivadas pela pouca resistência 

dos órgãos respiratórios do mulato” (MARTINS, 1995: 313). O autor de História do 

Paraná sustenta que com o passar do tempo, “como é natural”, se elevou o “teor ariano” 

da população paranaense, fruto do “movimento natural e social de sua dinâmica”, que 

obteve um excesso de natalidade sobre o número de óbitos, pelo número de casamentos 

de descendentes de europeus “puros” com mestiços dos dois “tipos fundamentais” da 

nossa sociedade. Dessa forma, o Paraná, assim como o Brasil do futuro, estaria 

“evoluindo etnicamente” na formação de sua população cada vez mais branca:  

Está assim o nosso país fazendo a sua evolução étnica e social muito 
mais rapidamente do que fizeram quaisquer dos povos europeus e 
realizando, muito mais perfeitamente, a assimilação dos elementos 
bárbaros que entraram na formação das suas populações. [...] Assim, 

                                                           
13

 As aspas se referem a uma fala de Levingstone, a qual Martins cita (pág. 129). 
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em confronto com povos do nosso próprio continente, resolvemos o 
problema negro. (MARTINS, 1995: 132). 

Romário Martins escreve no final do século XIX. Achava-se, portanto, inserido num 

contexto político-social caracterizado pelo fim da escravidão e começo de um novo 

projeto político para o país, como apontado por Schwarcz (2005). Contexto este que foi 

propício para a aceitação, no Brasil, das teorias raciais européias, que, de certa maneira, 

através de pressupostos teóricos, poderiam justificar o rearranjo populacional em torno à 

nova formação sócio-econômica da sociedade – no Paraná, esse período é marcado pelo 

fim da escravidão e pelo incentivo à imigração européia. Pode-se dizer que Martins, ao 

analisar a base da formação da sociedade paranaense, encontra-se impregnado por ideais 

do darwinismo e evolucionismo sociais, centrados no pressuposto das diferenças raciais 

e de uma natural hierarquia entre elas, em que características físicas e genéticas estariam 

intimamente relacionadas com aptidões intelectuais e inclinações morais, explicando 

assim, portanto, certo “potencial civilizatório” para o “aperfeiçoamento” e a “evolução”, 

“natural” da sociedade paranaense. 

O “aperfeiçoamento” no “branqueamento” da população paranaense que viria a 

constituir a nova sociedade “moderna” consolidar-se-ia com a chegada dos diversos 

grupos de imigrantes europeus que tem início na década de 1820, atingindo grande 

aumento a partir da década de 1870.  

Ruy Wachowicz 14 (2001) afirma que a implementação, no século XIX, de uma política 

imigratória para o Brasil foi decisiva para a definição do país como possuindo uma 

“cultura européia e de maioria étnica branca”. Caso contrário, se o comércio de escravos 

tivesse seguido o seu ritmo elevado, haveria o “problema do caiamento da população”, 

que segundo as elites diretivas do país, tornaria o Brasil a “maior nação negra do 

planeta”, de grande maioria étnica africana e com uma cultura que “não seria tão 

acentuadamente européia”. Segundo o autor, o Paraná pode ser considerado “o maior 

laboratório étnico do Brasil”, devido à grande presença de diversos grupos étnicos que 

                                                           
14

 Ruy Christovam Wachowicz foi historiador e professor da Universidade Federal do Paraná. Seus pais 
eram de origem polonesa, o que influenciou a realização de livro sobre os imigrantes poloneses no 
Estado. Escreve História do Paraná em 1972, sendo a obra citada de 2001 sua 9ª edição.  
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“tornou o Paraná um estado com população predominantemente branca e com 

majoritária influência européia”.15  

O movimento de imigração no Paraná teve início na década de 1820, quando se instala 

na região de Rio Negro a primeira colônia de alemães. Contudo, é a partir do 

desmembramento da 5ª Comarca de São Paulo e sua elevação à condição de Província 

do Império – a Província do Paraná – no ano de 1853, que ganha impulso uma política 

mais específica em benefício da constituição de colônias européias. O objetivo do 

governo provincial, em conformidade com a orientação do Império, era a de incentivar a 

vinda de imigrantes com vistas à criação de uma agricultura de abastecimento, 

supostamente atendendo uma escassez de alimentos. O presidente da Província em 

1858, Francisco Liberato de Mattos assim se refere à situação da época: 

É para lamentar que esta província, cujos terrenos produzem com 
abundância, a mandioca, o arroz, o café, a cana, o fumo, o milho, o 
centeio, a cevada, o trigo e todos os gêneros alimentícios, 
compensando tão prodigiosamente os trabalhos do agricultor, receba 
da marinha e por preços tão exagerados a mor parte daqueles gêneros. 
Este estado de coisas porém tenho continuará, e que só quando 
colonos morigerados e laboriosos vierem povoar vossas terras vastas e 
fecundas, aparecerá a abastança dos gêneros alimentícios e abundantes 
sobras do consumo irão dar nova vida ao comércio de exportação dos 
produtos agrícolas. (Relatório do Presidente Francisco Liberato de 
Mattos, apresentado na abertura da Assembléia Legislativa Provincial, 
em 7 de janeiro de 1858 apud BALHANA et alli, 1969: 162). 

A imigração européia significava, desse modo, não somente suprir a mão de obra para a 

produção de alimentos em carência, mas representava a vinda para o estado de “colonos 

morigerados e laboriosos” que seriam capazes de construir uma “civilização” e assim 

poder levar adiante um projeto de modernização, progresso e desenvolvimento do 

Paraná. Pode-se afirmar que é a partir desse discurso do presidente da Província, em 

1858, período que já antecede o fim da escravidão, que se tem origem a construção da 

relação positiva entre imigrante e trabalho. Uma vez que seriam os imigrantes com a 

força de seu trabalho e o seu saber, os únicos “conhecedores de processos mais 

acabados”, capazes de construir o Paraná do futuro, como argumenta o presidente 

Mattos no mesmo Relatório: 

                                                           
15 (WACHOWICZ, 2001: 142, 145-146, 157, 159). Grifo do autor. 
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Abusaria de vossa ilustração se me ocupasse de demonstrar-vos a 
necessidade de promoverdes a emigração de colonos morigerados e 
laboriosos, que, conhecedores de processos mais acabados, e 
habituados ao uso de instrumentos mais vantajosos ao maneio e 
cultura das terras, se empreguem nos vastos campos que possue a 
província, e cuja prodigiosa fertilidade abrange todo o gênero de 
produção agrícola; limitar-me-ia pois a indicar-vos o meio, que me 
parece mais adotável, para consecução de tão almejado bem. 
(Relatório do Presidente Francisco Liberato de Mattos, apresentado na 
abertura da Assembléia Legislativa Provincial, em 7 de janeiro de 
1858 apud BALHANA et alli, 1969: 162). 

Acompanhando esse raciocínio, Wachowicz (2001) argumenta que foi a presença da 

imigração no Paraná que possibilitou “recuperar a dignidade social do trabalho braçal” 

na agricultura, como também no meio urbano, que anteriormente era considerado 

“vergonhoso e de baixo status social”, transformando e “modernizando” a sociedade 

paranaense. 

Em 1888, logo após a abolição, em relatório do presidente Miranda Ribeiro, assume-se 

outra característica da política de imigração, argumentando a sua necessidade como 

fator de “tonificação” da população. Assim, a imigração é entendida como “fator étnico 

de primeira ordem, destinada a tonificar o organismo nacional abastardo por vícios de 

origem e pelo contato com que teve com a escravidão” (RIBEIRO apud OLIVEIRA, 

2007: 5). 

Romário Martins, compartilhando com esse pensamento da época, também se refere à 

capacidade do imigrante europeu – sempre sinônimo de “branquidade” – para a 

construção de uma sociedade paranaense orientada ao progresso e a modernidade: 

[...] o paranaense do futuro, com a eugenia de todas as raças e com os 
sentimentos altos e generosos de nossa primeira formação histórica, 
para pôr a serviço da humanidade todas as imensuráveis forças e 
riquezas naturais de nosso território e realizar o tipo ideal paranista, - 
da vontade realizadora, da cooperação fraternal, da cultura 
generalizada, da beleza física e moral – de um Paraná erguido no 
ápice de sua própria grandeza. [...] Nós todos que constituímos a 
sociedade paranaense, somos os depositários da beleza e da riqueza e 
os responsáveis pelos destinos desta grande e generosa terra do 
Paraná. (MARTINS apud PEREIRA, 1998: 82). 

O Paraná como “laboratório étnico” estaria, portanto, formando o “paranaense do 

futuro” caracterizado pela “eugenia de todas as raças”, uma vez “solucionado o 

problema negro”. Assim, o “tipo ideal paranista”, aquele dotado de diversos atributos 
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positivos, da “beleza física e moral” à “vontade realizadora” seria capaz de construir um 

estado “grandioso”.  

O pensamento de Romário Martins, tão impregnado de ideais evolucionistas e 

darwinistas sociais das teorias raciais européias – estas, que foram reapropriadas no 

Brasil no século XIX, fixando-se principalmente nas instâncias de saber como os 

Institutos Históricos Geográficos, como demonstrou Schwarcz (2005) – será 

manifestado através do Instituto no Paraná, criado em 1900. Martins chega a presidir o 

Instituto Histórico e Geográfico do Paraná que, assim como os demais institutos 

espalhados pelo país, será responsável pela elaboração de uma série de discursos, 

documentos e imagens sobre a particularidade da história e identidade regional. No caso 

do Paraná, havia a preocupação na construção de uma identidade que pudesse dar conta 

do grande período de imigração e seu suposto “xadrez étnico”. Todavia, o periódico de 

divulgação dos ideais do Movimento Paranista, a revista Ilustração Paranaense é criada 

alguns anos depois, em 1927. Tendo igualmente Romário Martins como intelectual em 

destaque, uma vez considerado o principal líder dos paranistas. 

O Movimento Paranista, portanto, segundo Pereira (1998), surge na década de 1920, 

justamente em um período em que a cidade de Curitiba passa por um crescimento 

econômico originado da produção de erva-mate. Propicia, assim, uma efervescência 

cultural em que diversos artistas, pintores, escritores e intelectuais irão construir uma 

história e identidade regional. Romário Martins define o termo paranista de uma forma 

que conseguisse abarcar a diversidade – branca – da população que vinha constituindo o 

estado, formada principalmente por imigrantes europeus, uma vez que os “aspectos 

fundamentais” do paranaense já estavam “evoluindo etnicamente”. Expõe assim o 

significado de ser paranista e o espírito paranista: 

Paranista é todo aquele que tem pelo Paraná uma afeição sincera, e 
que notavelmente a demonstra em qualquer manifestação de atividade 
digna, útil à coletividade paranaense. (MARTINS apud PEREIRA, 
1998: 79) 

Paranismo é o espírito novo, de elação e exaltação, idealizador de um 
Paraná maior e melhor pelo trabalho, pela ordem, pelo progresso, pela 
bondade, pela justiça, pela cultura, pela civilização, o ambiente de paz 
e solidariedade, o brilho e a altura dos ideais, as realizações superiores 
da inteligência e dos sentimentos. Nós que aqui estamos nos 
esforçando por fazer germinar e florir e frutificar esse ideal entre as 
gentes que estão povoando e afeiçoando aos surtos de uma maior 
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grandeza, este trecho lindo e dadivoso das terras de nossa Pátria – 
pretendemos que o paranismo seja a fé constante nas nossas 
realizações, a confiança no nosso futuro, a ufania do nosso passado, o 
dinamismo da nossa vitalidade, o heroísmo pacífico do nosso trabalho, 
a confraternização dos nossos elementos sociais de todas as origens, 
para a formação desse espírito de brasilidade que nos há de salvar de 
nós mesmos. Os Estados cosmopolitas como o nosso, povoados pelas 
imigrações, vão constituindo sua sociedade por agrupamentos entre si 
distintos pelas tradições, pelos costumes, pelas tenências espirituais e 
sentimentais, pelo pensamento e pela linguagem, seguindo traços 
característicos de suas origens ancestrais. (MARTINS apud 
PEREIRA, 1998: 80-91). 

Nesta citação, Martins pretende definir o paranista como aquele que não 

necessariamente nasceu no Paraná. Mas paranista seria aquele portador de um 

“espírito”, cujas qualidades remetem ao trabalho, a ordem, ao progresso, a bondade, a 

justiça e a civilização. Dessa forma, a diversidade étnica presente nos variados 

agrupamentos de imigrantes chegados ao Paraná, teriam essas qualidades em comum 

que os tornariam capazes de superar suas diferentes tradições e costumes a fim de 

construir uma sociedade do futuro. Era o “tipo ideal paranista” que construía o Paraná 

“grandioso”. 

2.2 Wilson Martins 

Em momento posterior à obra do “fundador” da história do Paraná, precisamente no ano 

de 1955, é publicado o trabalho de Wilson Martins 16, Um Brasil Diferente – Ensaio 

sobre fenômenos de aculturação no Paraná, que desenvolve e desdobra idéias caras a 

Romário Martins. Considerado crítico literário, Martins também irá concentrar sua 

preocupação na compreensão da particularidade da sociedade paranaense frente ao 

contexto nacional. O autor reafirma a especificidade regional apontada inicialmente por 

Romário Martins, e assinala que o Paraná haveria transformado o “triângulo” das raças 

formadoras do país em um “polígono irregular de sete lados”. Os lados representariam 

os diversos grupos populacionais, a saber: o polonês, ucraniano, alemão, italiano, os 

“pequenos grupos”, o índio e o negro; sendo os dois últimos em “proporção 

praticamente insignificante”. Este seria o Paraná “diferente”, para Wilson Martins, que 

                                                           
16

 Wilson Martins nasceu em São Paulo em 1921, instalando-se em Curitiba em 1930. Formou-se em 
direito em 1943, contudo inicia sua carreira de crítico literário em 1942. Foi professor de literatura na 
Universidade Federal do Paraná na década de 1950. 
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ao lado da imigração, da ausência do português, teria a inexistência da grande 

escravatura o aspecto mais característico da história regional.  

Martins observa que esse “belo tipo físico, corado e de cabelos castanhos” de que falava 

Saint-Hilaire, se distinguia dos demais brasileiros, pois “não se misturava com o negro, 

existente em reduzidíssimo número em toda a província no decorrer de sua história; e 

que por isso não chegou a invadir sexualmente os hábitos desses rústicos senhores 

primitivos” (MARTINS, 1989:127). 

O tipo físico do homem sulino apresenta notáveis sinais de 
cruzamento de sangues europeus, principalmente dos diversos povos 
dólicos entre si. A estatura, a cor dos cabelos e dos olhos, a 
conformação sanguínea, seriam outros tantos aspectos a observar no 
sentido da fixação de uma medida científica de miscigenação que aqui 
se fez e se faz mais entre brancos de povos diversos (portanto num 
caldeamento de proporções incalculáveis) do que entre brancos e 
negros que é o tipo de mestiçamento, com as suas subclasses, mais 
comum no norte do Brasil. (...) Quando se fala em mestiço nos estados 
do Paraná e Santa Catarina, é difícil supor o mulato ou o mameluco, 
que existem em proporções mínimas, mas deve-se entender o 
misturado de elementos diversos de raça branca, o que não chega 
cientificamente a ser um mestiçamento, no sentido rigoroso da 
palavra. (MARTINS, 1989: 3). 

Contudo, dados sobre a população da província de 1818-1838 fornecidos por Saint-

Hilaire e apresentados por Wilson Martins, demonstram que em 1818 havia uma relação 

de 6.140 brancos para 4.874 negros e mulatos, entre livres e escravos. Em 1838 o 

número de brancos passa a 9.806 e o de negros e mulatos é de 6.349, ou seja, quase 

40% da população da província era formada por negros e mulatos. Em Paranaguá a 

situação era: em 1815 a população estava composta por 3.825 brancos, 541 mulatos 

livres, 362 negros livres e 1.073 escravos. Em 1838: 4.898 brancos, 2.309 mulatos 

livres, 45 negros livres e 1.639 escravos. Ou seja, de uma população composta por 

mulatos, negros e escravos a porcentagem sobe de quase 35% em 1815 para quase 45% 

em 1838, sendo a porcentagem da população não-branca em relação à população branca 

de quase 82%. Porém, Martins ao analisar os dados enfatiza que em quase vinte anos 

houve um aumento de apenas 354 escravos, o que reafirmaria o observado por Saint-

Hilaire e noventa anos depois por Pierre Denis, de que na região “não existiam grandes 

plantações agrícolas: portanto, não havia escravos. [...] No sul, os colonos desconhecem 

a escravatura”. (MARTINS, 1989:129). No Paraná, teria predominado uma escravatura 

urbana, de empregadas domésticas e cozinheiros, estabelecendo um tipo diferenciado de 
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relações entre escravos e patrões, “onde não houve clima para que vicejasse o ambiente 

senzalesco” de que “o status de escravo e a sua consciência precisamente facilitam”:  

É que o negro, sem o dinamismo reprodutivo que se observou em 
outras províncias brasileiras, sempre sofreu, e continua sofrendo, no 
Paraná, da tendência a desaparecer. É o que observa Romário Martins, 
atribuindo-o a várias causas: seu pequeno número relativo à população 
branca; a precoce mortalidade do mulato; as ‘cruzas e recruzas’ com 
brancos; as mudanças, e outras causas de menor importância. O 
fenômeno é inteiramente natural [...]. (MARTINS, 1989:133). 

Wilson Martins recupera, assim, os argumentos de Romário Martins para somá-los aos 

seus e sustentar o suposto caráter “diferente” do Paraná sem negros, agregando agora a 

ausência da escravidão no estado. Contudo, Magnus Roberto de Mello Pereira (1996) 

nota a presença da escravidão no Paraná, e ressalta que esta apresentou situações 

bastante heterogêneas. Analisando dados estatísticos da década de 1850 – 

reconhecidamente imperfeitos, porém ilustrativos –, destaca três regiões distintas quanto 

à concentração de escravos: o litoral, o planalto curitibano e os Campos Gerais. No 

planalto curitibano, o percentual de escravos era baixo (Curitiba e São José: 8%; Campo 

Largo: 10%; Iguaçu [Araucária]: 4% e Votuverava: 6%), contudo os dados apontam 

para a presença de um expressivo agrupamento de não-brancos (pardos, pretos e 

escravos) na região (39%), que em conjunto com “os ‘brancos’ não grandes 

proprietários”, trabalhavam no extrativismo vegetal, na lavoura de subsistência, no 

pequeno comércio, ou, eram trabalhadores jornaleiros. Desse modo, essa região 

dificilmente seria classificada como sendo uma ‘sociedade escravocrata’. No litoral 

havia dois grupos, de um lado estavam Antonina, Morretes e Paranaguá, com índices 

mais altos de escravos do que o do planalto curitibano (20%), enquanto que Guaratuba e 

Guaraqueçaba, apresentavam índices quase iguais à da primeira região analisada. A 

população de não-brancos (38%) era empregada nos engenhos de mate, que utilizavam 

simultaneamente mão-de-obra escrava e de jornaleiros mulatos e negros livres; e nos 

portos de Antonina e Paranaguá, os mesmos realizavam serviços de carga e descarga de 

navios. Na região do segundo planalto, os Campos Gerais, Ponta Grossa e Jaguariaíva 

apresentavam um percentual de escravos bastante elevado em relação aos não-brancos 

(92% e 76%, respectivamente). Os pardos, pretos e escravos também formavam um 

contingente mais expressivo em relação aos brancos, do que nas outras regiões (45%). 

Essa região composta de campos e fazendas de criar ou invernar, portanto, poderia ser 

classificada como ‘sociedade escravista’.  
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Dessa forma, o argumento de que “não houve escravidão no Paraná” e que por esse 

motivo não existiria a presença do negro e mulato na formação do paranaense não se 

sustenta. Como apontado por Balhana et alli (1969), a composição da população do 

Paraná “tradicional” – o da época da mineração, da pecuária, das indústrias extrativistas 

e da agricultura de subsistência – é formada pelo branco, pelo índio e pelo negro, assim 

como pelos seus mestiços. A essa população, entretanto, posteriormente, vieram somar 

os diversos contingentes de imigrantes, sem no entanto tirar a parcela significativa de 

participação dos três elementos iniciais na composição do paranaense. 

Nas atividades de mineração no estado, a presença do negro pode ser percebida nos 

registros de autoridades da época do Império, como a do Capitão-Mor e Governador da 

Capitania de São Vicente e Administrador-Geral das minas no sul do país, Agostinho de 

Figueiredo, que em 1674 escreve sobre seu encontro com Manoel Lemos Conde, então 

provedor das minas de Paranaguá, que: “com sua pessoa, filhos; e negros de seu serviço 

a sua custa [...]” (in BALHANA et alli, 1969: 122). Ou em 1696, quando autoridades 

portuguesas eram informadas por Bernardino Freire de Andrade, que “os homens 

moradores da Villa de Pernagua e na de Iguape, ficaram com algumas impossibilidades 

para poderem ir a descobrimentos de minas como costumavam, por causa de lhes 

morrerem os negros de sarampo e bexigas [...]” (in BALHANA et alli, 1969: 122). 

Em outros setores produtivos, a participação do escravo também é relatada, como 

aquela referente à pecuária paranaense: “Quase todos os serviços da fazenda eram feitos 

por escravos nem sempre negros, [...], porém os negros constituíam a maioria [...]. 

Distinguem-se entre “criolos” e de “nação”, conforme tivessem nascido no Brasil ou na 

África [...]. O número de escravos na fazenda foi em aumento desde o último quartel do 

século XVIII até mais ou menos em 1860, em que começou a declinar” (in BALHANA 

et alli, 1969: 122). 

Balhana et alli (1969) citam outras fontes de informações sobre os escravos no Paraná, 

como a “Matrícula Geral de escravos do Círculo da Collectoria da cidade de 

Paranaguá”, datada de 1844, que descreve a naturalidade dos escravos encontrados 

nessa cidade no referido ano. De um total de 1623 escravos, 1171 (72,13%) haviam 

nascido no Brasil, 448 (27,6%) eram provenientes da África e 4 (0,27%) possuíam outra 

naturalidade. É interessante notar, como observam os autores, que a data do registro 
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ocorre a poucos anos antes da proibição do tráfico de escravos, o que levaria a imaginar 

de que os escravos africanos teriam uma idade já avançada, contudo constata-se que 

70% dos escravos naturais da África possuíam idade de 15 a 34 anos, 28% tinham mais 

de 35 anos e 2% eram menores de 15 anos. Ou seja, verifica-se que havia intensa 

importação de escravos mesmo após a sua proibição, colocando o Porto de Paranaguá 

no centro do tráfico negreiro, sendo palco até de um confronto com ingleses do 

Cormorant que buscavam apreender as embarcações ilegais no ano de 1850. 

Os dados demonstram que, ou na situação jurídica de escravos, ou na condição de 

libertos, a presença do negro na sociedade paranaense era uma realidade. Pereira (1996) 

menciona que a figura do escravo aparece pela primeira vez na legislação municipal de 

Curitiba em 1829. Porém, este aparecia geralmente como sendo parte constituinte de 

uma população cujas práticas sociais eram condenadas pelos legisladores municipais; 

como o jogo, o porte de armas, as danças e cantos populares. A situação jurídica 

diferenciava o escravo do homem livre no momento da punição, em que ao primeiro 

caberia a pena do chicote e/ou condenação ao proprietário, enquanto ao homem livre 

estava reservada a prisão ou multa. Como na postura municipal de Curitiba aprovada em 

1834, referente aos escravos: 

Art. 6. Por qualquer escravo fugido que for preso por Guarda Policial, 
pagará seu Senhor para despesa da Câmara na fórmula determinada 
pela Resolução de 25 de junho de 1834 – Dois mil réis quando preso 
sem Escolta, Quatro mil réis se com ela, e seis mil réis sendo em 
ataque a quilombos. Curitiba, 25 de julho de 1834. (in PEREIRA, 
1996: 73).  

O interessante dessa legislação é como ela reconhece a existência de agrupamentos de 

escravos organizados, os quilombos, na região de Curitiba em princípios do século XIX. 

O autor comenta, ainda, que a partir de 1854, com o início da circulação do primeiro 

jornal do Paraná, O Dezenove de Dezembro, a figura do escravo fujão era presença 

constante em suas páginas. A fuga de escravos era geralmente acompanhada de 

tentativas de inserção no mercado de trabalho livre, que, contudo, era inibida pelas 

posturas municipais que impediam seu acesso: 

Art. 60. Todos os que tiverem casas públicas de negócio não poderão 
ter nelas escravos vendendo ou administrando, sob pena de 10$000 de 
multa. Curitiba, 11 de julho de 1861. (in PEREIRA, 1996: 85). 
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O autor observa na análise das posturas municipais, que os dispositivos legais que 

fazem referência a escravos durante o período de 1829 a 1860 são em pequena 

quantidade, quando comparada à legislação que se inicia em 1861. A partir do período 

próximo ao fim do regime de escravidão, a quantidade de normas multiplicou-se, na 

tentativa de regulamentar – e limitar –, a participação do escravo na formação da nova 

sociedade emergente. 

A restrição da participação do negro na sociedade paranaense ocorre, portanto, seja 

através de práticas legais de regulamentação, como as posturas municipais, seja através 

de discursos e da produção de um imaginário social do paranaense em que o negro 

simplesmente é invisível. Nesse sentido, a produção intelectual das duas principais 

figuras paranaenses como Romário Martins e Wilson Martins respondem a essa mesma 

opção de exclusão da população negra. Diferentemente de Romário Martins que postula 

na “evolução étnica” a “solução do problema negro” da formação do paranaense, 

Wilson Martins – em momento em que as teorias raciais já haviam entrado em 

decadência – elege argumentar numa suposta “insignificância numérica da escravidão 

no Paraná”. Contudo, ambos os intelectuais enfatizam o movimento imigratório, como 

fundamental para a manutenção da “branquidade” da população.  

 Além da contribuição na “tonificação” do paranaense, Wilson Martins corrobora a 

relação positiva que se faz do imigrante com relação ao trabalho. Reconhece como 

sendo outra influência cultural estrangeira no estado, o tipo industrial de civilização, em 

contraposição ao tipo agrícola e pastoril encontrado no norte do país. A tendência para a 

urbanização seria outra característica dos imigrantes europeus, que apresentariam 

profissões eminentemente urbanas e técnicas, criando no Paraná um ambiente favorável 

à sua expansão. “O homem paranaense está muito mais perto da máquina, ‘compreende-

a’ muito melhor do que o seu patrício de muitas regiões [...]”. (MARTINS, 1989: 333). 

Nota que, com exceção dos poloneses e italianos, tal característica de “inclinação 

urbanizadora” era constitutiva do imigrante europeu, e transformar-se-ia em uma “lei da 

civilização paranaense”.  

Citando dados de Romário Martins, aponta que durante o período de 1829 a 1934, 

teriam chegado no Paraná cerca de 101.331 imigrantes, sendo que destes, 460 teriam 

vindo durante o Período da Comarca (1829-1853, época em que o Paraná integrava a 5ª 
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Comarca de São Paulo); 19.215 teriam entrado durante a Província (1853-1889, quando 

o Paraná é desmembrado de São Paulo); e 81.656 teriam imigrado durante o Estado 

(1889-1934, logo após a Proclamação da República, no qual o Paraná torna-se um ente 

federativo). Do total, não teriam permanecido no estado 15.000 pessoas; e uma 

estimativa das nacionalidades imigradas teria revelado que: 47.731 eram poloneses; 

19.272 eram ucranianos; 13.319 eram alemães e 8.798 eram italianos. Estes seriam os 

“grandes grupos” de imigrantes europeus. Dos “pequenos grupos”, Romário Martins 

teria classificado os: franceses, austríacos, russos, suíços, ingleses, dinamarqueses, 

portugueses, espanhóis, japoneses, argentinos, entre outros. Wilson Martins busca 

complementar os números apresentados pelo historiador e indica os dados do 

Departamento Estadual de Estatística. De 1939 a 1948, foram registrados 48.955 

estrangeiros no estado, dos quais: 9.011 eram poloneses; 6.397 eram alemães; 4.984 

eram italianos e 2.202, ucranianos. Contudo, ressalta que das informações mostradas 

por Romário Martins, haveria uma correção a fazer, qual seja, o lugar ocupado pelos 

japoneses nos “pequenos grupos”, uma vez que o censo de 1950 teria explicitado a 

existência de 14.860 japoneses, tornando-se assim nesse ano o maior grupo de 

estrangeiros no Paraná. 

Diferentemente da postura do autor em relação à “insignificância numérica” da presença 

do escravo no Paraná, a “significância numérica” em relação aos imigrantes, não se 

encontraria no número absoluto de estrangeiros presentes no estado, já que estes 

representariam mais ou menos dez por cento da população total. Martins enfatiza a 

importância de sua presença do ponto de vista cultural, em que essa porcentagem seria 

muito mais forte nas gerações seguintes, dessa forma, não haveria “estrangeiros” no 

Paraná, mas sim o “homem paranaense”. Cita Manoel Ferreira Correia: “Com a 

esperada afluência de novos imigrantes de nacionalidade alemã, polaca e italiana, pode-

se afirmar que é desta mescla com o nacional que se formará o futuro paranaense, 

constituindo certamente uma sub-raça inteligente e vigorosa, que saberá aproveitar as 

grandes riquezas de que a natureza dotou o solo deste futuroso estado” (in MARTINS, 

1989: 125).  

A análise que Martins realiza sobre os imigrantes, na busca de caracterizar o “homem 

paranaense”, no entanto, recai não sobre os maiores grupos de imigrantes aqui 

chegados, como se poderia supor, mas sua ênfase encontra-se, sobretudo, nos alemães, e 
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um pouco nos franceses. Afirma que a influência polonesa foi exclusivamente nos 

meios rurais, enquanto que a italiana dividia-se entre as áreas urbanas e rurais, sendo 

que a alemã foi “predominantemente urbana”. Dessa forma, os poloneses teriam 

permanecido num mundo rural quase “fechado em si mesmo”, por isso “os sinais de 

uma “presença polonesa” na sociedade paranaense são quase todos indiretos” 17. Cita 

assim a medida de exemplo uma lei municipal em que se isenta de impostos duas 

oficinas, uma de cerâmica e outra de vidro. E essa foi toda a influência citada por 

Martins. “Já a presença alemã é bem mais acentuada e infinitamente mais discutida” 18. 

Assim, narra a “importância” do “pinheirinho” como árvore de Natal trazida pelos 

alemães, e cita Ernesto Niemeyer: “Hoje, em muitos lares brasileiros encontram-se 

pinheirinhos com velas acesas. Mas, alguma coisa falta e sempre faltará: é a 

profundidade do sentimento com que um germânico olha esse símbolo do solstício de 

inverno, símbolo de sua esperança em um futuro melhor” 19. Da influência alemã do uso 

do “pinheirinho de natal”, Martins passa a descrever a influência germânica na vida 

agrícola, interessante, já que o autor havia ressaltado o caráter “predominantemente 

urbano” de tal grupo. Apresenta como sendo “outros sinais da presença alemã” algumas 

construções visíveis na paisagem como uma igreja protestante, uma escola e duas 

sociedades recreativas, o que teria sido suficiente para que na ocasião da visita da 

Família Imperial ao Paraná um jornal tivesse publicado que “Curitiba é uma cidade de 

estrangeiros, principalmente alemães” 20. Martins menciona igualmente algumas obras 

que teriam participação de imigrantes alemães, e transcreve um pequeno trecho de um 

relatório direcionado ao presidente da província em janeiro de 1866 em que um 

engenheiro faz referência a outro engenheiro alemão: “[...] Desde então, o Sr. Wieland – 

com os seus conhecimentos e grande prática de engenharia – tem concorrido muito para 

a boa execução das obras da estrada: e é para mim um dever recomendá-lo a V.Excia. 

como engenheiro inteligente, instruído e eminentemente laborioso” 21. Dessa forma, 

                                                           
17

 Cf. MARTINS, 1989: 192. 

18
 Cf. MARTINS, 1989: 192. 

19
 Cf. MARTINS, 1989: 193. 

20
 Cf. MARTINS, 1989: 194. 

21
 Cf. MARTINS, 1989: 196. 



 

 

52

Martins busca reforçar a construção da imagem positiva do imigrante – agora 

especificamente alemão – “laborioso”. Prossegue, com base em dados apresentados por 

Romário Martins, a alistar uma quantidade de profissões e empreendimentos 

relacionados aos alemães, e enfatiza o “espírito associativo” dos mesmos. Não deixa de 

ser interessante o anúncio citado por Martins, publicado no Dezenove de Dezembro em 

16 de julho de 1869, no qual alguém precisava “alugar dois escravos para trabalharem 

em uma olaria, e dois alemães para o serviço de carroças”. No parágrafo seguinte, faz 

referência a Augusto Stellfeld como exemplo da “vocação urbana” dos alemães, em que 

este teria anunciado no jornal a sua intenção em vender um sítio “na Ribeira”, este 

anúncio, segundo Martins, seria um sinal do “destino urbano” do boticário Stellfeld. Os 

elogios aos alemães aumentam com outra citação de Ernesto Niemeyer: 

O colono no Brasil adquire uma mentalidade mais ampla oriunda de 
sua vida no seio de uma grande natureza, a sua visão se alarga, e ele se 
liberta completamente de todos os preconceitos de profissão ou casta, 
os seus olhos admiram a beleza do país e em pouco tempo aprende a 
amar a sua própria pátria. Tanto ele quanto os seus filhos 
transformam-se em pouco tempo de ‘teutos’ e ‘teutos-brasileiros’ em 
bons brasileiros. Mas, no seu íntimo, ele guarda uma alma alemã, não 
abandonando a sua língua e os seus velhos costumes, conservando 
com fidelidade os cantos alemães, festejando o dia de Natal, 
lembrando-se de sua antiga pátria, e respeitando, enfim, as festas da 
Páscoa e outras comemorações alemãs com maior profundidade do 
que se ainda estivesse em seu país. Muito colono no Brasil 
transforma-se num cidadão alemão muito melhor do que o era antes 
de emigrar: o seu germanismo é purificado e liberto das escórias da 
mediocridade. Também os filhos ainda guardam a herança do espírito 
alemão, pois em tudo eles são os herdeiros dos seus pais, visto que 
simples mudanças geográficas não anulam as características raciais, 
determinadas pela língua e pelas tradições de família. [...] Depois de 
adquirir recursos, começa a sentir saudade da sua velha pátria, 
sonhando com os lugares da sua infância e a sua fantasia representa 
tudo mais belo do que a própria realidade. Viaja para a Alemanha e 
visita a sua cidade natal, mas, oh! Desapontamento! – não mais 
encontra o que deixara, na sua adolescência, os parentes e amigos 
morreram ou emigraram, e ele se sente então um estranho no seio do 
seu próprio povo, que não mais o reconhece, e, voltando para o Brasil, 
decide a viver definitivamente, daí por diante, no país dos seus filhos. 
(NIEMEYER in MARTINS, 1989: 202). 

Wilson Martins busca reforçar essa imagem romântica do imigrante alemão, expressa na 

citação de Ernesto Niemeyer. E toma como exemplo a narração citada para enfatizar, 

contra qualquer argumento que a questione, a veracidade sobre a “integração” do 

estrangeiro à “nova pátria”. Visto que é a partir dessa suposta integração que se constrói 
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o “homem paranaense”. O autor termina sua abordagem a respeito da “influência 

alemã” discorrendo cinco páginas e meia sobre o pioneirismo dos alemães na introdução 

em Curitiba das representações teatrais e o gosto pelo teatro. Finalizando a construção 

da imagem do alemão como um imigrante que, além de ser “laborioso” com “destino 

urbano”, era um “homem culto” típico representante dos padrões europeus de 

civilidade.  

A influência francesa tratada por Martins sustenta-se no anúncio publicado no periódico 

Dezenove de Dezembro sobre a existência em Curitiba de duas padarias “à moda 

francesa” e um anúncio de um professor de francês. Soma-se aos anúncios outro de 

algum francês que oferece à venda diversos livros, no qual Martins conclui que “terá 

sido, com probabilidade, o primeiro livreiro de Curitiba, o que está igualmente, dentro 

das melhores tradições francesas” 22. Já a influência inglesa teria se dado 

exclusivamente na área ferroviária. 

Dessa forma, ao tratar da influência dos grupos de imigrantes europeus chegados ao 

Paraná, Martins elege os alemães – mesmo que não declaradamente – como 

representantes quase que exclusivos da portabilidade de certa “civilidade”, como 

atributo positivo e que teria formado o caráter do “homem paranaense”. Não é, portanto, 

a presença numérica dos poloneses que chama a atenção do autor, já que estes teriam 

sido predominantemente agrários, e assim estariam associados mais à idéia de “atraso”, 

o que contestaria sua visão do imigrante europeu com “vocação urbana” orientado ao 

futuro, ao “desenvolvimento” e à “modernidade”. Não é por acaso então, que Martins 

dedica páginas de seu livro para falar dos alemães, sob uma perspectiva seletiva e 

romântica do imigrante alemão que tornar-se-á a base para a construção da imagem do 

“homem paranaense” que irá construir o Paraná “diferente”. Assim caracterizado por 

ele: 

Assim é o Paraná. Território que, do ponto de vista sociológico, 
acrescentou ao Brasil uma nova dimensão, a de uma civilização 
original construída com pedaços de todas as outras. Sem escravidão, 
sem negro, sem português, e sem índio, dir-se-ia que a sua definição 
humana não é brasileira. Inimigo dos gestos espetaculares e das 
expansões temperamentais, despojado de adornos, sua história é a de 
uma construção modesta e sólida e tão profundamente brasileira que 

                                                           
22 Cf. MARTINS, 1989: 214. 
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pôde, sem alardes, impor o predomínio de uma idéia nacional a tantas 
culturas antagônicas. E que pôde, sobretudo, numa experiência 
magnífica, harmonizá-las entre si, num exemplo de fraternidade 
humana a que não ascendeu a própria Europa, de onde elas provieram. 
Assim é o Paraná. Terra que substituiu o sempre estéril heroísmo dos 
guerreiros pelo humilde e produtivo heroísmo do trabalho quotidiano 
e que agora, entre perturbada e feliz, se descobre a si mesma e 
começa, enfim, a se compreender. (MARTINS, 1989: 446). 

Com efeito, desde o final do século XIX, membros da elite intelectual e política 

paranaense, impregnados de ideais da época, sejam estes de um republicanismo 

positivista e inclusive de um evolucionismo e darwinismo sociais, foram capazes de 

construir discursos, textos literários, estudos históricos, imagens e metáforas sobre a 

particularidade da identidade social e cultural do estado. Esta, cujo fundamento étnico 

se assentava na figura “branca” do imigrante não-português de origem européia dotado 

de aptidões urbanísticas, técnicas, modernas e civilizatórias, opta por negar a existência 

da escravidão regional, rejeitando a presença do negro, pois este trazia consigo o signo 

do atraso e daquilo que deveria ser esquecido e superado. 

2.3 A exaltação do imigrante europeu no imaginário paranaense e a exclusão da 

presença negra 

As imagens produzidas e difundidas pelos membros da elite política e intelectual 

paranaense durante o fim do século XIX e a primeira metade do século XX foram 

capazes de produzir um imaginário regional de exaltação e valorização do imigrante 

europeu. O Paraná passa a ser considerado, então, como sendo o “lócus” ideal de 

desenvolvimento do “laboratório étnico” que teria sido capaz de originar o “homem 

paranaense” – branco e moderno. Imaginário regional presente inclusive na visão oficial 

do Estado sobre a composição de sua população, como divulgado em site oficial: 

O Paraná é um dos estados com maior diversidade étnica do Brasil. 
São alemães, poloneses, ucranianos, italianos, japoneses, povos que 
ajudaram a construir o Paraná de hoje. As 28 etnias que colonizaram o 
Estado trouxeram na bagagem sua cultura, costumes e tradições. Os 
imigrantes chegaram com a promessa de encontrar a paz numa terra 
desconhecida, mas que prometia trabalho, terra, produção e 
tranqüilidade. (Governo do Paraná, setembro de 2007). 

Os ideais da modernidade e do imigrante europeu estão expressos igualmente no 

território da capital paranaense. Em um primeiro momento, durante a passagem da 

monarquia para a república, os nomes das ruas e praças começaram a ganhar novas 
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denominações – a Rua da Imperatriz passa a ser Rua XV de novembro, a Rua do 

Imperador torna-se Marechal Deodoro e a Praça Dom Pedro II transforma-se na Praça 

Tiradentes – proclamando assim o ideal republicano presente na cidade. Em um 

segundo momento é a exaltação do imigrante – branco – europeu que ganhará a tarefa 

de inscrever no território paranaense a marca de sua presença, sendo objeto de 

homenagem em inúmeros parques e bosques da capital – o Bosque Alemão (alemães), 

Bosque do Papa (poloneses), Bosque Portugal (portugueses), Bosque São Cristóvão 

(italianos), Bosque Reinhard Maack (pesquisador alemão), Parque Tingui/Memorial da 

Imigração Ucraniana (ucranianos), Jardim Botânico (com jardins de “inspiração 

francesa”), Praça do Japão (japoneses). À presença negra resta o lugar por ela sempre 

ocupado neste imaginário social excludente, a invisibilidade. Durante o período de 

construção dos parques e bosques em Curitiba, início da década de 1990, a homenagem 

aos negros segundo Sanches (1997), limita-se a construção de uma praça localizada a 12 

km do centro da capital, a Praça Zumbi dos Palmares, inaugurada em maio de 1993. 

Observa-se novamente o lugar simbólico ocupado pela população negra no imaginário 

social paranaense. 

A valorização única da presença do imigrante europeu em detrimento da invisibilização 

da presença negra no Estado traduziu-se em uma experiência violenta de tentativa de 

eliminação do elemento que ameaçava o sustento da identidade paranaense branca e 

moderna. É o caso da comunidade Invernada Paiol de Telha no município de Pinhão no 

interior do Paraná, analisado por Miriam Hartung (2004). Em 1860, a proprietária da 

fazenda Capão Grande – Dona Balbina Francisca de Siqueira – deixa, manifesto em seu 

testamento, o “Fundão” para seus escravos e libertos que ali viviam. Contudo, quinze 

anos após o testamento, a área de aproximadamente 8.712 hectares, começa a ser 

expropriada pelo sobrinho e afilhado de Dona Balbina. Este herdeiro do restante da 

fazenda Capão Grande, aproveita-se da confiança dos herdeiros do “Fundão” para 

apropriar-se de metade de suas terras, 5.712 ha. Ele grande proprietário não aceita a 

idéia de sua tia de deixar a propriedade àqueles que eram tidos como o “atraso” do país. 

A expropriação do restante das terras ocorre nas décadas de 60 e 70, sendo o último 

morador da comunidade expulso violentamente em 1975. Este segundo momento é 

marcado pela ação de grileiros compostos por membros da elite política local que em 

setembro de 1974 vendem o restante da propriedade à Cooperativa Agrária Ltda. Esta 
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cooperativa, inicialmente chamada de Colônia Entre Rios23, formada por imigrantes 

alemães representava o ideal paranaense do imaginário social, a “branquitude” que com 

o seu “trabalho” levaria o Paraná à “modernidade”. No entanto, o alcance desta 

almejada “modernidade” deveria primeiro passar pela eliminação daqueles que eram 

tidos como sendo o obstáculo à “civilização”. Os descendentes dos escravos e libertos 

herdeiros de Dona Balbina foram retirados violentamente de suas terras, como relatado 

por eles: 

Surraram gente lá, os camarada dele [delegado Oscar Pacheco, um dos 
grileiros], dois eles surraram, depois veio para a cidade e disseram que 
não surraram. Mas é mentira deles. [...] Mas se não saísse os 
pistoleiros dele vinham e matavam, pois eu fui um deles que me 
arranquei de lá, mas eu não queria sair. E para mudar maus porcos eu 
tive que buscar um caminhão aqui (Guarapuava), porque os da nossa 
vila (Pinhão) não queriam pegar o frete. (Descendente dos herdeiros in 
HARTUNG, 2004:69). 

O pessoal saía, ficava vindo para Guarapuava atrás do tal acerto com o 
Dr. Oscar Pacheco, quando chegava lá a casa tava queimada. Aí tinha 
um problema sério, vinha o marido e a mulher não queria ficar 
sozinha, queria vir junto porque ficava com medo, aí aconteceu, 
quando chegava a casa tava queimada. Inclusive eu tinha um tio, seu 
Manoel Soares da Cruz, que ele saiu, que ele cuidava o gado de uma 
fazenda lá perto, ele veio tratar, veio olhar o gado, quando chegou a 
casa tava queimada. (Descendente dos herdeiros in HARTUNG, 2004: 
70). 

A tensão, o medo, as ameaças e o conflito tornaram-se presentes no cotidiano da vida 

dos moradores da comunidade Invernada Paiol de Telha. Hartung (2004) menciona o 

caso de uma senhora de 70 anos que contava sobre as ameaças sofridas “colocavam a 

arma na boca das pessoas e mandavam sair das casas, para depois atear fogo”. Houve 

ainda a expulsão violenta do último morador descendente dos escravos e libertos que se 
                                                           
23

 Balhana et alli (1969) faz referência a este grupo ao tratar do “Novos Empreendimentos Coloniais” em 
seu livro História do Paraná. “A Colônia Entre Rios foi constituída com imigrantes de cultura alemã, os 
suábios do Danúbio (Donauschwaben) que haviam imigrado para a Iugoslávia e vieram para o Brasil com 
o patrocínio financeiro da organização “Ajuda Suíça à Europa”. Esta entidade, através de facilidades 
obtidas com a desapropriação de antigas fazendas adquiriu 22 mil hectares de terras de campo e matas 
entre os rios Jordão e Pinhão. A colônia foi instalada nessa área e compreende cinco núcleos de 
povoamento concentrado, as aldeias Jordãozinho, Cachoeira, Socorro, Samambaia e Vitória; esta última 
constitui o centro administrativo e social da mesma. O seu povoamento inicial, com cerca de quinhentas 
famílias totalizava duas mil e quinhentas pessoas. As atividades econômicas de Entre Rios baseiam-se 
principalmente no cultivo de cereais, trigo, arroz, milho e outros. A agricultura altamente mecanizada que 
empreenderam, é já também praticada em muitas fazendas da região. A organização econômica da 
comunidade tem por base o cooperativismo, que foi instituído desde a instalação dos primeiros 
imigrantes”. (1969: 227).  



 

 

57

recusava deixar a terra de seus antepassados “Eu fui uma das últimas pessoas a sair de 

lá, eu saí em 1975, 27 de setembro de 1975 [...], quem queimou tudo isso foi o doutor 

Pacheco. Quando eles tentaram tirar a minha vida. Tomei um projétil assim, não sei de 

onde veio, porque os terrenos lá são altos, elevados” 24. Seu Francisco que hoje mora 

em São Paulo, depois de ter sido expulso, carrega no corpo a marca da violência 

praticada contra a sua comunidade. Há relatos em que o conflito deu-se diretamente 

com os membros da Cooperativa de imigrantes alemães: 

Bom, no meu caso, já era com a cooperativa. Na época, 1973, 1975 
isso era comum. Eles pulverizavam sempre lá em cima e jogavam 
veneno para fora para matar a criação do pessoal. Eles ainda não 
tinham a posse da área toda, tinham uma parte, uma parte que tinha 
em volta a criação. Então, quando ele pulverizavam em volta da 
lavoura, eles erguiam o braço (da máquina) e jogavam o veneno para 
fora, para a criação chegar, comer e morrer envenenada. (Descendente 
dos herdeiros in HARTUNG, 2004: 71). 

Em 1975, as terras da Invernada Paiol de Telha passaram a ser ocupadas exclusivamente 

pelos membros da Cooperativa Agrária Ltda. Confirma-se assim a força, simbólica e 

material, do imaginário social da positividade e exaltação dos imigrantes europeus no 

Paraná. 

No entanto, a partir de 2005 o Estado do Paraná, em conjunto com o governo federal, 

inicia diversos processos de reconhecimento das chamadas “comunidades quilombolas” 

– inclusive a comunidade Invernada Paiol de Telha. Se por um lado, este 

reconhecimento torna visível a presença negra no estado – permitindo questionar a 

construção da identidade paranaense essencialmente “branca” e “moderna” –, por outro 

lado, obriga a que tais grupos negros rurais passem por um processo de construção de 

nova identidade no qual devem lidar com novas questões, inclusive no que diz respeito 

à identidade regional e a negação da presença negra.  

É deste processo de reconhecimento de “comunidades quilombolas” no Paraná que trata 

a segunda parte deste trabalho, em que analiso como exemplos os casos de duas 

comunidades no município de Curiúva, a Comunidade Quilombola de Água Morna e a 

Comunidade Quilombola de Guajuvira. 

 

                                                           
24

 Cf. (HARTUNG, 2004: 70). 
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PARTE II: As Comunidades Quilombolas de Curiúva/PR 

As duas comunidades quilombolas a serem analisadas nesta segunda parte do trabalho, a 

Comunidade de Água Morna e a Comunidade de Guajuvira, encontram-se situadas no 

município de Curiúva. Este possui uma área de 573 km e encontra-se a 281 km de 

Curitiba. Segundo o Censo Demográfico de 2000, Curiúva conta com 12.904 habitantes, 

dos quais 10.011 (77,58%) se autodefinem como brancos, 2.212 (17,15%) como pardos, 

605 (4,69%) como pretos, (0,36%) como amarelos e (0,16%) indígenas. A população do 

município se autodefine, assim, majoritariamente branca. Em relação à religiosidade dos 

habitantes do município, tem-se que 81,09% se autodeclara católico. Não há nenhum 

morador que se declare pertencer a alguma religião afro-brasileira. Entre os pretos, 

85,79% se autodeclara católico. Tal dado é perceptível entre os membros de ambas as 

comunidades, que possuem uma religiosidade católica bastante significativa, em que 

esta constitui eixo orientador da vida em comunidade.  

Curiúva encontra-se localizada na Região Norte Pioneiro do estado do Paraná. Esta 

região apresenta-se nos relatos históricos, que remetem ao período das primeiras 

décadas do século XX, como “vazia” 25. Tal “vazio” regional permite compreender a 

presença de ambas as comunidades quilombolas, no município hoje denominado 

Curiúva, já no final do século XIX, cujas terras são tituladas no início do século XX.  

Tanto a comunidade de Água Morna, quanto à de Guajuvira, têm seus territórios 

titulados pelo Governo do Estado com título de domínio pleno por legitimação de posse 

nas primeiras décadas de 1900. A memória de membros da comunidade de Água Morna 

faz referência ao território ocupado pelos ancestrais como sendo uma terra de “muito 

mato”, caracterizando assim o “vazio” da região. Segundo Carlos Lima (2000, 2002) 26, 

este tipo de região era geralmente ocupada por não-brancos livres que buscavam áreas 

de menor interesse econômico a fim de estabelecer um campesinato autônomo. 

Contudo, o perfil da região começa a transformar-se na década de 1930 com a 

                                                           
25 Esta caracterização da Região Norte Pioneiro e do Município de Curiúva foi primeiramente 
desenvolvida nos dois relatórios antropológicos elaborados pela equipe antropológica referente as 
Comunidade Quilombola de Água Morna e Comunidade Quilombola de Guajuvira. Cf. (PORTO, KAISS, 
COFRÉ, 2009/2010).  

26 Cf. (PORTO, KAISS, COFRÉ, 2009: 17-18). 
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construção da Estrada do Cerne 27 (atual PR-090), conectando tal área com outras 

regiões do Paraná e, principalmente, provocando uma valorização das terras e tornando-

as passíveis de expropriação. É a partir deste período que constam relatos de pressão e 

expropriação das terras tradicionais por ambos os grupos. Relacionado a este momento 

encontra-se a realização dos inventários dos ancestrais de ambas as comunidades, na 

primeira década de 1940, o que possibilitou igualmente a divisão do território e sua 

inserção no mercado de terras. Tais acontecimentos ocorridos nas décadas de 1930 e 

1940 causaram impactos na configuração das comunidades na atualidade. 

É interessante notar, que Água Morna e Guajuvira possuem vários aspectos em comum, 

como a chegada dos ancestrais em período semelhante a uma área tida como “vazia” em 

que constituem seus territórios, este é titulado na mesma época sob legitimação de 

posse; o inventário do último ancestral é realizado na mesma década, dividindo as terras 

entre seus herdeiros; ambas possuem vínculo com o Aldeamento Indígena de São 

Jerônimo. Contudo, tais semelhanças entre os grupos não correspondem com os perfis 

dos mesmos. As comunidades de Água Morna e Guajuvira possuem perfis distintos, 

com estruturas internas distintas. Igualmente ambos os grupos vêm passando pelo 

processo de reconhecimento oficial como “comunidade quilombola”, e cada 

comunidade responde a tal processo de maneira diferenciada.  

Foi através do desenvolvimento de etapa necessária ao processo de titulação coletiva 

junto ao INCRA que o primeiro contato com as comunidades esteve estabelecido. Como 

dito em momento anterior, o Convênio entre o Departamento de Antropologia da UFPR 

e o INCRA definiu a elaboração de Relatórios Antropológicos sobre sete comunidades 

nomeadas. Destas, duas referiam-se as comunidades de Água Morna e Guajuvira. 

Decidiu-se, então, pela constituição de uma equipe de trabalho que estaria a cargo da 

elaboração dos relatórios. É por meio desta participação junto à equipe responsável pela 

pesquisa em Curiúva que tornou possível a realização deste trabalho.  

De modo que o primeiro contato com ambas as comunidades deu-se através de 

apresentação realizada pela antropóloga do INCRA junto a cada comunidade. Esta 

                                                           
27 A construção desta Estrada produzirá impactos específicos na configuração da Comunidade de 
Guajuvira, por permitir a possibilidade de emprego a alguns de seus membros, como será analisado no 
capítulo referente à comunidade. 
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primeira reunião que consistia em apresentar a equipe de pesquisa aos grupos, produziu 

impactos diferenciados em seu interior. A primeira reunião foi realizada em Guajuvira, 

tinha o objetivo de reunir a comunidade para que a antropóloga do INCRA pudesse 

apresentar a equipe e conversar sobre o processo de regularização fundiária. Contudo, o 

primeiro encontro com a comunidade esteve marcado pela presença de vários 

proprietários locais que se apossaram da reunião, monopolizando a palavra e exigindo à 

antropóloga do INCRA “provas” de que aquela comunidade era composta por “ex-

escravos”. A forte tensão criada na reunião traduziu-se inclusive sob forma de ameaças 

à antropóloga e à equipe de pesquisa, por parte dos proprietários locais. Tal ambiente de 

tensão criado neste primeiro encontro com a comunidade marcou a forma de inserção da 

equipe em campo. E os impactos decorrentes dela serão analisados no capítulo sobre a 

Comunidade de Guajuvira. 

Em Água Morna também foi realizada uma reunião de apresentação à comunidade. A 

presença exclusiva dos moradores caracterizou o encontro. A tensão e o conflito tão 

presentes na reunião em Guajuvira não se manifestaram em Água Morna. Neste 

encontro pode-se observar a organização do grupo, em que ao final da reunião uma 

moradora leu a todos os presentes a Ata escrita por ela relatando os principais pontos 

tratados durante a conversa. Foi solicitado às participantes externas a que assinassem a 

Ata, registrando dessa maneira o estabelecido na reunião. Tal característica de 

organização sócio-política do grupo é um dos aspectos – dentre outros elementos 

constitutivos da comunidade – que contribui para uma resposta positiva do grupo frente 

ao processo de titulação coletiva. 

A análise dos perfis de ambas as comunidades, a fim de compreender as posturas 

diferenciadas frente à regularização fundiária, será o tema desta segunda parte. Dividida 

em dois capítulos, a Comunidade de Água Morna será analisada no terceiro capítulo do 

trabalho, enquanto que o quarto capítulo é dedicado a Comunidade de Guajuvira. 
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CAPÍTULO III: A Comunidade Quilombola de Água Morna 

A Comunidade de Água Morna encontra-se situada a cerca de 15 quilômetros da sede 

do município. Compõem o grupo aproximadamente 16 famílias, no entanto, o número 

de moradores do local pode sofrer alterações devido à mobilidade de seus membros 

realizadas por meio de migrações temporárias.  

A visibilidade da comunidade veio à público em 2005 quando um grupo de agentes 

estatais os contata para dar início ao “projeto” de reconhecimento oficial como 

“comunidade remanescente de quilombos”. Tal nomeação por parte do Estado iniciou 

um processo de etnogênese, como abordado anteriormente. De modo que, é com base 

em uma história comum que os membros da comunidade passam a mobilizar tradições e 

memórias com vista à construção de sua identidade coletiva como “comunidade 

quilombola”. As características constitutivas da comunidade de Água Morna serão 

abordadas a seguir. 

3.1 História da Comunidade: território e religiosidade 

Os relatos dos membros de Água Morna sobre a gênese da comunidade são centrados 

no processo de caminhada do casal ancestral, Maurício Carneiro do Amaral e Maria 

Benedita de Jesus. Estes teriam vindo caminhando, trazendo pertences, com “trouxa na 

cabeça, balaio”, passando por diversos lugares até deixar o sofrimento para trás e 

encontrar o lugar de moradia em Água Grande, que antes de sua chegada era uma terra 

desocupada, “coberta pelo mato”.  

Tal caminhada é lembrada pela bisneta do casal, Dona Dejair, como uma andança 

difícil, sofrida, de “pés no chão”, e que teria sido acompanhada por momentos de 

oração, principalmente quando o casal parava para dormir e descansar. Há a lembrança 

de uma parada em Castro, onde teriam permanecido por vários dias. A andança teria 

sido acompanhada por outras pessoas, pelo “povo da mãe véia Benedita”, havendo 

relato de uma mãe que teve um bebê no caminho, mas que teria morrido na estrada, 

devido às dificuldades “porque tempo de frio, pouco, não tinha agasalho, pés no chão”, 

segundo Dona Dejair. O tempo de bastante sofrimento teria sido marcado por momentos 

de muita fé, como forma de proteção, ressaltado pela presença de uma imagem de Nossa 

Senhora, trazida pelos ancestrais. Esta imagem teria pertencido à mãe de Benedita, 

Francisca, a mãe Chica, portanto, sendo considerado um “bem” da família. A memória 
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referente a esse tempo e ao casal de ancestrais é expressa nos relatos da neta de 

Benedita, Erondina e Dona Dejair, respectivamente:  

P: E a senhora começou a contar a história de como que a vó Benedita 
veio pra cá, como é que foi? 
E: Ah... é a mãe que contava que eles vieram, vinham, vieram... não 
sei de onde que vieram, menina. Vinha andando assim com o balaieiro 
na cabeça. Mudança, né? Mudança deles. E paravam nos feixo assim e 
pousavam, tornavam a viajar de novo até eles até chegar [...] e daí foi 
sei lá muito tempo meio morou ali [Água Grande], depois tornaram. 
Eles contavam pra nós, né? E daí que mudaram pra cá, pra Água 
Morna. (Erondina, Água Morna, fevereiro/2008). 
 

P: o que a senhora começou a contar agora Dona Deja, que a avó 
Benedita tinha apanhado muito, como é que é isso? 
DD: pois é, do tempo que de certo eles saíram do lugar deles né, e daí 
eles vieram escapando né, que é dessa época que ela contava que eles 
rezavam aonde eles posavam eles rezavam pra se defender. Daí 
caminhavam outro trecho, se acampava noutro lugar, [...] e eles viero 
vindo e viero vindo e foram entrando pra cá né, daí de lá aonde que 
eles ficaro em Castro, que eles ficaro um tempo lá, daí de lá que eles 
viero aqui. Que aqui era sertão, era mato virgem mesmo, mato que 
nunca queimou, nunca foi devastado, né. [...] Aqui esse lugar nosso, 
eu creio que é uma terra sagrada, é uma terra santa, porque quando o 
vovô entraro aqui já eles trouxeram Nossa Senhora, acompanhô eles 
na caminhada. Fazendo a devoção pra se livrá. (Dona Deja, Água 
Morna, 24/fevereiro/2008).  

 

No último depoimento é possível notar a separação que se faz entre o tempo e o lugar 

anterior de moradia dos antepassados – este desconhecido, porém marcado pela 

violência e pelo sofrimento –; e o novo lugar de moradia, caracterizado como território 

sagrado, a “terra santa”. A história de andanças do casal ancestral e do “povo da mãe 

véia Benedita” remete ao tempo em que se deixa o sofrimento para dar lugar a 

construção a uma nova história, na qual o saber religioso é um elemento central. O 

esquecimento do passado violento pelos membros do grupo está relacionado com a 

forma com que os grupos negros lidam com a memória da escravidão, como observado 

no capítulo anterior. Busca-se construir, assim, a história da comunidade a partir de 

outros aspectos, neste caso, as andanças do casal de ancestrais e sua religiosidade, sua 

fé. A chegada a Água Grande com a imagem de Nossa Senhora, definindo aquela terra 

como “santa”, designa a relação inseparável entre território e religiosidade, eixo 

estruturador da visão de mundo e identidade da comunidade. 
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O estabelecimento de Maurício e Benedita se deu na chamada Água Grande, região que 

faz parte da área total da comunidade, denominada Água Morna. Nesta primeira 

ocupação do território, o casal iniciou sua vida, constituindo família. Tiveram seis 

filhos: Moisés, Maria da Luz, Adão, João, Ambrosina e Maria Pedrolina. Desses filhos, 

cinco se casam e constituem famílias, com exceção de Ambrosina que tinha problemas 

físicos e mentais. A lembrança que os membros do grupo têm sobre o “tempos dos 

antigos” remete sempre à idéia de uma vida simples e saudável. As casas eram de 

“ripão, que hoje falam uma tábua”, cobertas com folhas de palmeira, como recorda 

Dona Dejair. Também havia os “ranchinhos” feitos com paredes de madeira roliça que 

retiravam do “mato” e igualmente cobertos com folhas de palmeira. A localização das 

casas poderia mudar conforme a vontade dos moradores: “daí quando eles enjoavam 

daquele lugarzinho eles mudavam o rancho lá noutro lugar lá: ‘Ah, vô mudá mais pra 

lá’. E eles faziam o rancho lá ali e vivia ali”, conta Dejair. A simplicidade do modo de 

vida dos antepassados é lembrada pelos mais novos através da memória das visitas às 

casas dos avôs, como relata Nice, filha de Dona Dejair:  

N: [...] a minha mãe sempre vinha na casa do meu vô, vinha e tinha 
um rio chamado pinheiro seco e ele tinha um pinheiro caído em cima 
do rio, onde que minha mãe passava com nóis, nóis passava e vinha, 
quando chegava no rio das anta, onde que nessa época o tio passava 
com nóis de bote, eu me lembro ainda, daí nóis passava e vinha pra 
casa do vô, tudo nóis, era eu a comadre Lena e o compadre Nino né, a 
Rute era pequenininha, aí nóis chegava na casa do vô tudo feliz, 
quando chegava a hora de deitá todo mundo ia deitá no couro de 
veado e o nosso travesseiro era um setinho de pau, deitava e nóis já 
dormia, só que quando acordava já tava no chão! Era engraçado que 
nóis nunca recramô que tava ruim, que isso, que aquilo. Durmiu, 
podia levantá que nóis ia brincá. Então, meu vô ele tinha arroz crioulo 
nessa época e se num tinha arroz, era quirera de milho que nóis fazia, 
era quirera, a farinha era cuscuz, o café, se num tinha açúcar branco 
era um açúcar de cana, e muitas veiz o pó, a minha avó, a mãe da 
minha mãe ela fazia de um negócio que ela chamava cacau que eu 
num conheço direito. [...] Então, a gente num recramava, eu penso 
assim, hoje todo mundo recrama né que vive numa dificuldade, até 
gente que gosta de falá que existe miséria hoje, só que naquela época 
não, era tão bom. Porque as veiz eu fico pensando, puxa se a gente 
pudesse vortá lá tráis, as veiz eu penso, vortá lá no tempo antigo, 
dessa época, pra mim eu ia ficá feliz de dormir no couro de um veado. 
(Nice, Água Morna, agosto/2007). 

Interessante notar que, o passeio pelo território, as caminhadas junto ao rio são 

lembradas como uma aventura prazerosa, em que quando chegavam ao destino final já 

estavam contentes. Mesmo que lá fossem encontrar uma estrutura de moradia 
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considerada precária, como a simplicidade da cama e do travesseiro feitos de materiais 

encontrados na natureza, Nice ressalta que isso não era motivo para reclamações. Ao 

contrário, assinala que o “tempo antigo” possuía determinadas características que longe 

de serem vistas como “miséria” eram compreendidas como sinônimo de vida tranqüila e 

feliz. Dona Dejair recorda do tempo de seus antepassados como um “tempo muito bom, 

um tempo de saúde”. O “sertão”, local próximo à Água Grande, que abrange o rio das 

antas mencionado por Nice, era utilizado pelos mais velhos como uma reserva natural 

para a caça, pesca e coleta de alimentos para as famílias. Assim, Dona Dejair lembra 

que “dos tempo da gente criança” era um tempo em que andavam pelo “mato”. Ela, 

assim como Gentil, acompanhava os mais velhos em suas caminhadas pelo “sertão”, 

que era “mato mesmo”. Dali os antigos retiravam para o consumo uma variedade de 

produtos, como coco de palmeira, pinhão que era assado no mato, mas principalmente 

palmito “mole” que era temperado e comido cru. Recorda que nessa época ninguém 

vendia alimento, tudo o que era colhido era consumido: 

Se colhia o milho era posto no paiol. Colhia o feijão, ponhava na tuia. 
Os pai fazia tuia de taquara e era barreado por fora pra não derramar a 
semente. A gente alcançou esse tempo. Todo mundo tinha seu 
conforto. Arroz nessa época, ninguém via arroz. No mato não. Comia 
feijão, verdura, mandioca, batata doce, palmito do mato, guaraná, 
serralha do mato, almeirão do mato. Isso era mistura. Criava leitão ao 
redor da casa. Carne não faltava, porque quando não tinha carne de 
porco os véio caçava. Matava os bicho do mato. Aquilo também era 
alimento. E farinha socava no monjolo d’água. Foi um tempo muito 
bom, um tempo de saúde, um tempo que ninguém procurava médico. 
Se uma criança ficava doente, atendia com ervas do mato. Tinha 
pessoa que temperava remédio, era raizeiro. As pessoa sarava. Era um 
tempo de saúde. A comida era puro, não tinha veneno. Buscava água 
na mina. E foi um tempo muito bom, quando os mais atrás que os 
mais véio eram vivo foi tempo bom.Mas depois que começou o povo 
prantá, colhê e venderem, foi diminuindo as coisa. Daí foi encurtando 
tudo as coisa, né? (Dona Dejair, Água Morna, janeiro/2007). 

Desse modo, os membros da comunidade têm em sua memória esse passado comum 

caracterizado como um “tempo bom”, no qual viviam com simplicidade, mas que havia 

abundância de alimentos “puros”, saudáveis, sem veneno. Não havia “extravagâncias”, 

se comia “quirera” e não havia arroz. A lógica interna do grupo era o consumo, não 

existia uma lógica do lucro, do comércio. A relação estabelecida com a natureza era 

uma relação de respeito, visto que o “mato” dava a vida, a saúde, fornecia certos saberes 

como as “ervas” utilizadas pelo “raizeiro”. Essa relação que desde o “tempo antigo” os 
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mais velhos estabeleceram com a natureza presente no território de Água Morna, 

construiu um saber viver particular do grupo. 

Água Grande também foi palco de importante evento que se torna essencial na 

constituição dos modos de ser e de viver do grupo, qual seja: a passagem do monge São 

João de Maria28. Dona Dejair narra sobre o ocorrido: 

P: a primeira coisa que eu queria que a senhora contasse pra gente 
Dona Deja é da andança de São João de Maria aqui pelas terras. Como 
é que foi? 
DD: é assim, como a minha bisavó contava pra nóis, que quando eles 
entraram aqui que era sertão, mato, mato livre, então o profeta veio e 
deixou uma fonte ali em... que falava Caeté nessa época, não falava 
Curiúva... 
P: que hoje é Curiúva? 
DD: que hoje é Curiúva. Daí ele veio e se acampo ali na Água Grande, 
nessa mesma terra, e daí lá ele ficou três dias lá naquele lugar lá. Tem 
o olho d’água dele lá adonde que tem a nossa capela, tem o cruzeiro. 
P: ah... logo ali onde tem a capela mesmo? 
DD: não, lá na Água Grande. E aí o nosso avô vinha, vinha conversar 
com o servo ali né? Ficava até tarde da noite conversando com ele, e 
ele explicou tantas coisas boas que depois a nossa avó contava né pra 
gente, dessa época. Ela contava que ele explicou pra eles que esse 
nosso tempo ia ser uma correria, diz “ó meu filho, vai tempo e vem 
tempo. Tem o tempo de bastante pasto e pouco rasto”, foi essa época 
que não existia essa multidão de gente que existe hoje, era menos o 
povo no mundo. Vizinho era um longe do outro e tudo sempre tinha o 
tempo de se visitar, de conversar. Daí ele falo “ó, e vai vim o tempo 
de bastante rasto e pouco pasto”. Já ta entendendo? Que tempo que 
será?  
P: é o tempo que ia ter mais gente do que terra? 
DD: pois é, então, é esse tempo que tamo agora. Milhões e milhões de 
pessoas, uns vai e outros vem, é bastante rasto e pouco pasto, né? 
Quantas pessoa não sofre? Passa fome, outros não tem um pano pra 
vestir, né? Existe hoje, nesta época agora que ele explico, tempo de 
bastante pasto e pouco rasto vai terminar, terminou. E vem o tempo de 
bastante rasto e pouco pasto. Quer dizer que agora o povo é muito e a 
maioria sofre, né? A maioria sofre. E ele explico “e vai chegar um dia, 
vocês podem não alcançar esse tempo, o que for tomado e o que for 
escondido debaixo da terra, a terra vai soltar pra fora. Vai chegar esse 
dia”. Tudo isso ele explico pro casal de velhos. Quando foi que ele ia 
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 O monge São João de Maria é uma memória presente no universo popular do sul do Brasil, como 

conselheiro e curandeiro. Há registros da existência de mais de um monge, mas segundo Paulo 

Machado (2004) na memória dos habitantes de Santa Catarina São João Maria é visto como um: “A 

figura deste monge curandeiro, conselheiro e profeta, pode ter as mais diferentes origens e épocas 

distintas, mas, para o habitante do planalto catarinense, só existiu um monge João Maria. Normalmente 

chamado de São João Maria, esta figura começou a circular no planalto no final da década de 1840 até o 

início do século XX. (Machado in PORTO, KAISS, COFRÉ, 2009: 39). 
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seguir a viagem dele de manhã, os véio vieram lá ficar com ele até 
umas horas da noite. 
P: foi quanto tempo isso dona Dejair, que ele ficou aqui? 
DD: Ele passo por aqui. Ele não ficava dias, não. Máximo três dias 
aonde que ele ia deixa a fonte benzida.  
P: então ele ficou esses três dias? 
DD: ficou esses três dias em Água Grande. Daí os nossos avós vieram, 
ficaram lê com ele, rezo, ensino eles cada vez mais, como que era a 
vida, como que fazia pra se defender, diz ele “ó, só tem um segredo 
que esse só o pai sabe, nem o filho sabe.”, falou, a mãe velha que 
contava pra nóis, né? daí se apronto uma chuva muito grande, sabe? 
Essa noite. Ia amanhece, como de manha e ele ia segui a viagem dele 
pra frente. Se apronto aquela chuva muito forte e ele tava debaixo de 
uma arvore, com o punhado das coisa dele ali e com o calderãozinho 
dele que ele fazia o mingauzinho dele, que ele só comia era mingau 
com couve e pimenta, pimenta daquela ardida. Se apronto aquela 
chuva forte, minha avó contava, daí o nosso avô pego e falo pra ela 
“vamo Benedita que vai cai essa chuva, é com vento muito forte”, 
dava calmario, dava aqueles arrebento feio e foi chegando aquele 
vento e eles sentaram em volta daquele fogo. Tavam tomando 
chimarrão, daí ele falo pro vovô “não filho, pode ficar mais, não tem 
perigo não moia” e disse “mas eram bom que o senhor fosse lá na 
nossa casa porque aqui o senhor vai se molhar de monte”, “podem 
ficarem vocês aqui”, pá, veio aquele mundo de chuva que deitava as 
copa das arvores, e eles debaixo daquela arvore ali, molho de roda, 
onde que eles tavam não molho, não apago o fogo e não deu nenhuma 
goteira, e depois que passo ele dizia “agora meu filho, agora é vocês é 
que sabe, agora já passo. Vocês cada veiz mais vocês fala assim: 
senhor aumentai a nossa fé”, daí de manhã ele seguiu o que ele passo, 
ele passo nas Anta lá, que lá tem o olho d’água dele, passo no 
Felisberto primeiro e de lá ele foi pras Anta. (Dona Deja, Água 
Morna, janeiro/2007). 

 

A passagem do monge São João de Maria29 consta na memória de Dona Dejair como 

uma experiência vivida e “contada” pelos seus antepassados. Primeiramente, é 

interessante observar que “contar” é uma característica importante do grupo, no qual o 

saber repassado pelos mais velhos é geralmente feito através dos relatos, estabelecendo 

o elemento discursivo como componente constitutivo do grupo. Voltando à passagem 
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 É interessante notar que a passagem do Monge São João de Maria também ocorre em outra comunidade 
remanescente de quilombo da região sul, a Comunidade Invernada dos Negros em Santa Catarina. 
Mombelli & Bento (in Boletim Informativo do NUER, v.3, n.3, 2006) relatam que segundo contam os 
herdeiros da comunidade, o monge teria passado pelas terras e conversado com alguns dos antepassados, 
deixando-lhes variados ensinamentos e profecias. Os autores do relatório assinalam que a crença no 
monge por parte de população afro-descendente representava uma cosmovisão particular em que estava 
expressa uma oposição e quebra à racionalização da fé ou ao catolicismo oficial da Igreja Católica. 
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do “servo” pelas terras de Água Morna, este teria conversado com os antepassados e 

lhes deixado ensinamentos “sobre a vida”. O monge ao falar sobre os diferentes 

“tempos”, o “tempo de bastante pasto e pouco rasto” e posteriormente, o “tempo de 

bastante rasto e pouco pasto”, produz formas de interpretar e compreender a realidade 

social, em que os membros da comunidade se apropriam desse saber e o reproduzem na 

medida em que associam tais “tempos” às diferentes épocas vividas por eles.  

O encontro que teria ocorrido por volta de 1912, apresentou um evento que demonstra o 

poder de proteção daqueles que tem fé. “Aquele mundo de chuva que deitava as copa 

das árvores” não atinge o casal de ancestrais, pois estavam protegidos junto ao “servo” 

debaixo da árvore. Da mesma maneira, a força na fé os protegeria ao longo da vida. 

Entre os ensinamentos do monge São João de Maria, encontram-se as profecias sobre o 

mundo. E um acontecimento por qual passa a comunidade e a região de Água Morna, 

será interpretado como uma profecia do monge. O profeta teria falado para os bisavôs 

que iria chegar um tempo em que o mundo iria se vestir de luto, sem especificar o 

momento em que isso ocorreria. Ressaltou a necessidade de que estivessem preparados 

para tal momento, que mesmo talvez fosse um tempo em que nem Maurício, nem 

Benedita viveriam, mas que deveriam estar preparados. Dona Dejair, comenta que esse 

tempo não foi vivenciado pelos bisavôs: “E não estavam mesmo, estava só a tia 

Ambrósia, porque a mãe véia já tinha morrido, ela não alcançou mesmo”, como havia 

sugerido o profeta. Contudo, o relato dos ancestrais a havia deixado pensando: “O que 

será o mundo vestir de luto?”. E com isso o tempo foi passando, quando em 1963 o fogo 

toma conta da região de Água Morna. Este fogo foi um incêndio que tomou proporções 

gigantescas atingindo uma enorme área do interior do Paraná, incluindo parte do local 

de moradia do grupo em questão. Na lembrança de Dona Dejair: 

DD: [...] E foi e foi, de repente, minha nossa Senhora do céu, estourou 
esse fogo que veio de lá pra cá, que era labareada de fogo por cima e 
aquele fumaceirão por baixo. E olhava assim por baixo na grama e 
representava que tinha gasolina na terra, que aquilo ia frigindo tudo 
assim pra frente. Nós saímos de casa, mas graças a Deus, eu agradeço 
a Deus todo dia porque eu peguei meus santo e dei três volta, dei uma 
volta em roda [da casa]. Que tem esse mato aqui, era mangueira de 
porco, eu fiz a volta em roda. E pedi que Deus tomasse conta de nós e 
de tudo que nós tinha. Digo, Deus que tenha misericórdia, porque se 
queimar nossa casa, o que nós temos, como é que da nossa vida? E daí 
saímos daqui e passamos para outro lado no outro vizinho [...]. E 
ainda com todo mundo indo correr lá, foi por Deus que não morremo 
tudo queimado. Mas graças a Deus, nossa casa e muitas casinha ainda 
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salvou. Mas a casa do meu cunhado queimou, da mãe véia da Luz 
queimou e ficou muita gente desabrigada, muito, muito, muito gente. 
[...] E daí o compadre Santana com a mãe véia da Luz saíram correndo 
e ela [Ambrosina] morava com eles, porque a mãe véia já fazia anos 
que tinha falecido. Ela [Ambrosina] não podia andá ligeiro, e daí o 
casar correu na frente, tentaram puxá ela, não conseguiram. E um 
pouquinho que ela ficô pra trás o fogo pegô. E quase que pega o casar 
de véio que tinha na frente. Foi por pouco. [...] Daí se jogaram lá pra 
cruzá pro outro lado e ela não guentô e o fogo pego. E daí ela morreu 
queimada, ficou bem pequenininha, assim, aquela bola de carvão. Ai 
que nervo, ai que tristeza. Mas daí queimô, ai que eu olhava para este 
mundo afora estava tudo preto, tudo preto, virou brasa. Como diz, o 
que foi escrito, o que estava escrito passou. (Dona Dejair, 
janeiro/2007). 
 

Novamente é a fé que os protege. Foram as rezas e a proteção dos santos que 

conseguiram salvar a casa de Dona Dejair. Infelizmente, nem todas as casas puderam 

ser salvas, e o fogo queimou sua tia Ambrosina. No local de sua morte foi construída 

uma cruz, que posteriormente passou a ser incorporada ao circuito de rezas da 

Recomenda, realizada durante a Quaresma. No entanto, o acontecido “estava escrito”. 

Os ensinamentos que o profeta deixou por meio de formas de interpretação e de 

explicação sobre a vida tornam-se elementos que o grupo aciona na construção de uma 

forma particular de ver e pensar o mundo.  

A rica experiência do encontro do “servo” com os ancestrais estimula Dona Dejair, 

ainda criança, a conhecer o monge, quando em uma ocasião vive tal oportunidade. O 

acontecimento serve, também, para caracterizar Dejair como a pessoa que porta o saber 

religioso do grupo hoje. É ela que conhece as rezas, os cantos, as histórias dos 

antepassados. Dona Dejair comenta sempre como esse saber foi passado pelos seus 

avôs, por seus pais, e como ela continua a repassá-lo aos mais novos. A experiência 

vivida do encontro com o “santo” é relatada a seguir, em longo trecho de entrevista: 

DD: [...] o profeta São João de Maria passo por cima dessas terra aqui, 
nessa época [1912]. Então, a gente era criança né, eu escutava a mãe 
veia conta assim, conversa né, iam toma o chimarrão e conversa, eu 
falava pra minha mãe que eu queria conhece, “eu quero conhece mãe, 
é santo?” a minha mãe dizia “filha, é um servo de Deus, é o primeiro 
servo que Deus enviou pra aconselha o povo”, “que jeito que ele é?”, 
“ah, um dia a filha vai vê, a mãe também não conheceu”, pois ela 
também nasceu aqui né, daí e eu sempre falava, fui crescendo mais e 
aquele chãozinha(?) na minha cabeça assim e eu falava pra mãe que 
eu queria conhece, quando eu completei 8 ano meu pai me pôs na 
escolinha e daí a gente foi estuda, e eu sempre lembrava, passava lá na 
Água Grande, ia lá e eu pensava, mais eu tinha que vê, pra mim vê 
quem é, vortava. Ó eu estudei anos, um ano, dois anos, e eu saí da 
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escola no terceiro ano e eu falava que eu queria conhece, quando foi 
um dia meu pai me levo até um arto lá em cima e daí ele falo “ó filha 
agora o pai vai vorta que o pai tem que trabalhá. O pai ainda vai pro 
serviço. Daqui a filha vai bem.”. Eu desci correndo, quando foi 
chegando perto de uma cruz que tinha, agora não tem mais, na beira 
da estrada, eu desci correndo e fui lá... 
P: era cruz de gente daqui mesmo Dona Deja? 
DD: era, é gente que era da Barra que morreu lá e eles iam levando 
pra Curiúva e aonde eles descansaram na saída desse lugar lá e eles 
plantaram uma cruz, e eu passa na frente da santa cruz eu não 
enxerguei aquele senhor sentadinho de frente à cruizinha e eu fui, mas 
daí como criança eu queria conhecer e pelo que a mãe velha contava 
eu pensava “mais um dia eu ainda vô conhecer”, eu pensava assim, 
quando eu atendi assim passar assim e eu vi aquele senhor sentado 
com as perninha assim como tá na imagem dele lá na estante, aquela 
boininha na cabeça assim tipo um bonezinho mas sem bico, e aquele 
era o sorrão(?) de erva do, como diz, do chimarrão dele que ele 
carregava tudo o preparo do chimarrão né do lado, daí eu caminhei 
abeirando do outro lado, daí no eu passar, eu pedi a benção pra ele e 
ele me abençoou daí ele falou “filha não fique com medo porque você 
queria conhecer”, ai que maravilha tão grande pra mim, mas eu fui 
indo sabe, eu fui abeirando assim e eu fui caminhando e atendendo 
nele e ele olhando ne mim, quando passei pra frente eu arrumei a mão 
de novo e tornei a pedir a benção e ele me abençoou e falou “Deus 
que acompanhe filha e não tenha medo”. Daquela hora menina, eu ó, 
eu corri. 
P: mas porque que a senhora teve medo Dona Dejair? 
DD: porque eu era criança! Eu era pequena eu queria ir na escola mas 
com oito aninho a memória é... mas daí eu chavei(?) na minha 
memória eu correndo e eu pensando “é o santo! É o santo! É o santo!” 
e daquele jeito eu fui correndo. “Eu vô contá pra mãe! Eu vô conta pro 
pai! É o santo que a mãe véia Benedita contou. É ele. Porque eu 
corri?”. Aí eu fui pra aula e lá eu fiquei lá, porque eu fui muito 
chorona sabe? A professora mandava eu ler o ABC e eu chorava 
porque eu não sabia. Ela ensinava e ensinava e daí mandava “venha 
aqui Dejair, venha aqui. Você conhece essa letra aqui?” e eu caía no 
choro. Eu fui muito assim chorona, mas fiquei lá até o horário dela 
soltar pra vim embora. Quando foi a tarde o horário que ela soltava 
todos os alunos, quando eu caí pra fora eu saí correndo em frente de 
todos os colegas, “eu vô chegar e vô contar pra mãe. É São João de 
Maria que a mãe velha conta, conta pra mãe, conta pras outras mãe 
véia. É ele”. E daí eu vim, um pouco corrido, um pouco caminhava 
outro pouco corria e cheguei na casa correndo, a mãe levou um susto. 
Saiu e “o que é isso minha filha, o que é que aconteceu?”, “mãe eu vi 
o santo que a mãe véia conta pra senhora. Madrinha Adelaide, eu vi”, 
“que santo minha filha?”, “aquele santo que a mãe velha conta que 
deixou aquele olho d’água lá na serraria” eu falei. Ela disse “São João 
de Maria”, eu falei “é mãe eu vi, tava lá sentadinho no pé lá da santa 
cruz daquela mulher que morreu”, a mãe “mas não pode filha, não é, a 
filha se enganou”, “é mãe, porque é bem do jeito que a mãe velha 
conta. É ele mãe”, a mãe falou assim “é mentira minha filha, criança 
gosta de mentir” e eu falei “não é mãe, não é mentira, porque o pai 
fala que se mentir ele surra, não pode mentir e a senhora fala pra 
gente. Eu vi”. E daí eu fiquei com aquilo no meu sentido sabe por que 
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eu queria ver e graças a Deus eu vi. E aí quando foi a noitezinha, meu 
pai chegou do trabalho, minha mãe contou e meu pai falou “ai Maria, 
você vai acreditar mulher numa conversa de criança, criança você 
sabe, criança é boba. Às vezes ela era uma pessoa diferente, às vezes 
era uma pessoa que tava sentado descansando”, mas era o servo que 
tava lá sentadinho descansando sim! Por que eu vi! Daí a mãe: “mas a 
menina tá que toda hora ela tá falando”, o pai disse “ah, mas eu não vô 
acreditar”, daí eu falei “é verdade pai, eu vi. É São João de Maria que 
a mãe velha Benedita conta pra mãe, pra madrinha Adelaide, pra mãe 
velha pra Cidinha(?) (que era a mãe do meu pai), pra mãe velha Da 
Luz, ela fala eles escutam e conversam pai, eu vi” o pai disse “é, se 
viu então...”, de certo ele viu que eu fiquei nervosa de falar que era 
mentira. Óia, passou dali três dia, um senhor lá de Felisberto [bairro 
rural vizinho], uma pessoa de idade contou pra eles que o profeta João 
de Maria teve no olho d’água, lá no Felisberto e foi pras Anta. Daí lá 
nas Anta ele ficou mais três dia e encomendou pra pessoa que zelava 
da fonte, que daí ele ia descansar, disse ”agora eu vou descansar. Zele 
da fonte pra vocês ter o remédio, se vocês crer, tiver boa fé, com esse 
remédio aqui cura qualquer enfermidade, mas tem que acreditar. Tem 
que ter muita fé que você cura de qualquer enfermidade, que agora eu 
vou descansar para sempre, eu vou pra terra do Taió”, fica na Lapa, 
fica perto de Curitiba, o meu filho mais velho ele já foi lá. E eu fiquei 
com aquilo no sentido e a gente se criou acompanhando os avós, os 
pais da gente, os bisavós, rezando, nós fazia domingo do mês na 
capela lá que nós tem lá na Água Grande. (Dona Dejair, Água Morna, 
janeiro/2007). 

 

A descrição de Dona Dejair de seu encontro com o monge São João de Maria demonstra 

a importância considerável que o profeta representa em sua vida e na vida da 

comunidade, e como através dos relatos dos antepassados sobre o primeiro encontro em 

Água Grande, despertou seu interesse em conhecê-lo, o que acaba se realizando. O 

relato, por outro lado, faz referência a uma cruz fincada na terra onde estava o profeta 

no momento do encontro. Esta cruz é uma das sete cruzes que espalhadas pelo território 

de Água Morna, incluindo aquela construída no local da morte de Ambrosina. Cada 

cruz designava o lugar onde o corpo da pessoa, que era carregada em direção ao 

cemitério, parava para que seus carregadores descansassem. Entre as cruzes estão 

pessoas que faziam parte da comunidade, mas não era exclusivo dos moradores, 

havendo também cruzes de antigos vizinhos. É a partir dessas cruzes que se realizava a 

recomenda durante o período da Quaresma. As cruzes inseridas na terra demonstram 

uma das maneiras como o grupo vive sua religiosidade, demarcando-a no território. 

Assim como havia uma intensa relação entre os antepassados e um saber sobre a 

natureza, produzindo modos de viver sobre um território, a religiosidade do grupo 

também é expressa territorialmente. Dessa forma, a maneira particular de viver e de 
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pensar do grupo encontra-se intimamente relacionada a um território, local de moradia, 

de alimentação/produção e de religiosidade. 

Contudo, este saber viver expresso numa territorialidade, com o passar do tempo, foi 

sofrendo um “estranhamento” e desrespeito por parte de agentes externos, 

concretizando-se na forma de variados processos de expropriação e expulsão de suas 

terras. A primeira grande história de expropriação, que teve início na década de 1940, 

refere-se ao local de chegada do casal ancestral e primeiro lugar de moradia, a área de 

Água Grande. Na memória dos moradores de Água Morna a “venda do Pinhal” teve 

início quando um compadre da ancestral Benedita, padrinho de uma de suas filhas, se 

oferece como mediador da venda dos pinheiros que ocupavam aquela área. Este elabora 

um documento e a faz assinar dizendo que ia vender o pinhal em seu lugar. Só que, o 

compadre acabou vendendo os pinheiros, e junto com eles, a terra. Benedita só soube do 

acontecido quando a avisaram que deveria deixar sua casa e entregar sua terra, assim 

como outros familiares que residiam no local. Como contam Seu Zé, neto de Benedita e 

marido de Dona Dejair; e posteriormente, Gentil e Zelão, bisneto e neto de Benedita, 

respectivamente: 

P: senta aqui seu Zé pra contar a história do Pinhão? 
SZ: eu sei bem pouco o que eles contava, né? 
DD: não, você conta aquilo que você sabe. 
SZ: é, foi que a coitada da minha avó, ela era uma pessoa... 
DD: simples. 
SZ: que não compreendia, não tinha estudo nenhum, daí tinha um tal 
de Mateus, era compadre dela, só que era lá do outro lado do rio que 
ele morava, então ele era compadre aquela coisa, era padrinho da 
minha mãe, e daí começo a se alinhá com ela um tal de Marcos do 
Felisberto e o Anísio Afonso, aí se uniram os trêis e pegá o pinhá, 
pegá o pinhá dela pra vendê o pinhal, aí eles pegaram o documento da 
terra dela, da terra que pra podê vendê o pinhal tinha que ter o 
documento, e foram vendê o pinhal e daí venderam a terra também 
dela. [...] É ali até a Água Grande, tudo eles vendero. Daí quando ela 
abriu os óio, aí veio o aviso pra saí de lá, todo mundo teve que saí de 
lá. Entregá lá o lugar. A casa, tudo. Tiveram que saí e daí vir pra cá. 
(Seu Zé e Dona Deja, Água Morna, janeiro/2007). 
 
Z: só pra prolongar o que o Gentil tá dizendo dos pinhá que o Zé 
contava várias veiz, o Gentil sabe disso. Os pinhá diz que foi assim, 
esse Mateuzinho Pinto né, esse Mateuzinho Pinto era compadre da 
nossa vó. 
G: bisavó né? 
Z: é bisavó. Daí ele chegou na casa dela pra tomar aquela coisa, e daí 
pegou e “viu compadre, eu to querendo vendê o pinha”. Que aqui 
tudo, lá pra Água Morna, que aqui é considerado Água Grande né, 
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mas é o mesmo bairro, aí aqui tudo até o rio das Antas, isso aqui era 
tudo pinha, aqui macaco pulava de gaio no outro, aí nos pinheiro. 
G: um pouco eu lembro dos pinhá. 
Z: você lembra né? Então quando ela abriu a boca dizendo pra ele foi 
um prato cheio, quando ela abriu a boca dizendo que queria vendê o 
pinhá ele falou “comadre eu pego o pinhá pra vendê pra senhora”. 
Agora ela era uma pessoa humilde, pessoa que não conhecia nada e 
ele muito inteligente, pegou, saiu, foi pra Curiúva lá fez e quis disfazê 
lá e aí vendeu as terra junto com o pinhá. Aí quando ela menos 
esperou chegou, chegou o Mateuzinho, o Mateuzinho Pinto com cara 
de quem comprô o pinhá e a terra junto. E daí entregaro documento 
pra ela assinar, pra ela assinar o documento, daí ela assinou o 
documento e daí dali um pouco entraro invadindo né. 
G: invadindo. 
Z: invadindo dizendo que tinham comprado. “Não, mas aqui eu vendi 
os pinhá”, “não, a senhora vendeu, a senhora tá aqui a assinatura da 
senhora”, e ela não entendia a assinatura, não conhecia nada, era uma 
coitada... 
G: era uma coitada. 
Z: era uma coitada, não entendia nem qualquer letra, ela não conhecia. 
Pronto, aí foi a hora que eles foram invadindo, foram invadindo e 
jogando embora, foram empurrando pros canto assim. 
G: foram medindo a quantia que quiseram né. 
Z: a quantia que quiseram. (Zelão e Gentil, Água Morna, 
janeiro/2007). 
 

A área de Água Grande era território de moradia e de religiosidade para o grupo. A 

atitude do compadre para com a ancestral e seus familiares representa não só o 

desrespeito daquele com os significados das relações de compadrio, como também 

demonstra o desrespeito com a maneira diferenciada de apropriação do território, em 

que a terra não é somente entendida como lugar de produção, mas expressa toda uma 

visão de mundo – e no caso da comunidade de Água Morna, a religiosidade é seu eixo 

estruturador. Foi em Água Grande que o casal Maurício e Benedita encontrou o monge 

São João de Maria, e este lhes deixa ensinamentos e o olho d’água. Em Água Grande 

havia também o cruzeiro de cedro onde os membros da comunidade se reuniam no 

primeiro domingo do mês para fazer orações. Portanto, essa área comportava 

significados importantes da memória e das práticas da comunidade.  

Mesmo durante o momento da expropriação, os membros do grupo encontram a 

possibilidade de continuar a fazer uso desse território. Tal fato ocorre, quando Otacílio, 

pai de Dona Dejair, ao trabalhar na serraria instalada pelos expropriadores no local, doa 

parte de seu salário sob a forma de madeira, para a construção de uma Igreja no lugar 

onde estava o cruzeiro de cedro. Contudo, a presença na “terra santa” é interrompida 

novamente após reclamações dos novos moradores da localidade sobre a presença dos 
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membros do grupo nas celebrações realizadas na Igreja. A presença da comunidade 

“incomodava” ao ponto de que o pároco decide separar as comunidades, “autorizando” 

o pessoal de Água Morna a construir uma nova igreja junto ao local de residência 

destes. 

O desrespeito aos saberes particulares do grupo e a expropriação de suas terras por parte 

de agentes externos que não compreendem sua diversidade se repete no momento da 

morte da ancestral Benedita. Seus descendentes relatam que os filhos de Benedita não 

tinham condições financeiras para realizar seu velório, então um vizinho se oferece para 

fazer o caixão da ancestral. Com pedaços de tábua simples constrói o caixão e se realiza 

o velório, porém após o enterro o vizinho cobra a ajuda em forma de terra, como conta 

Rosildo, filho de Dona Dejair com Seu José: 

R: ah, uma coisa que eu lembro era que o pai com a mãe sempre 
contava pra nóis, era uma história engraçada que eu acho engraçado 
assim, até eu num sei quem é da famiia, num sei se é pai do vô Juvio 
ou da vó da mãe, a história que a senhora conta quando ela morreu, ali 
do negócio daquele pedaço de terra que é do Beto hoje. É mãe do vô 
ou, quem que morreu da história que o João Nunes que a senhora 
conta, que diz que foi assim, quando essa pessoa dos mais veio 
quando morreu, que essa pessoa era muito pobre né, assim até pra 
prepará um guardamento, um velório da pessoa era difícil, e daí diz 
que o meu avô acho que pediu pro João Nunes, pedia assim pros 
patrão né, que o João Nunes era sitiante maior, e daí pediu pra ele 
guantá as despesa da morte desse meu bisavô ou bisavó, num lembro, 
e daí ele veio né e aguantô tudo aquela despesa, daí depois “você faz 
essa despesa e depois nóis acerta”, e daí foi, aí ele preparo tudo, e 
naquele tempo acho que nem era comprado o caixão, era de madeira e 
feito o caixão assim na casa mesmo. Aí ele fez tudo e pago aquela 
despesa, trato das pessoa, depois apertado com a despesa e daí ele falô 
“não, então o senhor me pegue e me dê um pedaço de terra aí pra pagá 
essa despesa aí”. Aí eles concordaro com tudo, daí chegô o, véio lá e 
foram medir o pedaço de terra pra pagá aquela despesa da morte né, 
foram lá e fecharo, fecharo ali um pedaço que dava quase uns 10 
alqueire, era pra sê só meio alqueire parece pra pagá uma despesa, e 
eles pegaro e fecharo um pedaço grande lá que dava quase 10 alqueire 
pra pagá uma despesa de um velório. Que era uma pessoa, num sei se 
o vô... 
G: a vó Benedita. 
R: então como diz, eu que sô dos mais novo a gente num sabe direito, 
mas que nem a mãe com o pai e o tio que contaro essas história, eu 
acho muito interessante e muito. Ah, era uma sacanagem que eles 
fazia, porque se você vê uma despesa de um velório é baratinho. E era 
de qualquer jeito, num era caixão, pegava lá quatro, cinco tábua e 
fazia um caixão, um caveiro assim e levava pro cemitério desse jeito. 
E depois pegá 10 alqueire como despesa de um velório! Ah, eu acho 
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incrível uma coisa dessa! (Rosildo e Gentil, Água Morna, 
agosto/2007). 
 

A fala de Rosildo aponta para o caráter hierárquico da relação entre o “patrão” que era 

um “sitiante maior” e a sua ancestral que era uma pessoa “muito pobre”, que nem ao 

menos tinha condições de preparar um velório. A desigualdade entre os membros do 

grupo e seus vizinhos é entendida como sempre desfavorecendo os primeiros. Outro 

aspecto interessante, observável na fala de Rosildo é o que diz respeito ao significado 

imprescindível que passa a ganhar a memória no processo de reconhecimento da 

diferença, na qual passa a adotar um sentido valioso em que todos os membros do grupo 

buscam compartilhar. Com efeito, os relatos sobre as histórias referentes às diferentes 

expropriações se tornam presentes no novo cotidiano do grupo, que passa a discutir 

internamente vários aspectos de sua memória. 

Outra narrativa da violência expropriadora remonta a um caso de incêndio criminoso. A 

pressão sobre as terras do grupo traduziu-se de maneira violenta no incêndio da casa de 

um morador. Gentil, irmão de Dona Dejair, conta que seu pai, Otacílio, morava perto do 

rio das Antas – região utilizada para caça e pesca –, quando um dia saiu para passear na 

casa de seu sogro, e ao voltar viu sua casa queimada. Neste incêndio, a família perde 

todos seus pertences, queimados, exceto um, o Vinagre de Bom Jesus. Este “remédio 

santo” foi trazido pela ancestral e teria acompanhado-a nas andanças. Gentil e Zelão ao 

comentarem o ocorrido, expressam: 

G: [...] Ele pegou e saiu de lá para vir na casa do sogro dele para 
contar o assunto, como ele contou mesmo, daí quando voltaram estava 
queimada a casa... daí ficou aquele cinzeridão, a mãe começou a fuçar 
lá e achou o vidro de vinagre. Encolheu. Até poucos anos ainda tinha 
ele. Daí com o calor do fogo ele foi achatando assim e ficou só um 
pote... era vidro. 
Z: e não estourou! 
G: daí ela deu um pouquinho para cada um de nós quando ela foi 
ficando velhinha. Deu um pouco para a comadre Deja, deu um pouco 
para mim... Continuou funcionando. E nós temos aí, ainda tem. Do 
tempo da minha mãe!  
P: e o vinagre que o senhor tem é desse vidro? 
G: é desse vidro, e até hoje não acabou. É aquele que eu estava 
contando para você que eu dou para os meus netinhos quando dói a 
barriga... Daí o meu pai veio ali na casa do sogro dele, fizeram um 
ranchinho para ele parar. Mas parava com o véio daí até fazer outra 
morada. [...]  
P: e porque que o senhor acha que até o vidro achatou e só sobrou o 
vinagre? 
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G: Devido que o vinagre a mãe conseguiu dos avôs deles. E eu vou 
falar a verdade que eu nem sei onde foi que eles conseguiram. A mãe 
dizia que era do senhor Bom Jesus da Lapa. Mas já era a bisavó que 
tinha trazido, e quando eles apareceram por aqui ela já tinha, e daí 
tudo eles conseguiram. E nós temos até hoje esse vinagre. Uma dor no 
estômago, uma dor na barriga, você toma e dali a pouco espalha tudo. 
Ela é tipo de um limbo, misturada na água assim, mas ela é separada 
da água, não mistura na água. Daí você põe ali um pouquinho daquela 
água, toma. Tem um cheiro bom. Cura mesmo. Quem não tem fé é a 
mesma coisa que... e se pegar no fundo da vasilha desmancha tudo 
também. Não pode pegar no fundo dela, tem que pegar no pescoço do 
litro. (Gentil e Zelão, Água Morna, janeiro/2007).  

 

O assunto que Gentil cita como sendo o motivo da visita de Otacílio a seu sogro dizia a 

respeito da alegação de alguns vizinhos que argumentavam que a terra onde seu pai 

morava havia sido comprada por alguém de fora. A suposta compra da terra foi 

estratégia constantemente utilizada por pessoas interessadas em apropriar-se do 

território dos moradores de Água Morna. Neste caso, a estratégia final para obter a 

expulsão de alguns membros da comunidade foi uma ação violenta. E a resistência do 

grupo á violência externa esteve representada na sobrevivência do “remédio santo”. 

Assim, mesmo as diversas expropriações pelas quais passa a comunidade, sendo 

expulsos violentamente de seu território, essas ações não os priva da fé e dos 

ensinamentos religiosos repassados por seus ancestrais. 

No entanto, a pressão dos proprietários vizinhos não cessa. Em período posterior, há 

lugar uma nova expropriação de terras da filha de Benedita, Maria Da Luz. Esta quando 

estava com idade avançada, em torno dos noventa anos, viu seu terreno ser ocupado por 

um vizinho que em troca lhe dava, de tempos em tempos, pequenas quantidades de 

carne e barrigada de porco. Com a morte de Maria Da Luz, seu marido Santana, 

permanece no terreno, porém quando outra proprietária vizinha tem notícia do 

falecimento, entra em contato com os descendentes desta que já não moravam mais em 

Água Morna. Ao conversar com uma neta (ou sobrinha, como aparece em diferentes 

relatos), a proprietária lhe conta que havia outro proprietário se apossando da terra de 

sua avó, então se oferece para comprar o terreno. A neta, que segundo os moradores não 

tinha muito contato com os avôs, decide então vender o terreno mesmo com o seu avô 

morando nele, mas com a condição de que a nova proprietária o deixe permanecer em 

um alqueire da terra. Contudo, com o tempo, a nova proprietária começa a ocupar o 

terreno cada vez mais próximo a moradia de Santana, espremendo-o até o momento em 
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que exige que ele se mude para longe de sua casa. Ele constrói assim, uma nova casa 

“debaixo do mato, coberto de lona” e vai morar com uma nova companheira. Esta não 

agüenta permanecer ali por muito tempo e volta para sua cidade, levando Seu Santana 

com ela, a contragosto dele. 

O antigo proprietário vizinho que ocupava o terreno teve que sair de lá após a chegada 

da nova dona. Contudo, em momento anterior, este já havia feito pressão sobre outro 

filho de Benedita, João, pai de Zelão e Artur. João, que também era compadre deste 

proprietário, havia comprado o terreno de sua irmã, próximo às terras de Maria Da Luz, 

na época dos fogos em 1963, e constrói ali sua casa e começa a trabalhar na terra. 

Permanece no local por quase 20 anos, quando surge este proprietário e começa a 

pressioná-lo para que deixe o terreno, argumentando que ele o havia comprado. Zelão, 

que conta que nessa época estava solteiro e trabalhava em outro município em uma 

mina de carvão, quando volta à Água Morna, ouve de seu pai que devem deixar a terra 

porque o proprietário vizinho o ameaçou de que se ele não entregasse a terra que ele 

havia comprado de Maria Da Luz, acionaria a “justiça”. Os argumentos de João de que 

ele havia comprado aquele terreno de sua irmã há quase 20 anos atrás não foram 

suficientes para a pressão do vizinho grande proprietário. Zelão conta que tiveram que 

deixar e entregar o terreno, mudando-se para outra área, sendo obrigados a construir 

uma nova casa e recomeçar o trabalho na roça. No entanto, o novo proprietário, vendeu 

o terreno em menos de um ano após a expulsão de João e sua família.  

As histórias de pressão dos proprietários vizinhos estão sempre presentes nas narrativas 

dos moradores. As brigas pelo controle das divisas estão na memória da época dos 

antigos, em que João, Otacílio, Seu Zé freqüentemente saíam para defender as divisas 

de suas terras. 

Z: é o homem... então eu não contei aquela hora pra vocês ali, essas lá 
perto de casa (?) lá em cima ali, o Gentil sabe disso. Então quando 
eles tomaro aqui daí nóis já era rapaiz nóis se alembra, aí então 
quando eles começaram a mudar mais a divisa ainda, foram mudando, 
então subia lá o falecido padrinho Anísio Ferreira, que é o pai do João 
Sérgio, o João Sérgio, e o Gênio Freitas, que era genro do Anísio 
Ferreira. Subiam os trêis lá. Daí o pai do Gentil, que era meu tio, 
ouvia lá de longe, passava lá em casa e chamava meu pai, dizia 
“compadre João”, ele com a garrucha de um lado e facão do outro e 
dizia “vamo ver que eles estão mudando a divisa de novo”. Bem assim 
ele falava, o velho Otacílio, o pai do Gentil, falava pro pai, aí meu pai 
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colocava a faca de um lado e o facão de outro e iam lá falar com eles, 
e de lá de casa escutava, minha mãe ficava tremendo. 
G: discutia um tempo lá né. 
Z: e ficavam discutindo lá no meio do mato lá. Aí o Zé de Água 
Morna falava “ó se vocês mudarem mais um metro vai ficar nego 
comendo formiga aí”, falava pra eles. Daí muita conversa, muita 
falarada aí eles largaram e foram embora. Mas qualquer coisinha e 
eles tavam lá de novo tentando mudar a divisa, sendo que já era 
tomado mais ainda. (Zelão e Gentil, Água Morna, janeiro/2007). 

 

Desse modo, o conflito com os vizinhos sobre as terras do grupo sempre estiveram 

presentes no cotidiano dos antepassados e na atualidade. As disputas pelas divisas e 

mesmo a expulsão por alegação de “compra” da terra, sempre desfavoreceu o grupo por 

este encontrar-se em posição inferior aos vizinhos vistos como “grandes proprietários” e 

com “poder”. Além de que em muitos casos a pessoa expropriadora era um compadre, 

símbolo de uma relação de respeito, mesmo que o outro não honre esta relação, os 

membros do grupo se encontravam em uma posição bastante delicada, e acabavam 

cedendo. De maneira que, a forma diferenciada de lidar com o território, com as pessoas 

e com o mundo fizeram com que a comunidade perdesse quase a totalidade da sua área. 

Suprimindo assim, não só a terra como trabalho, mas a terra como identidade e 

sentimento de pertencimento à comunidade.  

3.2 Religiosidade, suas práticas e o saber dos antigos sobre os cuidados com o 

corpo 

[...] nóis segue essa tradição. Nóis recomenda, nóis festeja nosso 
santo, nóis fazemo a reza de São José aqui em casa, no correr do dia à 
tarde uma hora dessa nóis reza o santo terço, fazemo uma 
procissãozinha, levanta a bandeira do santo, fazemo a reza de São 
Roque aqui também tem a procissão no decorrer deste horário, 
levantamo a bandeira dele também, reza pra Nossa Senhora no caso da 
minha sogra, também levanta a bandeira, tem a procissão de Nossa 
Senhora, vô rezar pra São João que meu irmão festeja, que tem a 
dança de São Gonçalo que tem que toda vida nóis temo essa tradição 
nossa, isso veio dos nosso querido antigo que deixô pra nóis nesta 
terra aqui graças a Deus, que daonde que eles vieram que a gente não 
entende bem, não sabe né porque não existia, mas eles vieram com 
essa tradição. Através da fé, a religião deles, firme na católica, que 
eles viveram essa quantidade de anos, né? Aonde que eles tavam eles 
já rezavam, vieram posando, sofrendo, fazendo as oração, e 
continuaram rezando e vivendo. (Dona Dejair, Água Morna, 
janeiro/2007). 



 

 

78

A tradição dos antigos, trazida por eles, foi repassada aos mais novos. Hoje seus 

descendentes continuam a viver, orientados por esse “saber viver” de seus antepassados. 

Algumas práticas religiosas, contudo, não puderam ser continuamente celebradas, como 

o ritual da Recomenda. Este foi interrompido devido às críticas dos vizinhos que não 

compreendiam o “costume dos mais véio”, faltando com o respeito aos membros da 

comunidade. Outro forte elemento que contribuiu para a interrupção dessa prática foi a 

expulsão de seu território, no qual estava inscrito tal religiosidade, neste caso sob a 

forma das cruzes. Há, no entanto, no relato dos membros uma grande vontade de 

retomar a prática de tal ritual realizado no período da quaresma. 

Tal ritual denominado Recomenda consiste na caminhada de oração ao encontro das 

cruzes espalhadas no território e das cruzes em frente às casas, formando uma via sacra. 

O percurso, realizado durante a noite, passa por geralmente sete casas, podendo variar a 

nove ou onze, sendo sempre um número ímpar de casas, nunca par. Realizado às quartas 

e sextas-feiras da quaresma, e durante todos os dias da Semana Santa, a Recomenda é 

uma tradição do tempo dos antigos, que saíam para rezar nas casas e nas “santas 

cruzes”. Em frente às casas, os participantes se benzem em silêncio e se bate a matraca 

três vezes, para dar início às orações cantadas, visto que há “reza rezada e reza cantada”. 

No final, os moradores das casas se juntam ao grupo para dar continuidade ao percurso, 

aqueles que conhecem as orações podem participar rezando. Estas são ofertadas a Deus 

e às almas, orações que foram transmitidas pelos antepassados. A matraca também foi 

sendo transmitida dentro da família pelos mais velhos. Dona Dejair lembra que foi 

passada a seu avô Moisés, que era capelão. Este a repassou a seu filho Osvaldo, que 

quando decide mudar-se da comunidade, Adelaide, sua esposa, a “avó índia” de Dona 

Dejair, a transmite a sua filha Maria. Para em seguida ser passada a Dona Dejair: 

Era muito importante essa época. E nóis saia recomendar, era assim. 
Depois quando a minha tia, resolveram de ir embora, sair daqui do 
lugar, levaram a minha vó índia, daí eles iam erguer a mudança como 
amanhã, hoje a minha vó veio e passo a matraca pra mãe. Que era a 
minha vó índia sabe? Daí ela falou assim “olha Maria, essa matraca 
ela é muito antiga, agora vai ficá pra você e de você, você vai passá 
pra filha, minha afilhada. Ela vai ficá”. Essa hora me dói filha... “ela 
vai ficar pra cumprir essa missão, e a única que vai ficá e que cumpre 
é essa missão. Quando você não puder sair, dê pra ela.”. Quando 
minha mãe ficou doente que não pôde mais rezar, ela tinha guardado, 
e chegava o tempo da quaresma, ela vinha da casinha dela, vinha em 
casa e trazia a matraca. “ó filha, agora daí nóis sai, tem que sair pra 
rezar pras almas, você sabe, você que carrega a matraca, daí quando 
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terminar a quaresma daí você me entrega e eu guardo”. Era assim, 
então, e eu fiquei rezando em lugar dos meus bisavós, sabe? Da minha 
bisavó negra, do nariz... a mãe d’avó e da minha avó índia que tava 
fazendo a vida, vivendo com o negro daqui. E daí ficou, passou 
muitos anos e minha mãe viveu, minha mãe faleceu com, não sei se eu 
tô enganada, eu não tenho bem certeza mas me parece que minha mãe 
faleceu com 70, uns 76 anos por aí. Meu pai faleceu quase com 80. 
Então quando ela ficou doente que não podia sair caminhar à noite e 
ela viu de certo que não ia agüentar muito tempo, quando foi um dia, 
ela veio em casa, ela já tava bem... não tava passando bem. Eu vi a 
mãe com aquela toalha embolada, entrou pra dentro sentou e eu sentei 
pra conversar com ela, daí fui passar um cafezinho e dei pra ela e ela 
tomou, mas aquela feição da mãe, feição triste uma feição de pessoas 
que não tava bem, sabe? E eu falei “mãe, quê que a senhora sente? A 
senhora não tá bem?”, “tô e não tô” ela falou. “eu tô com, eu não sei o 
que é que é filha, na minha garganta tá querendo estorvar de eu falá, e 
eu já vou falar pra filha, que eu vim aqui filha, que hoje eu vim te 
entregar um presente”. Eu, não sabia o que era, ela pegou aquela 
toalha enrolada e me entregou e disse “pegue minha filha, diz que isso 
aqui agora é pra você, não é pra outro, só você ensina os teus filho, 
teus neto se um dia você tiver , você passe o que você sabe pra tua 
família pra um dia tua família passá pra família deles minha filha, pra 
nunca terminar. Porque essa terra aí é terra santa, é sagrada, ela foi 
muito bem vinda aqui pra nóis, nascemos aqui, se criamo aqui, tamo 
vivendo aqui e o final vai ser aqui” ela falou. Daí eu desenrolei a 
toalha: a matraca. “E minha filha, chegou a quaresma, você saia, 
convide quem, tudo sabe, as pessoas sai pra ti acompanhá”, então nóis 
saía, [...]. (Dona Deja, Água Morna, janeiro/2007). 

 

Receber a matraca de sua mãe para a realização da recomenda significou a passagem de 

uma “missão”, de um compromisso e respeito pela tradição dos antigos que Dona Dejair 

deveria continuar. Repassar tal “costume” para os filhos e netos é assumido como uma 

tarefa que responde à visão de que Água Morna é uma “terra santa”, uma “terra 

sagrada” para todas as famílias da comunidade. 

A Festa de São Roque é realizada no dia 16 de agosto, dia do santo. Nesse dia as 

orações são realizadas no período diurno. Esta celebração estava a cargo de Seu 

Santana, marido da filha de Benedita, Maria da Luz. No momento em que ele deixa a 

comunidade, pois expulso de sua terra, entrega o santo para Dona Dejair, que se 

encarrega de realizar a romaria, inclusive com a participação de Seu Santana antes de 

sua partida. Este é lembrado como portador de um saber particular, conhecia diversas 

orações e benzia. Gentil se recorda:  

[...] esse tipo véio nosso assim, ele curava bicho assim quer criava em 
criação assim, ele pegava uma lasca de paiia e ele ia rezando, cada 
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palavra dele ele ia rasgava um pedacinho de paiia e jogava lá pra trás 
assim, num podí aprender o jeito que ele fazia, mas ele me ensinou só 
que eu num podí aprender. Ele dizia uma palavra de oração que ele 
tava fazendo e jogava uma lasquinha, e jogava outra, outra, e dali a 
pouco cê olhava embaixo da criação assim, tava aquele montuerão de 
bicho, num precisava cê ponha nem um nada, que caía tudo. [...] Ele 
dizia que pra sará aquilo ali, pra curar tinha que sê com o nome das 
pessoa que trabalhava dia santo, de guarda e os domingo. Pra curar 
bicheira. Se por exemplo, eu trabaiasse no domingo, ele ia colocar 
meu nome lá pra derrubar os bicho. Mais até que era importante os 
mais véio, a tradição deles. (Gentil, Água Morna, janeiro/2007). 

Gentil é o responsável por realizar a romaria de São João, as rezas de São João e a 

dança de São Gonçalo no dia 23 de junho. Diz que “Guajuvira [a outra comunidade 

quilombola vizinha] é um sistema. E nóis aqui é outro sistema”. Conta que em Água 

Morna o pessoal é “os romeiro e os dançador”, não havendo separação. Em sua casa, no 

quarto possui um altar com imagens de São João e São Gonçalo, e no dia do santo se 

ajoelha em frente ao altar para fazer as orações, antes de sair do quarto. A festa é 

organizada em três momentos, primeiramente são feitas as rezas, para depois dar lugar 

ao leilão e por fim, à dança de São Gonçalo. Nos intervalos de cada momento é feita a 

distribuição de café com pão para os participantes. No dia da festa é comum a 

participação de todos, inclusive dos vizinhos da região. Contudo, nos últimos anos, 

devido à mudança nas relações provocada pelo desenvolvimento do projeto de 

reconhecimento como comunidade quilombola, a presença de pessoas da vizinhança 

tem diminuído.  

Outra festa importante realizada todos os anos é a Festa de Nossa Senhora da 

Conceição, realizada por Dona Pedrolina, filha de Benedita. Ela é a guardiã da festa e da 

imagem de Nossa Senhora que teria acompanhado sua mãe e o “povo da mãe véia 

Benedita” nas andanças anteriores à chegada em Água Morna. Celebrada no dia 7 de 

dezembro, a festa conta com o momento das rezas feitas em frente a um altar preparado 

com a imagem da santa, para em seguida dar início à procissão. Nesta festa, como 

comentado por Dona Dejair acima, a comunidade prepara uma bandeira da santa, que 

geralmente é pintada por Lenir (filha de Dejair) e assim levantada para que permaneça 

no alto durante o ano inteiro. Há igualmente a realização de um leilão e distribuição de 

café com pão para os participantes. A presença de vizinhos da região na festa de Nossa 

Senhora também é encontrada. 
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A religiosidade do grupo que se manifesta nas práticas cotidianas e nas festas anuais aos 

santos é elemento estruturador da construção de uma visão de mundo particular. Esta 

maneira singular de pensar e compreender o mundo, também é enriquecida pela 

presença, na memória, de manifestações do sobrenatural através das “visagens”. As 

histórias de visagens geralmente remetem ao período da quaresma. Zelão e Artur 

contam que essa época é a propícia ao aparecimento de lobisomens. Lembram de uma 

história que teria acontecido com a madrinha de um deles, uma mulher casada com 

vários filhos. Numa noite de quaresma ela e sua família teriam escutado um barulho 

vindo do quintal, eram as galinhas gritando e os cachorros latindo, olharam e viram o 

lobisomem que saía correndo. Segundo a crença, o lobisomem volta ao mesmo lugar 

três vezes, assim, na noite seguinte os filhos esquentaram água numa lata para quando o 

bicho aparecesse pudessem assustá-lo jogando água fervente sobre ele. E por volta de 

meia-noite e meia, “horas da morte” como os mais velhos falavam, o “cachorrão” volta 

a aparecer na casa, e os rapazes estavam preparados para jogar-lhe a água quente. 

Contam que eles derramaram água fervendo na bunda do lobisomem. Em seguida, 

como conta a crença, deve-se dizer ao lobisomem que volte no dia seguinte para buscar 

três colheres de sal. No outro dia, aparece na casa da mulher um homem do bairro, e 

nesse momento a família descobre que ele era o lobisomem. Contam que o próprio 

lobisomem não sabe que ele é o “cachorrão”, e que isso ocorre quando na família se tem 

sete filhos, então um se torna lobisomem; quando são sete filhas, uma filha, ou a mais 

velha ou a mais nova vira bruxa. As histórias de lobisomem são comuns entre os 

membros do grupo, no qual Gentil também recorda de outras histórias de lobisomem e 

de visagens. Lembra de uma vez em que saiu para pescar durante a noite, sozinho. 

Estava no seu bote, embaixo a uma árvore grande, pescando muito peixe quando 

começaram a cair coisas dentro do bote. Olhava para cima, mas estava escuro, quando 

pegou a lanterna para iluminar a árvore viu uma caveira inteira pendurada. Saiu de 

baixo da árvore, e de repente, surge uma pessoa numa canoa, para em seguida 

desaparecer. Gentil diz que começou a pensar que algo estava “errado”, mas continuou 

a pescar, quando apareceu um fogo colorido que iluminou tudo para logo desaparecer. 

Nesse instante, Gentil decide ir embora, volta para casa e conta para a esposa o 

acontecido, dizendo-lhe que voltaria no dia seguinte para tentar entender o que havia 

visto. Volta acompanhado de seus cachorros, estes começam a latir para uma janela de 

uma construção que havia no local. Quando de repente, os cachorros saem correndo e 
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assustado e ele vê “aquele troço” entrar pela janela e sumir. Diz que sempre voltou a 

andar pelo rio, mas que nunca mais voltou a ter essa visão. Conta que as pessoas lhe 

dizem que ele deve voltar nessa construção para buscar o ouro enterrado lá. Visto que 

“o coisa” o teria levado ao local. A “mãe do ouro” ou “encante” como prefere Gentil 

uma vez que sua mãe se referia assim, mostrou-lhe o lugar onde os padres jesuítas que 

eram “ricões” enterravam o dinheiro, estes matavam uma pessoa para que ela cuidasse 

da riqueza, mas que a imagem desta só aparece para algumas pessoas. E somente quem 

vê a imagem pode retirar o ouro, e não outra pessoa que por ventura tenha ouvido a 

história, senão pode ser punida. Gentil diz que a janela fica num local de difícil acesso, 

e que prefere não arriscar a sua vida para subir lá, então “não, eu não vô mexer não. 

Vou trepar lá, de repente aparece um bicho e me corta a corda lá e mata eu. Eu quero 

viver mais. Nem que sofra, mas eu não quero esse tipo de coisa”. As visões que 

aparecem para uma pessoa em particular, escolhida pela “coisa” aparecem em outras 

narrativas sobre panelas cheias de ouro enterradas em diferentes lugares do território. 

Contudo, o medo da pessoa escolhida é recorrentemente apontado, como no relato de 

Gentil, que ao invés de arriscar a dádiva da vida por riqueza, prefere respeitar a força do 

sobrenatural deste mundo encantado. 

Este mundo particular que determina uma moral e padrões de comportamento 

singulares, também se manifesta no dia 25 de março. Data que geralmente incide na 

época da quaresma, representa o dia em que o anjo Gabriel deu a notícia à Maria de sua 

gravidez. Desse modo, o encontro do sobrenatural com o humano torna esta data um 

“dia avarento”, uma data a ser respeitada e assim “guardada”. Neste dia, Zelão e Artur 

contam que seus pais não os deixavam ir para a escola, não se podia lavar o rosto, 

escovar os dentes, pentear o cabelo, varrer a casa, andar a cavalo, nem trabalhar. Dona 

Dejair se recorda de uma história em que um irmão de um tio que se criou em Água 

Morna, teria “abusado” no dia 25 de março e saído a trabalhar: “Saiu e foi pro mato. E 

foi o dia em que ele encontrou o ruim pro pior. Daí se encontrou com o bicho feio. Que 

Deus nos defenda. Daí ele contava que eles se aluitaram muito nesse mato lá. Que 

depois que passou, ele ficou doente e daí ele contou, contava pra todo mundo”. Dona 

Dejair então, diz que “a gente nunca deve de abusar das coisa”. O respeito às crenças e 

tradições orientam todas as ações e comportamentos do grupo, marcando uma 

sociabilidade e territorialidade específicas. 



 

 

83

O universo particular dos membros de Água Morna inclui ainda os saberes dos antigos 

frente ao corpo. Em momento anterior, consta a importância de um “remédio santo”, o 

Vinagre de Bom Jesus, que escapa da violência expropriadora dos agentes externos. 

Este vinagre trazido pela ancestral Benedita, a teria acompanhado nas andanças feita por 

ela e seu “povo”. Utilizado para dores de barriga, dores de cabeça, o remédio é usado 

pelos adultos, mas principalmente pelas crianças. Dona Deja conta que sua mãe lhe deu 

uma muda do remédio quando se casou, e ela igualmente deu mudas para suas filhas. 

Esta muda é a “mãe do remédio”, e se encontra num litro de água adoçada. Ela cresce 

somente para aqueles que têm fé, que acreditam na cura do remédio, caso contrário este 

desmancha e não cresce. Por ser um remédio “santo”, há algumas restrições em relação 

ao seu manuseio; não se deve colocar a mão no fundo do vidro cuja tampa é de palha de 

milho, visto que o remédio foi benzido e é sagrado. A importância do vinagre é 

reconhecida por todos os membros da comunidade, e é praticamente utilizado pelas 

crianças cotidianamente. 

Outros saberes dos antigos estavam intimamente relacionados com o ambiente em que 

viviam. A riqueza do “mato” é de onde provinha o conhecimento da avó índia, que 

“temperava remédio” e “benzia”, segundo Dona Dejair. O “sistema das mãe véia” 

incluía um saber sobre os cuidados com a gestante, que utilizavam a banha da raposa 

como óleo para passar na barriga a fim de evitar as dores do parto. Nice recorda ter 

usado a banha da raposa sobre sua barriga e de ter bebido outro pouquinho da mesma, 

no momento em que deu à luz seus dois primeiros filhos em casa. Outro antepassado 

que temperava remédio foi o avô de Dona Dejair, que lembra que ele já curou muitas 

mães de “recaída”.  Os cuidados com uma mulher que acaba de ter filho devem ser 

redobrados para evitar uma “recaída”, a mãe deve permanecer de “dieta”. Não deve 

fazer esforços físicos, e tem que saber aceitar ajuda dos outros. Todos os cuidados 

devem ser tomados a fim de evitar o “susto”, segundo Dejair, a mãe não pode levar 

susto senão pode provocar uma dor de cabeça e diminuir a produção de leite materno. A 

dor de cabeça se não for curada durante o período da dieta se transforma em enxaqueca. 

Seu avô preparava remédio para recaída com diversas ervas retiradas do “mato”, e assim 

salvou muitas mães, porque a recaída pode levar a morte. Lembra que sua mãe, logo 

após o nascimento de Dona Dejair, levou um susto de seu irmão, no mesmo instante o 

avô preparou três garrafas do remédio e a salvou. O tempo de dieta da mãe varia 
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conforme o sexo do menino: “Pra nós, o nosso sistema, costume nosso, se for menino 

home a mãe resguarda quarenta e um dia. De não comê verdura, não comê nada 

amanhecido, come as coisa do dia, nada requentado. No nosso costume é assim. Se for 

menina guarda quarenta. Porque a mulher já é mais fraca, né? O home a natureza é 

forte. E nós, a nossa natureza é mais fraca, né? Então, eles falavam: menina mulher 

guarda quarenta dia, do menino home quarenta e um dia. É respeitado aquele dia”. 

(Dona Dejair, Água Morna, janeiro/2007). 

O cuidado com a criança também é redobrado, havendo bastante atenção para que ela 

não leve um “susto”, caso contrário, são acionados os saberes dos ancestrais para o 

tratamento adequado, como expresso por Dona Dejair: 

No nosso costume... se ele leva um susto de uma criação, por 
exemplo, se é uma galinha que pula na criança. Porque acontece. A 
criança leva aquele susto, mas o nosso costume é de arrancar pena, 
queima e põe na água fervendo em cima, abafa e dá pra criança tomar. 
Pra cortá o susto, porque ela assustou, ela mesma tem que curar. É... 
se é um cachorro é a mesma coisa... pega a tesoura, vai e corta um 
fiapinho do pêlo do cachorro, queima e faz o chá. Pode ser a criação 
que for, espécie que for. Que a... a minha avó fazia pra nós. Pra 
assustá as bicha. Quarqué coisa, porco ou qualquer criação, só pegá e 
tirá um punhadinho do pêlo, cortá com a tesoura e fazer o chá. E era 
loco de bão. (Dona Dejair, Água Morna, janeiro/2007). 
 

Se não se consegue curar o susto, este se desenvolve provocando o emagrecimento da 

criança, com disenteria e vômitos, há o aparecimento de pêlos pelo corpo, 

transformando-se na doença do macaco. Esta também pode ser provocada pelo ar de 

sete dias, que consiste nos cuidados nos primeiros sete dias de vida do bebê que não 

deve sair do quarto a fim de evitar o “ar de fora”. Durante esses dias não se dava banho 

no bebê, evitava-se o contato com a água, e se fazia a higiene da criança com o leite 

materno; somente no sétimo dia à noite é que se podia dar banho no bebê.  

Na fala acima, Dejair menciona “as bicha”, estas que se encontram no interior do corpo 

da criança, e do adulto, são interpretadas como sendo “a mãe do corpo”, que comandam 

o corpo. Estas lombrigas ou “bichas” despertam o desejo principalmente das crianças, 

mas também dos adultos. Quando uma criança sente o desejo de comer ou beber alguma 

coisa, os pais devem imediatamente providenciar o desejado, senão a criança corre o 

risco de morrer. Segundo Dejair, um filho de sua prima Maria Joana morreu de “desejo 

das coisa”, porque os pais não conseguiram providenciar um pedaço de peixe que o 
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menino estava com vontade de comer. Assim, a responsabilidade dos pais em atender 

aos pedidos dos filhos não pode ser ignorada, tendo aqueles que recorrer a todas as 

opções para obtê-lo, desde a compra ao pedido de doação por alguém. Se o desejo não 

conseguir ser atendido na hora, sendo oferecido à criança um ou dois dias depois, o 

objeto de desejo não pode ser entregue de uma vez, este deve ser primeiramente passado 

sobre os braços em direção às pernas e pés, a fim de que as bichas desçam para a parte 

de baixo do corpo, visto que se atingirem a cabeça da criança, esta pode vir a falecer. 

Cada pessoa tem que ter uma quantidade de bichas no interior do corpo, não se deve 

“derrubar tudo”, porque há lombrigas que não fazem mal ao corpo, já os vermes que 

têm de diferentes “qualidades” podem fazer mal, como é o caso da solitária que deve ser 

“derrubada”.  

Desse modo, como diz Dona Dejair no “costume”, “sistema” da comunidade existem 

diversas maneiras de pensar e lidar com a religiosidade, o território, o mundo a sua volta 

e com o próprio corpo. Maneiras particulares de viver e ver o mundo que nem sempre 

são respeitadas. 

3.3 Parentesco e relações de trabalho 

Como comentado em momento anterior, a comunidade não possui uma memória sobre a 

origem do casal ancestral, Maurício e Benedita, cujos descendentes constituem a quase 

totalidade do grupo. A referência que se tem, limita-se à memória da mãe de Maurício – 

Romana – e da mãe de Benedita – Francisca. A lembrança dos antepassados, na fala de 

Dona Dejair, consta dos relatos de sua avó Benedita, já que ambas as ancestrais não 

teriam chegado ao território de Água Morna. Francisca, a avó Chica, acompanhou sua 

filha nas andanças dos antepassados e lhe transmitiu saberes religiosos e a imagem de 

Nossa Senhora que permanece ainda hoje com os membros da comunidade. Dona 

Dejair lembra que a mãe véia Benedita contava que “eles rezavam, foi um povo tão de 

fé”, e que dizia “óia, aprendam a rezá, porque nóis rezava nas estrada”. Rezavam e 

cantavam, “a ladainha deles, dos negro”, e ofereciam para os “falecido cativeiro”, para 

aqueles que já haviam morrido, ou que haviam sofrido, e que de alguma maneira 

mantinham um sentimento de pertencimento por compartilharem, relações de 

parentesco ou afinidade, dado o sofrimento também vivido. 
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 Romana aparece na memória como tendo participado da Guerra do Paraguai (1864-

1870), onde teria “sofrido muito”, pois perdera o marido. Dona Dejair ouvira a mãe véia 

Benedita contar-lhe, que a avó Romana teria salvado dois filhos, “que cavava na terra e 

fazia aquele forro(?) por baixo pra esconder as criança, porque por cima alagô de 

sangue”. Conta que esse período foi uma época em que se brigava com espada, com 

navalha e que a avó Romana “como baiana brigô com navaia nas mão, e navaia nos 

dedos dos pé, que quando vinham, porque como diz ali um combate né, daí cortava com 

as mão e corria o pé por baixo e cortava com os pé, aonde passava a navaia, se pegasse 

na guela se degolava né. Sofreu muito, mas ela venceu, só perdeu o esposo dela”. 

Ambas as ancestrais são recordadas como pessoas que sofreram muito, mas que de 

alguma forma, seja através da luta ou da fé, conseguiram resistir e sobreviver. 

Não se sabe ao certo, se os filhos de Romana e Francisca, ao chegar a Água Grande, 

instalam-se com filhos ou se estes nascem no novo território. De todo modo, Maurício e 

Benedita tiveram seis filhos: Moisés, Maria da Luz, Adão, João, Ambrosina e Maria 

Pedrolina. Destes, todos se casam, com exceção de Ambrosina. Também não há relatos 

exatos sobre as uniões que se realizam, havendo apenas uma referência ao fato de que 

eram sempre pessoas da região. Memória mais específica é aquela em relação às uniões 

com índios, como a de Moisés que se casa com uma “índia” chamada Adelaide. Cuja 

irmã, Ana Rita, se casa com João. Todos têm filhos, entretanto, permanecem em Água 

Morna hoje, apenas os descendentes de Moisés, João e Maria Pedrolina. Esta última 

estando ainda viva, com idade superior a 90 anos.  

Dona Dejair é neta de Moisés e Adelaide. Junto ao seu irmão Gentil, são filhos de 

Otacílio e Maria do Nascimento. Dejair se casa com Seu José, filho de Dona Pedrolina. 

Têm sete filhos, dos quais duas se casam com primos, três se casam com membros de 

uma mesma família “de fora”, uma permanece solteira e a filha caçula se casa com 

alguém “de fora”, indo morar na cidade. As duas irmãs – Nice e Lenir – se casam com 

dois primos que são irmãos entre si – Zelão e Artur –, filhos de João e Ana Rita. Dois 

irmãos – Rosano e Rosildo – se casam com duas irmãs “brancas” “de fora” – Maria e 

Claudinéia. Estas são irmãs de Castorina, que se casa com Gentil. A filha de Castorina 

(fruto de casamento anterior), Ilsa, se casa com o outro filho de Dona Dejair, Edimar. 

Tal rede de casamentos é uma característica da comunidade. Os membros vindos “de 
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fora”, sejam as “irmãs índias 30” de outrora, ou as “irmãs brancas” da atualidade, não 

são considerados uma ameaça à constituição do grupo, uma vez que estes novos 

membros acabam por ter de aceitar uma espécie de subordinação à estrutura à qual 

passam a ser incorporados. Tal característica de abertura com relação ao que vem “de 

fora” e sua posterior adaptação e incorporação à lógica interna do grupo é essencial para 

a manutenção da comunidade enquanto tal, e para a construção de sua relação com o 

mundo externo. Sendo assim, pode ser considerada uma estratégia 31 fundamental de 

resistência acionada pela Comunidade de Água Morna.  

A importância simbólica e política conferida à ancestralidade comum produzem um 

sentimento de pertencimento à comunidade; contudo, outros aspectos podem ser 

admitidos como relevantes para a aceitação como membro do grupo. Como no caso de 

um casal morador de Água Morna, mas que não tem Maurício e Benedita como 

ancestrais. Ela, branca, ele negro de Guajuvira, são reconhecidos como membros da 

comunidade por compartilharem dos mesmos valores religiosos e participarem tanto das 

práticas religiosas, quanto das práticas solidárias de trabalho. 

O trabalho e suas práticas encontram-se intimamente relacionados às formas de uso e de 

ocupação da terra, e às relações entre parentes e compadres. Os antigos, além da região 

de caça, pesca e coleta de alimentos, que era uma área de uso coletivo; também tinham a 

área de lavoura que não chegava a ser dividida entre os membros do grupo, era 

“respeitado”, como conta Gentil e Zelão: 

P: mas essas terras era tudo perto? 
Z: era uma só. Era uma só. Só que um irmão tinha uma área aqui, o 
outro tinha uma área ali, tudo no mesmo solo. 
 G: é, não era nem dividido, era as frente. 
Z: era respeitado. 
G: era respeitado. 
Z: era tudo família né. Era família então respeitava. 
G: ali não tem divisa assim de um dizendo “daqui pra cá é meu, daqui 
pra lá é teu”, era assim. Trabalhava assim, o que podia plantar um 
pouquinho plantava mais, o que não podia plantar plantava menos, 

                                                           
30

 A memória “vó índia” e demais familiares índios indicam o vínculo do grupo com o Aldeamento 
Indígena de São Jerônimo. 

31
 Estratégia, no sentido dado a ela por Arruti (2006), em sua adaptação da noção definida por Bourdieu, 

em que as ações não são pautadas por um cálculo plenamente consciente, nem tampouco arbitrário ou 
aleatório, mas que as ações são orientadas por um “habitus” comum que vão ganhando um sentido e 
unidade na medida em que vão sendo praticadas. 
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mas a área era assim, a mesma coisa que tá ali, ali não tem divisa 
assim dos de um vizinho com outro assim. 
Z: era chamado “frente respeitada”. 
G: é. Fizeram aí depois que os nossos avôs morreram, daí fizeram 
inventário dos pedacinho que ficou né, mas nunca foi dividido assim 
as partes assim pra, dizer “eu tenho tanto”, “eu tenho tanto, tu tem 
mais tanto”. Não. Trabalhava assim como tá lá. (Gentil e Zelão, Água 
Morna, janeiro/2007). 

 

A “Frente Respeitada” indica que a posse da terra para trabalho na lavoura era 

individual, como acontece ainda hoje na comunidade. Contudo, a posse individual não 

exclui a utilização de trabalho coletivo, como os “puxirões” ou “mutirões”. Bastante 

realizado pelos membros do grupo, os mutirões consistem em trocas de trabalho entre as 

pessoas para a execução de algum tipo de atividade na lavoura que demande maior força 

de trabalho. De forma que, o grupo de reúne para realizar tal atividade na terra de tal 

pessoa, em troca a esposa deve oferecer o almoço ao grupo. Em outro momento, o 

grupo se reúne na terra de outra pessoa, e assim sucessivamente. A reciprocidade, a 

solidariedade, são, portanto, valores estruturadores dessa prática de trabalho que não se 

anulam com a existência de elementos individualizadores, como a posse da terra – que a 

olhares externos poderia parecer prática “egoísta” não compatível com um conceito de 

“comunidade” idealizada.  

A cooperação e ajuda mútua entre os membros de Água Morna é recorrente, 

principalmente, devido às dificuldades resultantes da grande perda de terras, às diversas 

expropriações sofridas ao longo de sua história. Os membros se vêem obrigados a 

arrendar pequenas áreas de terra na região para a sua sobrevivência. Ou mesmo devem 

vender sua mão-de-obra e trabalhar “por dia” para proprietários vizinhos. A essas 

estratégias de sobrevivência somam-se a necessidade de deixar a comunidade por 

períodos de tempo variado em busca de melhores condições de vida. Essa saída de Água 

Morna, contudo não é compreendida como permanente, e segundo Gentil, que passou 

por tal experiência, ele não “morou” fora, ele “parou” fora: 

P: saí pra morar fora daqui o senhor já morou Gentil? 
G: não, morar não, mas parei né. Tentei melhorar a situação, mas... 
P: quanto tempo? 
G: morei pouquinho, Curitiba eu fiquei um ano, foi em 99. E daí, parei 
numa fazenda ali também, dez mês, só.  
P: aí num deu certo? 
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G: não, daí num acostumava por causa do nosso sistema né. Eu tava 
lá, mas eu tava pensando nos meus amigo. [...] Durante aquele tempo 
que eu tava lá eu fartei com a minha obrigação que eu tinha que fazer 
aqui né, já fiquei sentido. (Gentil, Água Morna, janeiro/2007). 

 

A “obrigação” a qual Gentil se refere consiste na Festa de São Gonçalo, cuja 

responsabilidade de realização é dele, como comentado no item anterior. Houve outras 

saídas e “paradas” de Gentil, mas que não haviam sido para lugares muito distantes, o 

que teria possibilitado a manutenção de sua “intenção” e outras práticas do “sistema” de 

Água Morna. Assim como Gentil, outros membros do grupo trabalharam fora da 

comunidade por um período de tempo. Essa estratégia – característica de grupos 

camponeses32 que a acionam como forma alternativa de, no futuro, poder manter-se e 

permanecer no campo – demonstra igualmente, a mobilidade populacional dos mesmos, 

dificultando a definição de um número exato de moradores residentes nas comunidades. 

A possibilidade de executar trabalhos coletivos e tomar decisões em benefício da 

coletividade surge na comunidade devido ao conjunto de características definidoras da 

identidade coletiva de Água Morna. Todos os elementos apontados até agora, desde a 

memória da gênese da comunidade, com Maurício e Benedita, à memória do saber viver 

no tempo dos antigos, a religiosidade e suas práticas coletivas, a relação com o território 

e o compartilhamento das várias experiências de expropriação sofridas, o parentesco e 

as relações de afinidades, a relação estabelecida com a memória e a transmissão de 

saberes, o caráter discursivo do grupo, todos esses elementos constroem uma visão de 

mundo compartilhada que permite a elaboração de uma identidade coletiva como 

“comunidade quilombola” de uma forma bastante positiva. E permite que o grupo lide 

de forma bem sucedida com todas as dificuldades e mudanças que este processo de 

reconhecimento oficial impõe às comunidades negras rurais. 

3.4 Os impactos do “projeto” de reconhecimento como “comunidade quilombola” 

O processo de reconhecimento como “comunidade quilombola”, como dito em outro 

momento, induz a que os grupos negros rurais passem pelo processo de etnogênese. 

Este processo foi realizado com sucesso pelo grupo de Água Morna. Os discursos 
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 Cf. GARCIA Jr., Afrânio. (1989) Sul: o Caminho do Roçado. Estratégias de reprodução camponesa e 
transformação social. Editora Marco Zero, São Paulo e Editora Universidade de Brasília, Brasília. 
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elaborados pelos membros a fim de colaborar com a elaboração do relatório 

antropológico proporcionou a que a própria comunidade passasse a se perceber de uma 

forma bastante positiva, além de incitar a participação de todos os membros do grupo a 

pensar sobre a sua própria história. Arruti (1997) aponta como no desenvolvimento de 

processos de reconhecimento a comunidade pode produzir uma autoreflexão sobre si 

mesma: “[...] quando o instrumento de luta passa a ser o “Artigo 68”, as questões de 

cultura e origem comum emergem, passando a ser plenamente tematizados pela 

comunidade, tornando-se objeto de reflexão para o próprio grupo.” (ARRUTI, 1997: 

16). Fato observado em momento anterior na fala de Rosildo sobre uma memória de 

expropriação, e na fala de Dona Dejair abaixo: 

P: e a senhora acha bom poder contar essas coisas Dona Deja? 
DD: eu conto minha fia, pra um dia os mais novo tê essa história pra 
contá pra famiia deles, porque ó tem até uma oração que a gente reza 
que no final dela ela fala assim “quem soubé e não ensiná, quem ouví 
e não aprendê, quando for dia de juízo muito se arrependerá”. Por que 
então é assim, se você tê uma boa obra, uma boa sabe como ensiná, tê 
os aluno, uma famiia né. Você passa, você ensina, agora tá nas pessoa, 
tá nos aluno, se eles quizé, tive boa vontade, bom interesse e aprendê, 
eles faiz aquilo por dom de “não, vamo estudá e vamo fazê tudo pra 
nóis aprendê. Pra nóis num esquecê”. Então, você passa pra eles, 
quando for lá um tempo que eles tem a famiia deles, se forma eles vão 
contá “ah meu fio, quando eu estudei a minha professora era boa, ela 
ensinava bem, ela passô tantas coisa boa pra mim, óia foi assim, assim 
desse jeito, num é como agora”, vai sabê explicá pra famiia né, eu 
acredito assim. Então, eu conto pras minhas crianças, ontem mesmo 
de noite daí o Sirdo fico lá, o Edimar, ficaram um pouco lá, daí o 
Edimar pegô e “mãe”, “o quê meu fio”, “poxa mundo mãe, hoje eu 
entendi as reza da senhora”, “mas como assim, por quê?”, “mãe, hoje 
eu entendi que a reza que a senhora rezo, tá contando pra gente mãe, 
tá expricando pra gente como é que é pra sê, como que é pra vivê”, eu 
falei, “pois é meu fio, tudo as coisa tem o tempo, tem o dia e tem a 
hora, porque Deus deu o tempo pra todas as coisa, Deus deu o tempo 
até pra nóis se arrependê de argum erro que nóis cometeu, e vamo se 
arrependê enquanto é tempo. Dobrá nossos joeio na terra, arrumá a 
mão pra Deus, se arrependê de coração e pedi perdão né”. (Dona 
Dejair, Água Morna, fevereiro de 2008).  

 

Dessa forma, o processo de elaboração de uma identidade “quilombola” proporcionou 

aos membros do grupo refletir sobre sua própria memória coletiva, sobre as tradições 

aprendidas dos antigos, a relação com o território, fortalecendo os laços comunitários e 

valorizando tais aspectos como comuns ao grupo. A fala de Dona Dejair ao comentar 

uma conversa tida com seu filho mais novo, Edimar, que tem em torno de 25 anos, 
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demonstra esse repensar sobre um saber-viver próprio ao grupo, como disse o rapaz 

“mãe, hoje eu entendi as reza que a senhora rezô, tá contando pra gente mãe, tá 

expricando pra gente como é que é pra sê, como que é pra vivê”.  

Inclusive as crianças da comunidade foram estimuladas a refletir sobre sua própria 

história compartilhada discursivamente durante o processo de reconhecimento oficial, 

como observado no texto elaborado por uma jovem, Amanda, bisneta de Benedita, 

abaixo: 

Meu nome é Amanda Ap. Buedk, tenho 16 anos, moro na comunidade 
de Água Morna desde quando eu nasci, minha comunidade se destaca 
pela religiosidade que atinge todas as idades, os moradores nasceram e 
vivem até hoje no seu lugar, negros descendentes de antigos escravos 
sobrevivem da lavoura que já não é mais como antes que a colheita é 
limitada dando apenas para o sustento da família, devido aos 
agrotóxicos das lavouras de soja, trigo, etc. das terras que rodeiam a 
comunidade. Herdeiros de uma fazenda com muitos hectares de terra, 
por não saberem ler e escrever os antigos se viram obrigados a ir 
vendendo partes da sua terra por um preço muito baixo e em muitos 
casos forma expulsos da sua própria casa e até mesmo as casas eram 
queimadas, com isso seus direitos às terras foram cada vez mais 
diminuindo. 
Com o passar dos anos os habitantes da comunidade se viram dentro 
de um “ovo”, ou seja, só tinham o lugar da casa onde morar e um 
pequeno lugar para plantar, 95% da terra tinha sido subtraída e a 
situação ficou difícil, obrigando muitas famílias a irem embora pra 
cidade, tentar uma vida melhor. 
A parir do ano de 2003 tudo começou a mudar: encontrada no mapa 
do Paraná e reconhecida como comunidade remanescente de quilombo 
passa a fazer parte do programa Brasil Quilombola que tem objetivo 
demarcar, delimitar e intitular as terras dos descendentes dos antigos 
escravos que por aproximadamente 500 anos tratou os negros como 
verdadeiros “animais”, ou até pior. 
O governo hoje com esse programa tenta pagar uma dívida eterna com 
os afrodescendentes que até hoje sofrem com o preconceito e a 
desigualdade, e lutam apenas pela sobrevivência, principalmente dos 
filhos. (Amanda, Água Morna, 2007). 

 

No texto de Amanda é possível perceber a clareza com que ela compreende todo o 

processo que a comunidade vem passando e reconhece certos aspectos como 

característicos à comunidade de Água Morna. A importância da religiosidade, a origem 

comum, o trabalho na terra, a expropriação sofrida pelo grupo são apontados como 

elementos formadores da identidade coletiva e produtores do sentimento de 

pertencimento à comunidade. Amanda expressa ainda certa expectativa quanto ao futuro 

dada às mudanças na comunidade após ter sido “encontrada” no mapa do Paraná – 
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relembrando que este se construiu como sendo um estado branco e moderno, 

invisibilizando qualquer presença negra – demonstrando, portanto, uma perspectiva 

positiva frente ao reconhecimento da “dívida” do governo com os “afrodescendentes” 

que, contudo, continuam sofrendo com o preconceito e com a desigualdade. 

Igualmente a possibilidade da titulação coletiva do território tradicional através da 

regularização fundiária foi compreendida pelos descendentes de Maurício e Benedita 

como algo previsto pela ancestral, na medida em que parte do território perdido nas 

diversas expropriações sofridas iria “voltar” ao grupo, como relatado por Dona Dejair:  

DD: ela [Benedita] falô pouco antes dela morrer, pouco antes dela 
morrer, e ela falava desde eu pequena ela falava, conversava assim 
com as nora dela, com as comadre, com os fio, se juntavam pra tomá 
chimarrão e esse pra escutá ela contá. E ela falava né, “fia, aqui essa 
terra aqui tá tudo tomado”, ela num ia arcançá esse tempo, mas a 
famiia ia arcançá, “um dia vortará”, o dia, a hora e quando ela num 
sabia, mas “um dia vortará”, só que ela num ia tê mais, a famiia que ia 
aproveitá, que quando vortasse não era pros fio pôr fora, porque 
“depois de perdido Deus trouxe de vorta, daí num é pra desperdiçá”, e 
ela dizia assim, ó esse foi pouco antes dela morrer que daí eu já era 
casada, ela morreu no ano que eu me casei, foi no 58 que ela morreu. 
(Dona Dejair, Água Morna, fevereiro/2008). 

Restaria assim, segundo o relato acima, aos descendentes do casal ancestral “não pôr 

pra fora”, “não desperdiçá” o direito reconquistado sobre as terras herdadas. Os 

descendentes mais novos também realizam projetos de vida para a comunidade 

baseados na possibilidade de recuperação das terras tradicionais. O preconceito e a 

desigualdade apontados por Amanda em citação anterior, não teriam lugar neste “futuro 

próximo” segundo Nice, filha de Dona Dejair:  

Eu penso comigo que o racismo não vai acabar não e a escravidão pra 
nóis aqui da Água Morna, eu acho que essa escravidão aqui pra nóis 
vai acabá. Aqui na Água Morna, que Deus nos abençoe, que nóis tivé 
essas terras no nosso domínio, porque daí nóis vamo lutá por nóis 
mesmo, pela nossa comunidade. Aí eu penso assim, pelo menos pra 
mim, vai acabá essa escravidão. (Nice, Água Morna, janeiro/2007). 
 

A “escravidão” apontada por Nice refere-se ao entendimento que alguns membros do 

grupo têm da escravidão, em que a vêem não somente como algo do passado, mas como 

existindo ainda na atualidade. Os chefes de família que têm que trabalhar “por dia” na 

lavoura dos vizinhos, por não terem mais terra para plantar, definem o trabalho atual – 
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que pode atingir um período de até 18 horas por dia em que o pagamento é baixíssimo33 

– como sendo um trabalho de “escravo”. A escravidão da contemporaneidade estaria 

diretamente relacionada com o racismo. Contudo, a possibilidade da efetivação do 

processo de titulação coletiva de suas terras tradicionais, abre a perspectiva para que 

essa “escravidão” da atualidade seja abolida no território de Água Morna. Dessa forma, 

o território passa novamente a ser compreendido como um território onde não há mais 

espaço para o sofrimento, objetivo igualmente desejado pelos ancestrais Maurício e 

Benedita. Mas que, devido ao não reconhecimento de sua diversidade pelo mundo 

externo o território inicialmente alcançado pelos ancestrais foi perdido ao longo do 

tempo. Nice ao afirmar que em Água Morna não vai existir mais escravidão quando 

conseguirem recuperar o território do tempo dos avôs proclama novamente a 

territorialidade negra como sinônimo de liberdade e autonomia.  

Todas estas posturas dos membros do grupo frente às intervenções externas 

relacionadas com o processo de reconhecimento oficial como “comunidade quilombola” 

estão fundamentadas nas características próprias da comunidade. Os descendentes de 

Maurício e Benedita compartilham uma ancestralidade comum, uma memória coletiva, 

uma religiosidade, laços solidários, relações com o território específicas, que produzem 

um sentimento de pertencimento ao grupo fortalecido com o processo de etnogênsese. 

Outras características como a discursividade do grupo, a coesão interna e a organização 

sócio-política contribuem para uma resposta positiva ao processo.  

É a partir da experiência com a Comunidade de Guajuvira, que possui um perfil 

bastante diferenciado em relação ao de Água Morna, que surgem questões em torno às 

dificuldades de aplicação do direito à diversidade. É esta comunidade que será analisada 

no capítulo a seguir. 

 

 

 

                                                           
33

 Há relatos de membros da comunidade em que o trabalho “por dia” pode variar de 12 a 15 horas por 
dia, podendo chegar a 18 horas e havendo um caso em que um rapaz trabalhou das 7h30 às 2h30 da 
madrugada, para receber uma diária de R$ 15,00. 
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CAPITULO IV: A Comunidade Quilombola de Guajuvira 

A comunidade de Guajuvira encontra-se situada há 3 km da sede do município de 

Curiúva. Formada por aproximadamente 34 famílias descendentes de um casal ancestral 

comum, Rita Francisca dos Impossíveis e Thomé Rodrigues Ferreira, tem sua origem no 

final do século XIX.  

Do mesmo modo que a Comunidade de Água Morna tem seu processo de 

reconhecimento oficial como “comunidade quilombola” igualmente iniciado no ano de 

2005, pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura. No entanto, diferentemente da 

comunidade vizinha, Guajuvira apresenta posições internas diversas face à 

regularização fundiária e titulação coletiva de seu território tradicional. Esta “resposta” 

da comunidade encontra fundamentação nas características próprias ao grupo, como a 

sua pouca discursividade, as formas de transmissão do saber, a maneira em que mantém 

sua autonomia, entre outras. Características estas que orientam a organização social e o 

saber-viver do grupo, tão fundamentais para a sua vida em comunidade, como poderá 

ser observado a seguir. 

4.1 A gênese de Guajuvira: história e memória do casal ancestral 

A memória da gênese da comunidade de Guajuvira tem início com o casal ancestral Rita 

Francisca dos Impossíveis e Thomé Rodrigues Ferreira. No entanto, os membros do 

grupo realizam uma reinterpretação da história dos ancestrais, no qual estes sofrem um 

deslocamento e passam a ocupar posições sociais diferenciadas daquela presente nos 

dados históricos. 

Segundo o historiador Luiz Geraldo Silva et alli (2009)34 tanto Rita quanto Thomé eram 

denominados “africanos livres” no século XIX. Esta nominação surgida no período pré-

abolição junto às políticas anti-tráfico dirigida pelos britânicos, compreendia aqueles 

que não eram considerados nem escravos nem libertos. A partir de 1810, os poderes 

britânicos e portugueses firmaram vários tratados a fim de regulamentar o tráfico de 

cativos. Designava-se como comércio lícito aquele realizado entre o Brasil e os 

                                                           
34

 Silva et alli (2009) fizeram um trabalho historiográfico sobre a trajetória inicial do casal Rita e Thomé 
como parte integrante do Relatório Antropológico da Comunidade Quilombola de Guajuvira fruto do 
convênio com o Incra através do Projeto “Direito à Terra e Comunidades Quilombolas no Paraná”. 
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domínios portugueses ao sul da linha do Equador – região africana que incluía o Reino 

de Angola e Moçambique – e ilícito aquele realizado ao norte da linha do Equador, 

principalmente na região sob domínio holandês, a “Costa da Mina” 35 – que 

compreendia a Costa do Ouro e parte da Costa dos Escravos. Em documento de 1817 

estabelecia-se que tanto ingleses quanto portugueses teriam o direito de vistoriar os 

navios que transportassem escravos e no caso de comércio ilícito teriam o direito de 

apresamento das embarcações. E numa Carta de Lei do mesmo ano, declara-se uma 

definição legal do “africano livre”:  

No caso de ser qualquer Navio condenado por viagem ilícita, serão 
declarados boa presa o Casco, assim como a Carga, qualquer que seja 
ela, à exceção dos escravos que se acharem a bordo para objeto de 
Comércio: e o dito Navio e a dita Carga serão vendidos em leilão 
público a benefício dos dois Governos: e quanto aos Escravos, estes 
deverão receber da Comissão mista uma Carta de Alforria, e serão 
consignados ao Governo do País em que residir a Comissão que tiver 
dado a Sentença, para serem empregados em qualidade de Criados ou 
trabalhadores livres – Cada um dos dois Governos se obriga a garantir 
a liberdade daquela porção destes indivíduos que lhe for 
respectivamente consignada. (Carta de Lei – de 8 de novembro de 
1817 in SILVA et alli, 2009: 03). 

O “africano livre”, portanto, seriam os “escravos” trazidos ilegalmente ao Brasil e, que, 

por esse motivo, receberiam uma “Carta de Alforria” que permitiria posteriormente a 

que fossem “empregados em qualidade de Criados ou trabalhadores livres”. No entanto, 

somente no ano seguinte, em outro documento, se especificou a situação dos “africanos 

livres”: 

Os escravos consignados à minha Real Fazenda, pelo modo prescrito 
no sobredito 7° artigo do regulamento para as Comissões Mistas, e 
todos os mais libertos pela maneira acima decretada, por não ser justo 
que fiquem abandonados, serão entregues no Juízo da Ouvidoria da 
Comarca, e onde o não houver, naquele que estiver encarregado da 
Conservatoria dos Índios, que hei por bem ampliar unindo-lhe esta 
jurisdição, para aí serem destinados a servir como libertos por tempo 
de 14 anos, ou em algum serviço público de mar, fortalezas, 
agricultura e de ofícios, como melhor convier, sendo para isso 
alistados nas respectivas Estações; ou alugados em praça a 
particulares de estabelecimento e probidade reconhecida, assinando 
estes termos de os alimentar, vestir, doutrinar, e ensinar-lhe o ofício 
ou trabalho, que se convencionar, e pelo tempo que for estipulado, 
renovando-se os termos e condições as vezes que for necessário, até 

                                                           
35 É interessante notar que na memória de membros da comunidade de Água Morna consta que o casal 
ancestral Maurício e Benedita eram “costeanos”, o que poderia ser uma referência a essa região africana. 
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preencher o sobredito tempo de 14 anos, este tempo porém poderá ser 
diminuído por dois ou mais anos, àqueles libertos que por seu 
préstimo e bons costumes, se fizerem dignos de gozar antes dele do 
pleno direito de sua liberdade. E no caso de serem destinados ao 
serviço público da maneira sobredita, quem tiver autoridade na 
respectiva Estação nomeará uma pessoa capaz para assinar o sobredito 
termo, e para ficar responsável pela educação e ensino dos mesmos 
libertos. Terão um Curador, pessoa de conhecida probidade, que será 
proposto todos os triênios pelo Juiz, e aprovado pela Mesa do 
Desembargo do Paço desta Corte, ou pelo Governador e Capitão 
General da respectiva Província; e a seu ofício pertencerá fiscalizar os 
abusos, procurar que no tempo competente se lhe dê ressalva do 
serviço, e promover geralmente em seu benefício a observância do 
que se acha prescrito pela lei a favor dos órfãos, no que lhes puder ser 
aplicado, para o que será sempre ouvido em tudo o que acerca deles se 
ordenar pelo sobredito Juízo. (Alvará de 26 de janeiro de 1818 in 
SILVA et alli, 2009: 04). 

A “liberdade” do africano aprisionado segundo as leis anti-tráfico, consistiria numa 

espécie de tutela por 14 anos em que poderiam “servir como libertos” “em algum 

serviço público de mar, fortalezas, agricultura e de ofícios”, ou ser “entregues” a uma 

“Conservatoria dos Índios”, ou ainda, poderiam ser “alugados em praça a particulares” 

de “probidade reconhecida” sob a responsabilidade de “os alimentar, vestir, doutrinar, e 

ensinar-lhe o ofício ou trabalho”. O período de 14 anos de servidão estatal poderia 

diminuir em dois ou mais anos àqueles que apresentassem “préstimo e bons costumes” e 

assim se fizessem “dignos de gozar antes dele do pleno direito de sua liberdade”. 

Segundo Silva et alli (2009) é sob essa denominação de “africano livre” que foram 

encontrados Rita e Thomé nos anos em que o tráfico de escravos tornou-se ilegal, 

porém ainda praticado pelo poder português. Atendendo ao destino determinado em lei, 

foram enviados a aldeamentos indígenas, próximos a colônias militares. No Paraná, Rita 

e Thomé foram encontrados na documentação do Aldeamento de São Pedro de 

Alcântara. Os autores afirmam que este aldeamento era constituído por indígenas e 

“africanos livres” e era tido como o melhor e mais populoso aldeamento da Província do 

Paraná em meados dos anos de 1860. Encontram o casal de ancestrais mencionado pelo 

diretor do aldeamento na época, Frei Timotheo de Caltelnuovo, em carta de 10 de junho 

de 1864. Nela, o responsável pelo aldeamento informa que viviam no local Tomé, Rita e 

mais 13 africanos livres adultos que haviam sido aprisionados no litoral e remetidos ao 

aldeamento pelo Barão de Antonina. O Frei assinala ainda que alguns dos africanos 

aprisionados possuíam documentos que “provavam” serem “africanos livres”. Silva et 

alli (2009) apontam que neste mesmo documento, como em outros, Thomé aparece 
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relacionado à etnia “monjolo” e Rita à “congo”, ambas as categorias referiam-se às 

pessoas vindas da África Centro-Ocidental. Em outros documentos do aldeamento são 

reveladas outras características atribuídas ao casal ancestral, como na “Relação dos 

africanos da Nação que existem em São Pedro de Alcântara tirado em 10 de junho de 

1864”, Rita e Thomé são classificados como “roceiros”, plantavam milho, feijão e arroz. 

As plantações do aldeamento eram feitas de acordo com o “sistema” de trabalho 

também presente na Colônia Militar de Jataí situada em face, na qual o método de 

trabalho consistia em “o de trabalhar cada chefe de casal para si e sua família no que 

toca á economia particular de cada um” 36.  

A condição de “africano livre”, de Rita e Thomé, chega ao seu fim em 24 de setembro 

de 1864 quando entra em vigor um Decreto estabelecendo que “ficam emancipados 

todos os Africanos livres existentes no Império ao serviço do Estado ou particulares” 37. 

Mas foi somente em abril de 1865 que o casal recebe sua carta de emancipação. Silva et 

alli (2009) demonstram que na documentação do chefe de Polícia, Manoel da Silva 

Mafra, constata-se que “Thomé – Monjolo – procedente do Aldeamento de S. Pedro de 

Alcântara. Foi-lhe entregue um filho menor de nome Caetano. Declarou ficar nesta 

capital a fim de empregar-se”. Há referência igual à ancestral: “Rita – Conga – vinda do 

mesmo aldeamento. Fica nesta capital com Thomé, seu marido”. 38 Através de tal 

registro, verifica-se que Thomé e Rita eram considerados um casal, que possuíam um 

filho, Caetano e que pretendiam permanecer na capital. No entanto, encontram-se 

registros de sua volta ao aldeamento de São Pedro de Alcântara em 1865, como era o 

desejo do diretor Frei Timotheo Castelnuovo que em carta ao presidente da Província 

solicita permissão para que os africanos livres ali pudessem permanecer logo após o 

recebimento de suas cartas de emancipação e que tivessem o direito àquelas terras. 

Contudo, Rita e Thomé se fixam no aldeamento vizinho, de São Jerônimo.  E será por 

meio de autorização do diretor deste aldeamento que Thomé receberá o direito de ali 

permanecer: 

                                                           
36 Cf. Carta de Thomaz José Muniz, Major Comandante e Diretor da Colônia do Jataí, em 30 de 
novembro de 1856 in SILVA et alli (2009: 17). 

37 Cf. Decreto n° 3.310 – de 24 de setembro de 1864 in SILVA et alli (2009: 20). 

38 Cf. Silva et alli (2009: 22). 
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Eu abaixo assinado Diretor deste Aldeamento de São Jerônimo em 
conformidade da autorização do Excelentíssimo Ministro da 
Agricultura em data de 5 de setembro cedo uma seção de terras nos 
matos nacionais a Thomé Rodrigues Ferreira no lugar denominado 
Guajuvira, dividindo com Hermógenes e o Nacional que preenchendo 
as condições estabelecidas no Art. 1° de 24 de julho de 1845. Com 
este título provisório poderá requerer a título definitivo do 
Excelentíssimo Presidente desta Província. São Jerônimo, 30 de 
agosto de 1885. O Diretor J. Mendes de Sá. (Processo de Medição e 
Demarcação de Terras. Requerente: Thomé Rodrigues Ferreira. 
Tibagi, 1899 in SILVA et alli, 2009: 23). 

Em abril de 1864, Thomé solicita a um terceiro, por não saber ler nem escrever, que 

elaborasse um documento com mais detalhes de sua terra, indicando não só os limites 

de seu terreno, mas assinalando a existência nele de “milho e feijão para gasto 

particular”, ademais de haver ali “cafezal, bananal e limeirão, com frutas produto de 

meu trabalho”, “casa de morada com suas dependências, paiol e monjolo”, entre outras 

coisas: 

Declaração para registrar. Registra-se São Jerônimo, dez de abril de 
mil oitocentos e noventa e quatro. Eu abaixo a rogo assinado Thomé 
Rodrigues Ferreira com consentimento do Senhor Diretor de então 
deste Aldeamento de São Jerônimo, em 1886, fiz uma posse na 
margem esquerda do Guajuvira deste distrito de São Jerônimo e 
comarca de Tibagi, segundo comprova com o documento que a esta 
junta, cuja posse a tenho ocupado desde aquela data até agora com 
cultura efetiva e morada habitual, ininterrompidamente, sem 
contradição de pessoa alguma, tendo área cultivada de 25 hectares 
mais ou menos e o mais do terreno inculto, sendo a espécie da cultura, 
milho e feijão para gasto particular, encontrando-se ali cafezal, 
bananal, e limeirão, com frutas produto de meu trabalho; minhas 
benfeitorias consistem em casa de morada com suas dependências, 
paiol e monjolo. Essa posse está compreendida nos seguintes limites: 
começando na “cava” em linha reta ao alto da Serra dividindo com 
Hermógenes de tal e pelo lombo da mesma Serra até onde esta faz 
ponta, e d’ali em linha reta ao arroio que nasce no Espigão Chato e 
por este abaixo até o arroio Guajuvira e por este acima dividindo com 
Salvador Baptista Ribeiro e outros até enfrentar a cava seguindo em 
linha reta até esta, ponto inicial desta divisa. Na forma da Lei 
apresenta esta declaração em duplicata. 
E por ser verdade e não saber ler nem escrever, mandei fazer esta, 
assinando a meu rogo Joaquim de Oliveira Vianna. (Processo de 
Medição e Demarcação de Terras. Requerente: Thomé Rodrigues 
Ferreira in SILVA et alli, 2009: 24). 

 
Neste documento registra-se a data de posse da terra pelo casal ancestral, 1886. E como 

o documento acima é redigido em 1894 já se encontravam no terreno plantações e casa 

de morada. No entanto, é somente em 1899 que Thomé dá entrada com o processo de 
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medição e demarcação de terras 39, no qual se demanda proprietário da posse da terra 

realizada treze anos antes. O processo de medição ocorre somente alguns anos depois, 

em agosto de 1902, em que funcionários da Secretaria do Estado dos Negócios de Obras 

Públicas e Colonização observam que: 

Verificamos a existência de cultura efetiva e morada habitual de 
Thomé Rodrigues Ferreira e de dois de seus filhos e três genros. 
Avaliamos a cultura de milho em 20 hectares de cereais, ..., feijão, 
arroz, etc. em 2 hectares a área das capoeiras novas e velhas avaliamos 
em 40 hectares, a das pastagens naturais e artificiais em 200 hectares, 
sendo o total do terreno cultivado 262 hectares. Existem sete casas de 
morada, monjolos, paióis, etc. 
E para todos os efeitos assinamos o presente atestado.  
Guajuvira, 1° de agosto de 1902. 
O Comissário, Joaquim Floriano do Espírito Santo. 
As testemunhas presentes: Salvador João Nunes; Izidoro Leite 
Sampaio. 
A rogo de Hermógenes Bueno da Silva, José Leite. 

 
Nesse momento, constatava-se que Rita e Thomé já estavam constituindo família, com 

filhos e genros que ali se estabeleciam com suas respectivas famílias. Contudo, a 

medição das terras demoraria mais alguns anos para ser aprovada, em abril de 1912, 

sendo reconhecido pelo governador do Estado do Paraná Carlos Cavalcanti o título de 

domínio pleno em 25 de abril de 1914. 

 A trajetória do casal ancestral, entretanto, recebe uma leitura diferente na memória de 

seus descendentes em Guajuvira. Como abordado em momento anterior, os grupos 

negros lidam com a memória da escravidão de maneira peculiar, recorrendo ao silêncio 

face às lembranças de sofrimento e humilhação. No caso dos ancestrais Rita e Thomé, 

ao invés de serem retratados como “africanos livres” que viviam sob a tutela do Estado, 

a imagem de ambos os ancestrais sofre um deslocamento. Thomé é retratado como um 

senhor, possuidor de terras e escravos, enquanto que Rita é lembrada como filha de 

escrava. Assim relatado por Dona Laura, única neta viva de Rita, e seu filho Inácio: 

P: Mas como é que é dona Laura essa história? A Rita, como que ela 
chegou aqui? A senhora sabe? 
L: Diz que ela chegou solteirinha, uma moça. 
P: sozinha? 

                                                           
39

 Esta regularização ocorre, segundo Silva et alli (2009), graças à Lei estadual n° 68, de 20 de dezembro 
de 1892, que regulava a legitimação de posse. É igualmente neste período e graças à mesma legislação 
que a Comunidade de Água Morna recorre à regularização de seu território, oficializada em 1917. 
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L: É só, filha de uma escrava. 
P: Ah, ela era filha de uma escrava. 
L: É, filha de uma escrava. Ela chegou aqui, aquela velha...  
I: viu como a descendência é escrava? 
L: Aquela velha cozinheira muito trabalhadeira e a menina nova, não 
sei bem a idade dela, daí que ele disse assim, “essa menina aí não vai 
ser escrava, essa aí vou guardar ela pra eu casar com ela”.  
P: Quem disse isso? 
L: O meu avô. O Thomé. 
P: E esse Thomé era o que? 
L: Esse Thomé era o marido da Rita Francisca. Que daí ele ficou, 
ficou aquela menina ali que nunca ela fazia nada, só a velha que 
trabalhava que era escrava né. Daí que ele disse que essa menina aí 
não vai ser escrava, vai ser minha namorada, minha esposa, e ele 
casou com ela. 
P: E esse Thomé era claro ou ele era escuro? 
L: Eu não conheci ele. 
P: Agora a Rita era? 
L: A Rita eu conheci, quando ela morreu eu tinha uns 7 anos. 
P: E ela era já bem escura? 
L: É, meio queimada, meio tostada. 
P: Ah tá. 
L: É tostada, cor fula. 
I: só não pode falar mulato que daí diz que é propenso. 
P: Ah é? 
I: a mulher do Zumbi dos Palmares que falou que quando vê uma 
menina bonita que fala que é mulata, não tem nada a ver com elogio, 
diz que é chingamento.  
L: e por aí ela veio, veio vindo a família dela, veio vindo a família... 
P: E ela casou mesmo com esse Tomé? 
L: é, ela casou com esse Thomé. É o Thomé, de certo não sei se é o 
Thomé que é Rodrigues Ferreira, ou se é ela que é Rodrigues Ferreira. 
I: Thomé é ele mãe, ele que é o Thomé Rodrigues Ferreira. 
L: É, ele que é Rodrigues Ferreira, ela é Rita Francisca do Impossível, 
ela falava, punha... 
Então aí casou, a veia só que trabalhava, ela não trabalhava, aí casou 
com ele aí que não trabalhava mais... 
P: ah é? 
L: Daí assim, ela era uma dama né? E dái foi assim, aumentando, 
aumentando, que foi dessa família que veio os primos, e se achava 
primo com primo, primo com primo. (Dona Laura, Inácio, Guajuvira, 
janeiro/2007). 

 
A memória de Dona Laura expressa como a gênese do casal ancestral é deslocada da 

figura do “africano livre” cuja condição era a de servidão estatal para a de um casal 

associado à idéia de liberdade e autonomia. Thomé passa a ser lembrado como “senhor” 

que “escolhe” a filha da escrava para ser a sua esposa, “libertando-a” da condição de 

escrava para elevar-la à de esposa, na qual “ela não trabalhava mais”, pois não mais 

escrava como a mãe, “a véia só que trabalhava”. Rita já era “uma dama”. É dessa 

história que se distancia de uma condição negativa e imposta externamente ao casal 
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ancestral que a comunidade baseia a sua origem. No entanto, já na fala de Inácio, nota-

se uma tentativa de responder às exigências externas em relação ao reconhecimento 

como “comunidade quilombola”, no qual faz referência à “descendência escrava” do 

grupo. Há ainda, outra adaptação à interferência externa no que diz respeito à maneira 

em que se descrevia Rita como “meio tostada”, “fula”, agora não mais “mulata”, pois 

este seria um “chingamento” segundo a “mulher do Zumbi dos Palmares”. A 

apresentação de Rita como “meio queimada” e não “negra” pode ser interpretada como 

uma estratégia a mais de distanciamento de sua imagem com a condição de escrava. 

Outra releitura do passado realizada por outro descendente do casal, Seu Leonor, 

bisneto de Rita e uma das pessoas mais velhas do grupo, também caracteriza a ancestral 

como distante da figura de escrava. Rita Francisca dos Impossíveis teria sido uma 

“mulher de Ibaiti” que teria comprado a terra para instalar-se com seus 12 filhos. A 

ancestral é recordada por Seu Leonor, como uma pessoa de muitas posses, “a mulher 

mais rica que tinha aqui na região” e que por isso teria tido muito ouro, este estaria 

enterrado em Guajuvira. Dona Laura também conta que embaixo da Igreja em 

Guajuvira haveria panelas de ouro que teriam pertencido à ancestral Rita. 

Há ainda o relato de uma senhora que foi casada com um dos netos do casal ancestral. 

Sá Dica teve dez filhos, dos quais, hoje, seis moram na comunidade, e foi importante 

parteira e curandeira do grupo. Conta que seu marido dizia que a história do casal 

ancestral era a história de um “senhor” que teria se apaixonado por uma “mulata muito 

bonita” e que queria se casar com ela. Este relato coincide com o de Dona Laura, 

contudo, Sá Dica revela que a “mulata”, para aceitar o pedido de casamento, teria 

“exigido” do senhor um presente, uma imagem de Santa Rita. O senhor teria 

providenciado uma imagem da Santa que teria vindo da Espanha, e assim, o casamento 

teria se realizado. Esta imagem, segundo Sá Dica, é a mesma que se encontra na Igreja 

da comunidade e utilizada na Festa de Santa Rita celebrada todos os anos.  

No entanto, a memória a respeito da Santa e da Festa, assim como a memória da gênese 

do casal ancestral, é pouco presente nos relatos dos demais membros da comunidade, 

cuja característica fundamental é o modo não discursivo. Como observado na fala de 

Osmar, bisneto de Rita e capelão do grupo: 

P: e o senhor sabe porque que é feito a Festa de Santa Rita? 
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O: é que é bem dos antigos né, desde o começo dos que moravam aqui 
no Guajuvira e foi ficando, ficando, passando dos mais véio pros mais 
novo e vai ficando. 
P: e o senhor sabe a história dessa santa, de Santa Rita? 
O: aí essa história mesmo eu num sei que num era do meu tempo, sô 
novato né. (Osmar, Guajuvira, maio/2008). 
 
P: E Osmar, porque que as festa mais importante aqui são São 
Sebastião e Santa Rita? 
O: É porque é a padroera do lugar, né? 
P: E o senhor sabe porque que a Santa Rita é a padroera? 
O: É que ela é muito antiga... a Santa Rita é muito antiga... do tempo 
do visavô (risos). 
P: E como é que o senhor acha que era esse tempo antigo, Osmar? 
O: Essa parte num sei te dizê bem como é que era (incompreensível), 
que não é do tempo da gente (risos). (Osmar, Guajuvira, 
janeiro/2007). 

 

Na fala acima, Osmar revela que por ser “novato”, não poderia dizer sobre o tempo dos 

ancestrais, uma vez que “não é do tempo da gente”.  Dessa forma, a Festa de Santa Rita 

que teria sido iniciada pelos mais antigos, permanece ainda hoje por que continuou a ser 

celebrada ao longo dos anos, “dos que moravam aqui” e “foi ficando, ficando, passando 

dos mais véio pros mais novo e vai ficando”. Assim, o “passar” dos “mais véio pros 

mais novo” não passa pelo discurso da história da festa ou da santa, passa 

exclusivamente pela prática das tradições dos ancestrais. Tal característica é 

fundamental para compreender a maneira pela qual o grupo se constitui enquanto 

comunidade, que não ocorre através de um discurso sobre a memória, mas através das 

práticas coletivas herdadas dos ancestrais, como as Festas de Santa Rita e São 

Sebastião. 

Assim, nos poucos relatos sobre a memória do casal, Dona Laura relembra que Thomé 

teria se casado com Rita e que estes teriam tido treze filhos, no entanto, ressalta ter 

conhecido apenas doze: 

P: Mas daí como é que foi? Ela veio, casou e teve filho? 
L: Teve filhos. 
P: quantos? 
L: Dos que nasceram, meu pai contava de treze, mas um de certo eu 
não conheci, ele morreu antes de eu conhecer, só que os outros tudo 
eu conheci, conheci tudo. 
P: como é que era o nome deles? 
L: Dos primeiros que eu conheci tudo, era Gregório, era José Tomé, 
era João Tomé, era Constâncio, era Milico, era Pedro Tomé, esse 
Pedro Tomé era o avô da Juliane, e tinha essa Isaltina, tinha a Nhana, 
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tinha Lorosa, tinha tanta mulher, era umas par de mulher, e faltou esse 
um pra fazer os treze que não apareceu, que eu não conheci. 
P: a senhora conheceu doze? 
L: Conheci doze. Conheci os doze, e vinha pra casa da minha avó ali e 
a casa dela cheio de neto, tanto neto, e aqueles neto vão crescendo e 
vão casando um com o outro, um primo com o outro, imagina a 
comadre Teresa é prima com o compadre Carlos, a comadre Nhana 
prima com o compadre Pedro, tudo primo. 
P: ah foram casando os netos? 
L: Os netos que foram ficando primo, os primos. A minha mãe, ela 
não era prima do pai. Ela, eles vieram do campo, e meu pai nasceu 
aqui, esse um não era primo, não. Mas daí já começou primo casarem, 
casarem bastante, e nunca souberam (incompreensível), saber qual era 
o sumido que não apareceu, que era morto. Meu pai dizia “nós era 
treze irmãos”, mas ele nunca contou que de treze tinha um que não 
aparecia. Ele era morto, por isso que não apareceu. 
I: mas ele era o caçula né? 
L: Ele era o caçula, o mais novo. 
P: ah sim, esse que a senhora não conheceu era o caçula? 
L: É, meu pai era o caçula, era o último filho dela, e os mais véio... 
(Dona Laura, Guajuvira, janeiro/2007). 

 
Rita e Thomé teriam tido treze filhos, mas a neta Dona Laura revela ter conhecido 

apenas doze. O décimo terceiro filho pode ter sido Caetano, o filho mencionado no 

registro do chefe de Polícia, Manoel da Silva Mafra, como demonstrou Silva et alli 

(2009), e que não consta na memória e nos registros posteriores referentes aos filhos do 

casal. Talvez tenha falecido ainda novo, “esse um” “era morto” como apontou Dona 

Laura. Os doze filhos, entretanto, permaneceram em Guajuvira e constituíram família, 

cujos descendentes mais novos, os netos, “vão crescendo e vão casando um com o 

outro, um primo com o outro”. Quase todos os filhos, Gregório, Ermelino (Milico), 

Maria Doloroza, Constâncio, Ana (Nhana), José Tomé, Pedro Tomé, João Tomé, 

Anatália (Tatália), Izaltina, Amália e Saturnino se casaram e tiveram filhos, cujos 

descendentes moram em Guajuvira, com exceção de Constâncio e Amália. 

A memória que remete ao tempo dos antigos é pouca e não muito bem elaborada, 

devido aos fatores comentados anteriormente. Dona Laura, Inácio e sua esposa Rita 

conversam sobre o “tempo antigo”: 

P: e no tempo antigo o povo fazia mais era o que dona Laura? 
L: ah o pessoal fazia mais era lavoura, plantava. Agora os meus tios 
eu não sei contar o que eles faziam, não sei... porque tinha dois que 
viajava com tropa, dois tios, viajavam com tropa assim por terra, eram 
o João Tomé e o Pedro Tomé, não o Pedro Tomé não, era o João 
Tomé e o Milico, esses dois viajavam com tropa. 
R: o João Tomé que era o meu avô, né? 
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L: o João Tomé é, era o marido da Joana. 
R: pai da minha mãe. 
I: o José Tomé era o pai da Nhana? 
L: o José Tomé era o pai da comadre Nhana. O Milico era o avô do 
Waldemar. Os que viajavam com tropa era o Pedro.... era o João 
Tomé, marido da tia Joana e o Milico. Só esses dois que sempre 
lidavam com... agora esses outros Gregório, não enxergavam, eram 
igual ao Osmar assim, era capelão, mandava até lembrança pros 
mortos no cemitério, quando morria um ele rezava e mandava 
lembrança pros que tão no cemitério, pros mortos. Era só capelão, 
agora os outros eram... tinha o... José Tomé, não sei com o que, que 
ele lidava. 
R: mas como é que ele sobrevivia? Ele era aposentado? 
L: não, não era tempo de aposentadoria, eu não sei do que, que ele 
vivia.  
R: mistério. 
L: É não sei, parece que nem terra ele nunca vendeu, parece que 
nunca. Esse homem velho não sei, (incompreensível) morreu tudo a 
família, mulher, filho, saíram... Aí ele dava carona pro meu pai, 
morava com o pai lá da Rita, morava com a mãe da comadre Ritinha, 
e dizia assim “ah Isaura, eu quando for pra mim morrer eu vô fica que 
nem um passarinho, eu não sei se vou cair aqui, se vou cair na casa do 
compadre Coteco, ou vou cair na casa do Artur, e foi bem certinho. 
(Dona Laura, Inácio e Ritinha, Guajuvira, janeiro/2007). 

 

Dessa forma, a maneira de viver dos antepassados era por vezes um “mistério”. Ou 

quando ocorre uma lembrança, esta aparece um pouco confusa, como a dúvida de Dona 

Laura a respeito de quais tios trabalhava com “tropa”. A memória dos antepassados, 

tanto no que se refere à gênese do casal ancestral, quanto à vida destes e de seus filhos 

em Guajuvira, não é retratado discursivamente pelos membros do grupo. Outros 

elementos, como as práticas religiosas e o parentesco são fatores constitutivos do 

sentimento de pertencimento e do saber-viver dos membros da comunidade. 

4.2 Religiosidade e transmissão do saber 

A religiosidade e suas práticas constituem eixo fundamental que orienta as relações 

entre os membros da comunidade de Guajuvira. É através das várias festividades 

ocorridas durante todo o ano, que os descendentes de Rita e Thomé organizam a vida 

comunitária. Suas práticas remetem aos antepassados, e mesmo que a sua história não 

seja conhecida, o aprendizado é sempre associado à memória de algum ancestral.  

P: e o senhor sabe porque que é feito a Festa de Santa Rita? 
O: é que é bem dos antigos né, desde o começo dos que moravam aqui 
no Guajuvira e foi ficando, ficando, passando dos mais véio pros mais 
novo e vai ficando. 
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P: e o senhor sabe a história dessa santa, de Santa Rita? 
O: aí essa história mesmo eu num sei que num era do meu tempo, sô 
novato né.  
P: o senhor aprendeu a reza, mas a história não? 
O: a história não deu pra mim aprendê. A reza (incompreensível) eu 
tinha vontade de aprendê. Me interessa. Agora o que num mi interessa 
num sei de nada. (incompreensível) As cantiga, as cantiga mesmo eu 
num aprendi quase nada, num me interesso por cantiga. (Osmar, 
Guajuvira, maio/2008). 

 

Osmar, bisneto de Rita e Thomé, que é o capelão da comunidade, acredita que os mais 

velhos foram aprendendo a rezar um com o outro. A possibilidade de uma memória 

coletiva que possa remeter a religiosidade dos ancestrais ao passado do casal de 

“africanos livres” no aldeamento indígena junto ao Frei Timotheo Castelnuovo não 

ocorre. É freqüente a lembrança de que os mais velhos já sabiam rezar, já celebravam os 

santos e que tais práticas foram sendo repassadas aos mais novos. O saber religioso é 

compartilhado e aprendido na prática cotidiana dos membros do grupo. É através do 

acompanhamento, desde menino, dos momentos de orações realizados pelos mais 

velhos que Osmar aprendeu a rezar, como conta: 

O: Eu comecei rezá quando eu era bem pequenininho, comecei rezá 
junto com minha mãe. Ela ia rezando, que ela era rezadeira, ia rezando 
e eu acompanhando junto com ela. Aí depois que ela faleceu .... Antes 
dela falecê tava rezando junto com os otros mais véio: Pedro Meirele, 
Salvadô Meirele, que era o chefe da igreja... tava rezando com eles. 
Daí depois fim de ano o Salvadô tava muito esquecido por causa da 
idade dele e eu que tava passando, lembrando dos pé da reza. E depois 
de ano eu tava quase mestre, mas enquanto não era mestre eu não 
puxava correto. Depois que ele entregô, tava na hora dele í com Deus, 
daí que ele entregô pra mim, daí que eu passei (incompreensível). 
P: E como é que foi que ele entregô pro senhor? 
O: Me entregô... é que foi que tinha uma reza na igreja, domingo de 
mês, eu fui e perguntei pra ele: o senhor vai fazê a... lá o domingo de 
mês? Ele: não, agora tá entregue. Não posso mais fazê. Tá entregue a 
reza. 
P: Mas isso foi quando ele não tava agüentando mais? 
O: Não tava agüentando mais. Ele falô assim: São Sebastião, Santa 
Rita e tudo os santos vai ajudá o senhor conseguí rezá, não posso 
mais. Daí que ele entregô. (Osmar, Guajuvira, janeiro/2007). 

 

A “entrega” da “função” de “mestre” foi então repassada a Osmar, no momento em que 

o antigo responsável já não poderia seguir realizando-a, pois “não tava agüentando 

mais”. No entanto, o “não agüentar mais” não se refere a que o responsável “tava muito 
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esquecido”, de que não poderia desempenhar a função de maneira adequada, esta 

capacidade não é questionada, a “entrega” da função somente ocorre quando o antigo 

responsável já não poderá realizá-la por motivo outro, como a morte. Tal característica 

da transmissão de “função” é relatada por Seu Tutu, quando seu tio Salvador Meirelles, 

o “chefe da igreja”, um pouco antes de sua morte, repassa os papéis a ser 

desempenhados por três parentes no que diz respeito ao saber religioso do grupo. O 

capelão antigo designa uma pessoa que seria o guardião da chave da igreja, uma 

segunda pessoa para ser o “administrador da fé, da reza” e o terceiro para cuidar da 

“mão-de-obra da igreja”. Como conta Seu Tutu: 

ST: e antes dele morrê menina, ele deixou três pessoa escolhida aqui, 
isso aí como tá os (incompreensível) e os santo escuitando. Ele deixô 
a chave pro Pedro, o irmão da comadre Marli, pediu pra mim chamá o 
Pedro, ele tava lá, ninguém tava entendendo o que ele tava falando, 
mas eu, como disse uma pessoa que muita coisa já (incompreensível) 
na cabeça, inteligente, digo “ah é o Pedro que ele tá chamando”, fui 6 
horas da manhã, fui 6 horas da manhã chamá o Pedro e ele ruim, ruim, 
ruim, aí eu fui chamei ele, quando foi 6 horas eu trouxe ele lá, quando 
ele tava assim encostado, eu disse “padrinho, tá aqui o Pedro”, daí ele 
levantou assim da cama aí ele pegou e oiô assim no guarda-roupa, 
“hum, hum” desse jeito, como tá aquela luz alumiando, eu como 
entendi né, fui lá e falei “é a chave que ele qué”, fui lá, peguei a 
chave, dei na mão do Pedro e o Pedro deu pra ele e ele pegou. “óia 
Pedro, este aqui vai ficá nas tuas mão”, isso aí como está São 
Sebastião e Santa Rita ali, isso aí eu conto aqui e conto em qualquer 
parte. E daí tava o Waldemar, o Waldemar ele disse “ó Waldemar, 
você é pra passá a mão-de-obra na igreja”, mas daí ele sortô a 
conversa menina e oiô bem pra mim e “e você Tutu, você é pra você 
ficá administrando como você tá administrando, eu num tava podendo 
mais, ocê continue administrá, atendê o povo, recebê o povo, e fazer a 
devoção. E o compadre Osmar é o cabeça pra rezá”. Ó, daquela hora 
ele num proseô mais, daí num proseô mais. (Seu Tutu, Guajuvira, 
maio/2008). 

Dessa forma, Pedro, que é filho de Sebastião que foi quem forneceu o material para a 

construção da Igreja de alvenaria por cima da antiga de madeira, junto à Salvador que 

contribuiu com a mão-de-obra, tornou-se o responsável pela chave da igreja. Waldemar 

ficou encarregado pela manutenção da igreja, enquanto que ao sobrinho e afilhado de 

Salvador, Seu Tutu, foi repassada a “função” de “administrador”.  A transmissão das 

funções ocorre no momento em que o antigo responsável já não consegue mais 

desempenhá-la. Salvador teria dito ao afilhado “ó Tutu, você tome conta pra mim que 

eu já num tô podendo mais”, num momento em que sua saúde estava bastante 

debilitada. Ritinha, esposa de Tutu, conta que estavam “guardando ele assim vivo” por 
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“quatorze noite e quatorze dia”, e que “um dia antes de ele arruiná bem” que ele teria 

chamado o sobrinho, Waldemar e o Pedro, visto que a transmissão deu-se de pessoa a 

pessoa. Assim, é a pessoa a detentora da “função” e a responsável por exercê-la até o 

momento em que por força maior não consiga mais cumpri-la, devendo nesse momento 

escolher outro encarregado e nomeá-lo a que ocupe o seu lugar. O caráter não 

discursivo do grupo reflete-se, assim, na maneira em que seus membros realizam as 

transmissões de “funções” na vida coletiva 40.  

Tal caráter não discursivo repercute numa não reflexão sobre o passado, como abordado 

anteriormente. De modo que, mesmo que o nome da ancestral Rita confunda-se com o 

nome da Santa, a memória da relação entre estes dois elementos não se coloca à 

reflexão dos descendentes do casal. A referência existente a respeito da Festa à Santa 

Rita, padroeira da comunidade, é de que era um costume dos antigos que foi sendo 

passado aos mais novos, como no depoimento de Seu Tutu, bisneto de Rita, o 

“administrador” das festas religiosas: 

P: essa festa de Santa Rita como é que é a história dela, o senhor sabe? 
ST: óia, essa Festa tem muitos anos e daí já vem das pessoa antigo. 
R: dos nosso bisavô. 
ST: antigo, os avós quando morrero e daí aquele mais novo foi 
tomando, foi tocando e como nóis tamo tocando e isso já ta com mais 
de 100 anos. 
P: e porque que é Santa Rita o senhor sabe? 
ST: pois óia. 
R: que o nome da dona aqui era Santa Rita, Maria Rita. 
ST: Rita! 
R: Rita Francisca né.  
ST: daí esse eu num posso nem contá, sei que veio da dona do lugar e 
aí que... 
P: e essa santinha que sai na festa é a mesma dessa época? 
ST: é a mesma. É essa que... (Seu Tutu vai buscar a Santa pra mostrar) 
R: que tem a coroa. E o outro é São Sebastião. 
ST: esse é São Sebastião. 
R: esses um sai nos andor no dia da Festa.  

                                                           
40

 Tal forma de transmissão do saber foi igualmente acionada no que diz respeito ao presidente da 
Associação da comunidade. Esta tinha como presidente uma moradora que trabalha como agente de saúde 
na região. Ao ver-se em situação delicada por ter de visitar diversas casas entre moradores da comunidade 
e proprietários locais, em momento bastante tenso devido aos desdobramentos do processo de 
regularização fundiária, decidiu desligar-se do cargo. Ao invés de comunicar ao grupo em assembléia 
coletiva respondendo assim aos códigos de participação política esperados pela sociedade envolvente, a 
presidente reuniu-se com um irmão e transmitiu-lhe o cargo. A associação passou então a ter novo 
presidente nomeado segundo o modo de transmissão de funções próprio ao grupo. 



 

 

108 

ST: é o padroeiro. Então, isso aí vem de muitos ano, enquanto Deus e 
ele der força pra nóis, nóis tamo... 
P: e esses antigo que vieram pra cá o senhor sabe como eles chegaram 
aqui, Seu Tutu? 
ST: num sei.  
R: não, porque nóis somo dos mais novo né, somo mais véio, mas 
somo dos mais novo ainda. Somo véio, mas somo dos mais novo que 
tem os mais antigo né, que tem, como diz, a comadre Laura já é mais 
véia do que nóis, a comadre Laura ta com 78 anos. E tem mais 
também... (Seu Tutu e Ritinha, Guajuvira, maio/2008). 

 

Contudo, apesar do “esquecimento” em relação à origem da festa e da santa, a 

celebração da Festa de Santa Rita e da Festa de São Sebastião são dois momentos de 

extrema significância na vida coletiva dos descendestes de Rita e Thomé. Realizadas 

anualmente, tais festas atraem não somente os atuais moradores de Guajuvira, como 

também aos demais parentes que saíram para morar fora da comunidade. Há igualmente 

a participação de moradores vizinhos e da região. A Festa de Santa Rita é realizada no 

dia 22 de maio e a de São Sebastião, no dia 20 de janeiro. Ambas as festas são 

celebrações “de todos”, sendo a Igreja a responsável pela sua realização. 

São realizadas novenas que antecedem o dia da festa em ambas as celebrações. A 

primeira novena de Santa Rita é realizada no dia 13 de maio, e a última no dia 21. Cada 

novena tem um “dono”, Seu Tutu é o responsável pela primeira e pela última novena. 

Ritinha, sua esposa, conta que anteriormente a última novena ficava a cargo de sua 

irmã, que mora em Curitiba, mas que esta “virou crente” e teria dito “ah, eu num vô tocá 

mais, num vô fazê mais, quem quisé fazer que faça”, e assim Ritinha decidiu “ah, vamo 

pegá essa novena de Santa Rita pra nóis fazê!”. Seu Tutu e Ritinha também eram 

responsáveis pelas primeira e última novena de São Sebastião, mas que uma das 

novenas foi ultimamente repassada a outro “dono” que teria pedido a Seu Tutu que a 

“doasse” a ele. Dessa forma, as “funções” de cada um dentro da vida religiosa do grupo 

vão sendo transmitidas de pessoa a pessoa, sem maiores discussões que possam 

envolver um grande número de membros do grupo. 

Após cada novena, o seu “dono” tem a responsabilidade de oferecer café para os 

participantes. Já no dia da Festa são realizadas várias orações para o santo, Osmar é o 

“mestre” das rezas, Seu Tutu e Berto são os outros dois rezadores. Ao final da reza, 

alguns participantes pegam imagens dos santos e os andores de São Sebastião, Santa 
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Maria e Santa Rita, sendo sempre o último santo a sair aquele padroeiro da Festa, para 

dar início à procissão até o cruzeiro próximo à Igreja. Antes de retornar a entrar na 

Igreja os fiéis assistem à subida da bandeira do santo que é colocada no mastro. Após 

esta celebração é ofertado pela Igreja o café com pão aos participantes que permanecem 

do lado de fora da Igreja num momento de socialização entre os participantes da Festa. 

Em seguida, há a realização do leilão cujo valor arrecadado é repassado à Igreja de 

Guajuvira. A Festa é encerrada com a realização de um baile, com grande participação 

de toda a comunidade e de pessoas de “fora”.  

É importante ressaltar que o “dono” da Festa de São Sebastião e da Festa de Santa Rita 

é a Igreja de Guajuvira, não há um “festeiro” responsável como em outras festas 

realizadas na comunidade, e principalmente, não há interferência externa na organização 

e no controle de tais eventos, como apontado por Seu Tutu e Ritinha: 

P: agora a Festa nem de Sebastião nem de Santa Rita tem festeiro? 
R: não, essa não. 
ST: é a igreja que faz. 
R: essa faz tudo no modo de dizer que é preciso né. 
ST: ih menina essa festa aqui nóis faiz muitos ano que faiz, que nóis 
fazemo. O Bispo tudo já veio aqui pra gente passava.  
R: e pra pagá(?) comissão né.  
ST: não. O pai dele aqui [Osmar] foi um deles que num aceitô, o meu, 
até por (incompreensível) os dois, o meu pai e o pai dele, esses dois 
homem deram (incompreensível) em não aceitá. Não, enquanto nóis 
ser vivo, nóis tamo fazendo. 
R: porque a comissão tem essa né, que isso aí é repartido, que 
conforme o tanto que dé o leilão essas coisa, é tudo repartido e aqui 
não, aqui não tem esse negócio de repartir, aqui no causo do que deu o 
leilão é pra igreja mesmo né, e a comissão não, tem que repartir, as 
veiz mora no Curiúva né, aqui na festa, em tudo a parte é assim. O 
leilão o tanto que dé... 
ST: compadre a tua turma lá já vão indo... 
R: então é tudo repartido, mas aqui nóis não... 
(Ritinha e Seu Tutu, Guajuvira, maio/2008). 
 

A autonomia do grupo no que diz respeito à sua vida religiosa e à organização social é 

uma das características fundamentais para que a comunidade se constitua como tal. As 

investidas das autoridades eclesiásticas locais na busca por um controle frente ao grupo 

não se concretizaram no tempo dos antigos, junto aos pais dos atuais rezadores, e 

tampouco se manifesta nos dias atuais. A comunidade possui grande autonomia no que 

diz respeito ao seu modo de vida, às suas crenças e às suas práticas, se aos olhos 
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externos os membros do grupo possam parecer “frágeis” e “manipuláveis” é devido a 

não compreensão da visão de mundo dos moradores de Guajuvira. 

As festas religiosas, como comentado anteriormente, geralmente terminam com a 

realização de bailes, em que pode haver participação de moradores da região, 

principalmente quando se trata de festas maiores como a de São Sebastião e Santa Rita. 

Estes bailes são fundamentais para a manutenção das relações entre os membros do 

grupo, e, inclusive, destes com os moradores vizinhos. E mesmo que possa haver 

conflitos nestes eventos – aliás, estes bastante freqüentes –, a sua realização não é 

inibida, como comenta Dona Laura e sua nora Ritinha: 

L: de primeiro tinha muita encrenca. A Romaria, a devoção de São 
João era com baile e brigava. Até deram um tiro e o baile tinindo a 
noite inteira. 
R: na festa de São Sebastião que teve aquela briga que o homem 
atirou no cunhado dele, né?  
L: dero tiro no meio do povo. 
R: no meio do povo!  
L: ele deu um tiro no rapaz no meio do povo. 
P: mas era gente de fora ou daqui? 
R: morava lá na serra. 
L: e daí correro tudo e ele montô numa mula e saiu galopeando. 
P: e matou o cunhado? 
L: matô. 
R: matô. Eu era criança, na época eu tinha uns quatorze anos mais ou 
menos. Mais eu tinha medo do homem! Eu encontrava com ele e 
achava que ele queria me matá! 
L: e ninguém (incompreensível). E daí ele montô na mula e o rapaz 
gritando da porta que vinha de lá de dentro e gritando 
(incompreensível), e acho que a bucha do revolver que catô pra fora 
no buraco da bala, e ele... morreu. 
R: morreu? 
L: não dessa vez não. Morreu depois. Ele é morto. Dessa vez ele num 
morreu, pegaro ele e levaro, e o que deu um tiro plantô numa mula, de 
enfiada e se mandô embora. Galopeando. E o povo. Daí acabousse o 
tiro, levaro o morto, levaro o atirador e a festa continuô do mesmo 
jeito! Que São Sebastião tem muito povo né. (Dona Laura e Ritinha, 
Guajuvira, maio/2008). 

 

A presença do conflito, neste caso bastante violento, não impede a realização do baile. 

Esta é uma característica da comunidade, que possui uma sociabilidade agonística 41, em 

que as relações sociais são marcadas pela tensão e pelo conflito, mas que não interferem 

                                                           
41 Cf. COMERFORD, 2003. 
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na realização de suas práticas religiosas cotidianas, como observado por Dona Laura em 

referência à Festa de São Sebastião. As relações entre os membros do grupo são 

bastante tensas, mas não impedem a sua organização social, ao contrário, é a 

sociabilidade do grupo marcadamente agonística, que orienta a organização social 

característica de Guajuvira.  

Ademais das festas “de todos” na qual o responsável é a Igreja, há as festas 

“individuais” em que os festeiros são pessoas da comunidade. Uma importante festa 

anual é a Festa do Senhor Bom Jesus, feita por Seu Tutu. Realizada em agosto, esta 

devoção é uma celebração que foi passada para Seu Tutu pelo seu pai, como conta:  

ST: o Senhor Bom Jesus, mês de agosto, eu faço dois dia festivo, eu 
faço dia 5 aqui em casa e o dia 6 eu faço lá onde a Jerônima mora. E 
esse um já vem a muito tempo, que o meu pai fazia então ele pegava, 
ele pegou, quando ele tava bom ele dizia assim, daí tinha uma irmã 
minha, que essa era católica, era crente, e tinha meus irmãos, dois, 
então ele passou pra mim. E repassou pra mim e disse “ó meu fio”, 
tava vindo eu e ele a cavalinho pra nóis rezá ali na igreja, ele pegou e 
disse assim “ó Tutu, isso, tudo que eu fazia eu vô passá pra você”, daí 
ele foi e disse assim “não que eu teje me dispidindo”, mas ele já jogou 
falando a verdade né. Aí ele disse “porque tem o Luiz, tem o Diniz, 
mas é você. Que é você o que ta me cuidando, cuidou da tua mãe até 
no final e ta me cuidando. Você que ta me zelando, então isso eu vô 
passá pra você meu fio”. E outra que ele falava sempre assim “óia 
meu fio, você é Deus te abençoá até o rastro aonde você pisá, porque 
você é o que tá me cuidando, é o que tem paciência comigo e tem 
paciência com as negrinha véia aqui”. Que é essas daí, que tudo isso 
eu sô responsável por elas, eu era responsável de primeiro por ele, por 
ela e por o falecido Luiz meu irmão. Eu era responsável por tudo. 
Então, como tá Deus no céu e tudo as imagens que tá ali na nossa 
frente, eu tô falando pura verdade. E eu, se eu tenho de passar arguma 
coisa, porque eu tenho de passá, e não recramo e a devoção que eu 
posso fazer, enquanto Deus me der saúde, vida, eu vô continuar, desde 
que eu ter arguma dorzinha eu tenho que tocá. Então que nem eu falo 
pra vocês, essa devoção já veio de há muito tempo, aqui acho que tá 
com mais de 100 anos que nóis fazemo essa devoção aqui na igreja. 
(Seu Tutu, Guajuvira, fevereiro/2008). 

Seu pai tinha um altar para o Senhor Bom Jesus que foi entregue para a neta, Jerônima, 

filha de Seu Tutu. É na casa dela que é celebrado o dia 6 de agosto, a festa para o santo. 

Seu Tutu, no entanto, celebra igualmente no dia 5 de agosto, desta vez em sua casa. 

Neste dia é realizada a festa a pedido da esposa do antigo “dono”, que ao falecer passou 

para ela, quem depois de um ano alegava não mais poder continuar a festejar o santo, 

pedindo assim ao Seu Tutu para “pegá o santo pro senhor tocá a festa”., que respondeu: 

“daí eu peguei e tô tocando, graças a Deus, como é pra tocá, tô tocando”. A devoção do 
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Senhor Bom Jesus é realizada então, no dia 5 e no dia 6, havendo novena que começa 

no dia 27 de julho e termina no dia 4 de agosto. As novenas são feitas na casa do Seu 

Tutu. Há ainda, a devoção ao santo que ocorre em novembro, no último domingo, em 

que é sorteado um “festeiro” que fica responsável pela “mistura pro café”, pelo açúcar, 

pelo pão e pelo foguete. A Festa realizada na casa de Seu Tutu também tem leilão, cuja 

renda fica “pra casa”, para ajudar a compra de velas e “pra pagar a despesa”, pois “é 

assim que eu consigo fazer”.  Nesta Festa “individual” ofertada ao Senhor Bom Jesus 

também é feita a bandeira do santo, neste caso, pintada por outra filha de Seu Tutu, 

Rose, que a cada ano faz uma pintura nova para substituir aquela posta no mastro no dia 

5 de agosto.  

Outra festa “individual” é a Romaria de São Gonçalo realizada em junho por Tereza, 

esposa de João Carlos, ambos bisnetos do casal ancestral. Realizada todos os anos em 

sua casa, esta devoção é acompanhada pela dança de São Gonçalo feita por Seu Tutu. 

Este conta que aprendeu a dança quando era pequeno, sempre ouvindo e vendo o pai e o 

tio tocar. Diz que aprendeu observando, sem ninguém ensinar, “aprendi assim, como a 

gente conversa aqui”. Seu Tutu relata que já conheceu muitos romeiros, mas que 

nenhum deles celebrava da mesma maneira que ele: “a mesma coisa é essa dança de São 

Gonçalo, que tantos romeiro num teve nesse mundo que eu conheci foi romeiro, mais eu 

num sei se eles fazia o que eu faço, e o que eu faço é só mesmo eu que sei. Como que eu 

me ajoeeio ali e entrego pra ele ali, os outros num sei, rezá eu num sei como, cada um 

de nóis tem o oferecimento e num é tudo igual. E aqui é eu o romeiro, o Berto, o Osmar 

que é rezador, mas num sei como que eles oferece e eles também num sabe como que é 

que eu ofereço, eu sei como é que eu ofereço”. Desse modo, tal saber “pessoal” é único 

– saber que dá direito à “função” transmitida de pessoa a pessoa.  Seu Tutu conta ainda, 

que é o “santo que escala a pessoa”, como quando aprendeu a tocar para São Gonçalo: 

ST: E aprendi também essa dança de São Gonçalo, eu era bem 
gurizinho pequeno assim, eu saía com o meu pai junto com o meu tio, 
oiava bem eles tocando, tocando, e na época pegava um pedacinho de 
pau assim, cortava aquele pedaçinho de pau e tirava aquele tiquinho 
da botina e ponhava assim naquela tabuinha e ponhava um pauzinho 
aqui e outro aqui, assim que eu aprendi. E eu pra dançar eu via bem 
como que é que eles fazia e daí eu também pegava aquela tabuinha 
assim e eu fazia sozinho. Guri assim dali fui aprendendo, quando eu 
fiquei num tamanho assim eu pedi pro meu pai “pai, compra uma 
violinha pra mim” daí ele “não meu fio, você é muito novo” e eu “pai, 
mas é novo que se aprende. Enquanto é novo que a gente aprende”. Aí 
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ele comprou um cavaquinho e daí eu comecei, num ponto eu levava 
junto quando os meus tio tocava lá eu ficava assim perto e aí eu 
aprendi menina. Eu hoje, hoje, sou eu mestre, sou eu o chefe, pra 
começá esses romeiro que tinha de primeiro nenhum tinha um São 
Gonçalo, óia por aí você preste atenção como que é o santo escala 
uma pessoa, nenhum dos romeiro tinha o santo, daí um irmão meu 
ganhou um São Gonçalo que meu pai tinha a viola mas ele num sabia 
tocá, ele ganhou uma viola mas não sabia tocá. E daí eu aprendi, eu 
aprendi tocá e eu pegava aquela viola e pegava na mão dele e ensinava 
ele a tocá e ele num aprendeu. Por isso que eu digo pra você tudo é 
por Deus mesmo. É por Deus. Eu aprendi, ele num aprendeu, ele só 
era cantador, mestre pra ensinar o pessoal, mas tocá ele nunca 
aprendeu. Ele morreu com 103 anos e ele nunca aprendeu a tocá viola 
e eu aprendi. Hoje sou eu o mestre, então antes dele morrer ele falava 
pra mim “óia meu fio você seja como você é e não largue. Não largue. 
Enquanto Deus te der bastante saúde e vida, cê tendo o seu 
companheiro ocê toca”, e eu toco. (Seu Tutu, Guajuvira, 
fevereiro/2008). 

O saber de Seu Tutu como tocador de São Gonçalo é reconhecido inclusive fora da 

comunidade, em que é convidado a tocar em festas realizadas nas mais diversas 

localidades da região, como Alecrim, Figueira, Telêmaco Borba e Curitiba. Na Romaria 

realizada por Tereza há participação de toda a comunidade, vizinhos da região, inclusive 

há ida de ônibus com descendentes do casal ancestral que moram fora de Guajuvira. Há 

uma movimentação de pessoas em torno da Romaria que estimula o fortalecimento de 

laços de amizade e parentesco, assim como outras festividades da comunidade, o evento 

é de grande importância para a sociabilidade dos membros do grupo. 

Há muitas outras festas “individuais” para o santo. Seu Tutu celebra o “primeiro de 

ano” em janeiro quando oferece à Nossa Senhora de Todos os Santos. Cacilda, bisneta 

de Rita e irmã do “guardador” da chave da Igreja, em dezembro festeja São Roque. Para 

Nossa Senhora Aparecida, em outubro, há três pessoas na comunidade que a celebram, 

como conta Seu Tutu: “Nóis vai lá, reza lá no Mimi, dia 12, vem aqui na igreja, fazemo 

aqui na igreja, daí nóis vai na casa da comadre Marli fazer. Nóis faiz três num dia só”.  

Outras celebrações que movimentam a vida na comunidade são os terços de aniversário. 

Muitas pessoas realizam orações no dia do aniversário de algum membro da família, em 

que se reza para o Anjo da Guarda da pessoa. Nesse dia, os rezadores da comunidade 

rezam o terço e se oferece ao Anjo da Guarda, para logo após as orações ser 

comemorado o aniversário. As festas de casamento também são vistas como uma 

importante festividade, porém são raras devido ao seu alto custo, sendo o mais comum a 
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noiva “fugir” com o marido. Seu Tutu, grande festeiro do grupo, vendeu um pedaço de 

terra para poder comprar uma vaca a fim de festejar o casamento de suas duas filhas, 

demonstrando assim a grande importância de tal festividade como forma de reunião dos 

membros da comunidade. 

A religiosidade do grupo manifesta-se igualmente nas celebrações em torno da morte. A 

“guarda” é realizada quando do falecimento de alguém próximo. As orações feitas à 

alma do morto, se este chega a falecer na casa, são realizadas durante os três primeiros 

dias na casa. “É o dia que leva pro sagrado como diz o pessoal né, aí durante o dia, e 

durante a noite acende vela”, segundo Ritinha, esposa de Seu Tutu. Depois é somente 

no sétimo dia que se acenderá outra vela para a “alma do morto”, só que desta vez é na 

Igreja. Se a pessoa vier a falecer no hospital e não em casa, a reza dos três dias é feita na 

Igreja, e se fazem igualmente as orações do sétimo dia. Após o sétimo dia, algumas 

pessoas rezam novamente ao completar um mês, dois ou até três meses do falecimento. 

Seu Tutu reza todos os anos em memória de seu pai, no dia 5 de julho faz orações na 

Igreja. Também faz rezas anuais para o tio Salvador e um irmão que faleceram no 

mesmo dia. Ritinha diz que reza o terço todos os anos em memória de sua mãe. 

Algumas pessoas ao invés de fazerem orações optam por oferecer uma missa ao 

falecido.  

Outro aspecto da religiosidade do grupo, ademais de suas festividades e orações pela 

“guarda”, são os ritos do período da quaresma. A quaresma é uma época de bastante 

respeito segundo os membros do grupo. Seu Tutu, grande festeiro da comunidade 

afirma não tocar durante esse período, visto que “a quaresma é uma parte, um mês de 

muito respeito pra quem entende. Eu mesmo tenho muito respeito na quaresma”. Conta 

que junto ao capelão Osmar, realiza a Recomenda, uma espécie de via sacra que era 

feita igualmente pelos antepassados durante a semana santa. Seu Tutu relata que durante 

a semana santa, não se pode sair para recomendar no sábado nem no domingo, e assim, 

saem nas quartas e sextas-feiras. O trajeto consiste na visita a algumas casas, podendo 

ser 3, ou 5, ou 7, ou 9 casas, sempre em número ímpar e no máximo 9 casas. Finaliza-se 

a via sacra no cruzeiro frente à Igreja. Reza-se frente à cruz geralmente posta na porta 

das casas, mas que se eventualmente, a casa não tiver cruz, Osmar encarrega-se de 

desenhar uma no chão do terreno e ali fazem as rezas. Ao chegar à casa, tocam a 

matraca antiga que permanece guardada durante o ano inteiro, somente sendo retirada 
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para a recomenda. Há várias regras de comportamento para a realização da recomenda. 

Quando os rezadores chegam a uma casa, os moradores não podem “cochilar”, pois 

segundo os mais antigos corre-se o risco de “num alcançá o outro ano”. Deve-se 

permanecer quieto dentro de casa, e se reza baixinho, como conta Seu Tutu: 

ST: [...] num é rezado arto. É tudo baixo. E daí nas oração na casa nóis 
reza assim, nóis reza assim “Pelo amor de Deus, vamo rezá um Pai 
Nosso, uma Ave Maria pras arma, pras arma. Reze pelo amor de 
Deus”. Então, as pessoa que entendem, que tão lá deitado, sentado, 
eles reza, eles já sabe. “Reza pelo amor de Deus” daí a gente fica 
quieto, nóis que tamo rezando, aquela hora é a hora que eles tão 
rezando também. E daí quando nóis pede assim, pedi outro Pai Nosso 
junto com Ave Maria e aí reza, esse nóis falamo arto assim e rezamo 
arto, e aí na hora “Reze um Pai Nosso por amor de Deus” aí nóis fica 
quieto, e é a hora deles também. (Seu Tutu, Guajuvira, 
fevereiro/2008). 

Depois de rezar em uma casa, os moradores podem acompanhar os rezadores na via 

sacra, porém devem seguir o “regulamento”, e não devem olhar para trás, senão pode-se 

ver uma alma, segundo Seu Tutu: “meu tio num gostava nem que criança acompanhá, 

pra mó de num podê oiá pra trás, do jeito que a gente sai aqui na porta num pode oiá pra 

trás [...] porque diz que enxerga as arma. Que as arma acompanha a gente, que tem que 

ta rezando pra ela, tem gente que já viu, então é por isso que não pode oiá pra trás”. 

Outra regra de comportamento consiste em que se a família tem na casa um santo e for 

“entendida”, pode-se acender uma vela junto ao santo e retirar-se para permanecer atrás 

da porta ou no quarto, para não ver e não ser visto pelos rezadores, que entram na casa e 

rezam frente ao santo: 

ST: E daí aquelas pessoa que tem santo na casa e sabe como recóie, 
quando nóis rezamo “Senhor Deus”, nóis se ajoeia assim, e daí a gente 
reza argum põe o santo lá e acende uma vela e o sistema nosso é 
assim, isso vem dos mais véio. (um pouco difícil de entender -
1:06:38) quando eu digo “vá e fique com Deus, nóis aqui com Deus, 
me vou”, a pessoa faz assim, se esconde, daí nóis entramo lá, rezamo 
e a pessoa fica escondida, quando nóis terminá de rezá a pessoa pode 
sair e dizer adeus. (Seu Tutu, Guajuvira, fevereiro/2008). 

Todo o saber comportar-se durante o rito da recomenda, compõe um saber sobre o 

período da quaresma, em que se incluem as histórias de visagem e o 25 de março. Dona 

Laura conta que o dia 25 de março é um dia “variento”, que neste dia se uma pessoa 

estiver distraída, pode cair e levar um tombo, ou se cortar, pode acontecer qualquer 

coisa se a pessoa “abusar”, pois é um dia no qual não se pode trabalhar, deve “ser 
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guardado”. Seu Tutu explica como é o dia 25 de março: “o dia 25 de março é o seguinte 

é um dia de muito respeito, é um dia que se a pessoa abusá um pouco acontece muita 

coisa como já aconteceu... é as coisa, as pessoa vê coisa do outro mundo, abusa que as 

pessoa abusante é assim que qué abusá que na quaresma não acontece nada, que num 

tem nada de visage e é onde que a pessoa encontra cedinho”. “As coisa” passíveis de 

acontecer em caso de “abuso” seria uma espécie de “provação” pela qual o “abusante” 

passaria a fim de “entender” a importância dessa época de muito respeito. Seu Tutu 

relata que já passou por uma “provação” quando em período de quaresma saiu para 

caçar. Era uma “sexta-feira maior” e Seu Tutu como era caçador, saiu com seus 

cachorros para o mato caçar, quando de repente se deparou com um “bicho preto”, era 

um “bicho do mato, o capeto”, que assustou os cachorros e ele decidiu voltar para casa. 

Ao chegar a sua casa, conta o acontecido à sua mãe que o repreende: “óia, aí Tutu viu 

como num presta caçar na quaresma? Ó aí, a prova tá aí”.  

Ritinha, esposa de Seu Tutu, também conta que um dia, quando era adolescente, abusou 

e comeu carne na sexta-feira santa. No dia seguinte, seu cunhado foi brincar com ela 

para dar-lhe um susto, e ela como tinha muito medo, chegou a desmaiar. O desmaio foi 

interpretado como um “castigo” por ter abusado na sexta-feira santa. Depois disso, 

Ritinha conta que nunca mais “abusou” e que a partir desse dia começou a respeitar a 

época da quaresma, praticando sempre o jejum. Agora, não come carne na quaresma “de 

jeito nenhum”. 

Todo o saber religioso do grupo é vivido cotidianamente. O calendário anual está 

repleto de festividades, além das Festas de Santa Rita e São Sebastião, há as festas 

“individuais”, os terços de aniversário, as “guardas”, a recomenda e as viagens para 

locais santos. Todos os anos há o passeio ao local do Menino da Tábua, a Romaria para 

o Senhor Divino em Piraí Mirim, a reza para o Senhor Bom Jesus em Siqueira Campos, 

todos organizados por membros do grupo. Há ainda o passeio à Aparecida do Norte, 

que anteriormente era promovida por alguém da comunidade, mas que atualmente é 

realizada por alguém do município.  Tais festividades e viagens são momentos de 

sociabilidade entre os membros da comunidade. O compartilhamento de tal 

religiosidade e a prática coletiva de tal saber constitui aspecto fundamental da vida 

comunitária do grupo.  
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4.3 Posse da terra e diferenciações internas 

A comunidade de Guajuvira apresenta fortes diferenciações sócio-econômicas que se 

manifestam na maneira em que se dá a posse da terra e se ocupa o espaço da 

comunidade. Estas diferenciações remetem a acontecimentos ocorridos nas décadas de 

1930 e 1940, quando se abre a possibilidade de trabalho a alguns filhos e netos do casal 

ancestral na construção da Estrada do Cerne; e a realização do inventário da ancestral 

Rita, que facilita a entrada das terras da comunidade no mercado capitalista. 

A construção da Estrada do Cerne, hoje atual PR-090, é considerada a principal obra 

estadual da década de 1930, sendo reconhecida pelo estado como “a maior rodovia que 

se construiu em todos os tempos, servindo a uma das zonas mais ricas e de intensa 

produção do Paraná e do país” 42. A presença de tal empreendimento trouxe 

oportunidade de emprego para os moradores da região, incluindo alguns membros da 

comunidade de Guajuvira. Trabalharam nesta obra o filho caçula de Rita e Thomé, 

assim como outros cinco netos do casal ancestral, sendo que um dos netos, Sebastião, 

foi seguido pelo seu filho, João Carlos, bisneto de Rita.  

Neste mesmo período, na década de 1940 ocorre o inventário de Rita – falecida em 

1938, que divide o território de Guajuvira entre seus filhos e netos, permitindo a partir 

desse momento a comercialização das terras. Logo após a realização do inventário, 

Sebastião compra de suas irmãs a parte que lhes compete, possibilitando a sua família a 

detenção de uma área de terra superior à dos demais membros da comunidade. Esta 

nova condição dos descendentes de Sebastião transforma-os em uma “elite” dentro do 

grupo, distinguindo-os dos demais moradores de Guajuvira. A área onde moram é 

denominada Mato Bom, enquanto que os demais membros da comunidade distribuem-

se pela área denominada Capinzal – nome bastante sugestivo em contraste à Mato Bom 

–, a Serra e Guajuvira, onde se encontra a Igreja e o barracão no qual são realizadas as 

festas e grandes reuniões com agentes externos.  
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 Segundo publicado no site do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná: 
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Acesso em 20 de novembro de 2010. 
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Em Guajuvira moram outros descendentes de ex-trabalhadores do DER, como Dona 

Laura e Seu Tutu, e todos possuem uma condição sócio-econômica mais favorável que 

os moradores do Capinzal. Seu Tutu trabalha nas terras herdadas de seu pai, enquanto 

Dona Laura é aposentada, vendeu um pouco de terra e possui outro pouco onde 

costumava plantar. Sua casa situa-se ao lado da Igreja, e em frente encontra-se o 

barracão, local onde ocorrem os eventos coletivos. É nesta área que mora, ainda, a 

antiga presidente da Associação, o atual capelão e sua família, e seu irmão, Valdemar, 

que passou bastante tempo morando fora da comunidade, em grandes centros urbanos, 

mas que hoje trabalha na terra herdada dos pais 43. É Valdemar que cede uma área de 

plantio em Guajuvira para a construção de uma Horta Comunitária incentivada pela 

Emater e Eletrosul, no ano de 2008. 

Os moradores da área denominada Capinzal caracterizam-se por possuírem somente o 

pedaço de terra de moradia, havendo assim uma concentração de casas nessa região, 

estando todas próximas visto que não há área de plantio entre elas. E devido à falta de 

terra para lavoura, a maioria de seus moradores recorre ao trabalho assalariado. Este é 

realizado tanto na sede do município, como na Olaria da região, no trabalho “por dia” 

para os proprietários vizinhos “de fora”, quanto pelo trabalho “por dia” para os 

descendentes de Sebastião, em Guajuvira. Nesta área encontram-se também vários 

moradores que não são descendentes do casal ancestral, em que praticamente para cada 

casa de morador da comunidade há uma casa de morador “de fora”. As casas 

intercaladas podem significar uma forma de “melhor” conviver no interior da tensão que 

marca a sociabilidade agonística do grupo. 

  Os moradores da serra, por sua vez, encontram-se mais isolados do restante da 

comunidade, e apresentam uma condição sócio-econômica mais próxima dos moradores 

do Capinzal e de Guajuvira. É nesta área que mora o rapaz casado com a mulher branca, 

que relatou ter sofrido “ameaças mágicas” da família do marido. O casal mudou-se para 

a serra após os conflitos sofridos, e logo depois da mudança, tornaram-se evangélicos. 

                                                           
43 Este tipo de migração e retorno faz parte da dinâmica da comunidade, caracterizando uma estratégia 
que permite manter as terras herdadas e permanecer no campesinato. Este tipo de estratégia, como 
observado no capítulo anterior, é igualmente acionada pelos membros da Comunidade de Água Morna. E 
configura o que Garcia Jr. (1989) apontou sobre a migração temporária de camponeses para indústrias 
com empregos urbanos como uma alternativa a fim de possibilitar o retorno à terra e à reprodução da vida 
camponesa. 
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Outro morador da serra é um bisneto do casal ancestral, uma das pessoas de mais idade 

do grupo, Seu Leonor, de 75 anos, viúvo e aposentado, que mora sozinho.  

O território de Guajuvira é, portanto, constituído pelas quatro áreas de moradia, cujos 

moradores possuem caracterizações sócio-econômicas bastante diferenciadas. É 

interessante notar que inclusive a maneira de se vestir e padrões estéticos são 

diferenciados, sendo os moradores do Mato Bom muito mais próximos a um padrão da 

sociedade envolvente que os moradores do Capinzal e Guajuvira. Assim, há uma maior 

aproximação entre os moradores de Guajuvira, do Capinzal e da Serra em contraposição 

aos moradores do Mato Bom. A posição de “elite” é reservada aos moradores do Mato 

Bom, cuja liderança é reconhecida pela condição sócio-econômica superior, que lhes 

possibilita, inclusive, exercer o papel de empregador de demais membros do grupo, 

demarcando uma hierarquia interna. 

Tais diferenciações refletem duas éticas distintas 44, uma ética camponesa constitutiva 

de “uma ordem moral, isto é, de uma forma de perceber as relações dos homens entre si 

e com as coisas, notadamente, a terra” (WOORTMAAN, 1988: 11); e uma ética mais 

orientada pela “ordem da modernidade” em que a terra e o trabalho são vistos como 

“coisas”, como mercadorias. Neste sentido de “campesinidade” como qualidade do 

campesinato, dado por Klass Woortmaan (1988), a ética camponesa é entendida como 

uma moral, como um modo de ser em que se concebe a terra, o trabalho e a família 

como interconectadas e que somente assim ganham sentido.  É sob a perspectiva de uma 

ética camponesa que se pode compreender o modo de vida das famílias do Mato Bom. 

Estas se relacionam com a terra e com o trabalho de formas diferenciadas às famílias do 

Capinzal. O que lhes permitiu manter a totalidade do território herdado pelos 

antepassados. No entanto, há famílias em Guajuvira que igualmente orientam o seu 

modo de vida pela perspectiva camponesa, valorizando o trabalho familiar e a relação 

com a terra. Contudo, a escassez de terra de muitos moradores do Capinzal decorre da 

relação estabelecida com a mesma, na qual esta se tornou mercadoria e assim vendida. 

Visão igualmente dada ao trabalho, no qual é “vendido” a agentes externos. Um 

morador do Mato Bom relata como é a relação com o trabalho na comunidade hoje “o 
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 A existência de duas éticas distintas foi apontada primeiramente no Relatório Antropológico da 
Comunidade Quilombola de Guajuvira. 
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puxirão45 é do tempo dos antigos, hoje já não existe mais, é pagado o dia do trabalho”. 

Esta mudança nas relações com o trabalho foi favorecida pelas desigualdades sócio-

econômicas entre os membros do grupo, que ao produzir condições diferenciadas de 

acesso à terra impede a lógica da troca que o mutirão exige. 

No entanto, a existência de duas éticas distintas que orientam a relação com a terra e 

com o trabalho, demarcando assim desigualdades sócio-econômicas internas, não anula 

as características coletivas da comunidade, como o parentesco e a religiosidade. A 

diferenciação interna em Guajuvira apresenta-se somente através dos aspectos sócio-

econômicos, que não interferem na maneira em como operam os dois eixos 

estruturadores da comunidade, o parentesco e a religiosidade. As desigualdades sócio-

econômicas não produz seletividade em relação aos intercasamentos; há, inclusive, uma 

união entre um neto de Sebastião com uma moradora do Capinzal. Os casamentos 

internos são realizados entre todos os membros da comunidade, sem restrições às áreas 

de moradia ou condição sócio-econômicas. Com respeito à religiosidade do grupo, há 

participação de membros de todas as áreas de Guajuvira, desde um morador do Capinzal 

como “dono” de novena ou romaria, até a esposa de João Carlos que organiza 

anualmente a Romaria de São Gonçalo e a viagem à terra do Menino da Tábua. Dessa 

forma, Guajuvira caracteriza-se pela articulação entre as desigualdades internas e os 

aspectos unificadores que a tornam uma comunidade.  

4.4 Parentesco, sociabilidade e sentimento de pertencimento 

A quase totalidade dos moradores de Guajuvira é de descendentes do casal ancestral 

Rita e Thomé. O casal teve treze filhos, como comentado acima, dos quais se tem 

memória de doze. Destes, dez tiveram filhos, são eles: Gregório (12 filhos), Ermelino 

(Milico) (8 filhos), Maria Doloroza (9 filhos), Ana (Nhana) (7 filhos), José Tomé (11 

filhos), Pedro Tomé (14 filhos), João Tomé (8 filhos), Anatália (Tatália) (3 filhos), 

Izaltina (6 filhos) e Saturnino (5 filhos), permanecendo Amália e Constâncio sem filhos.  

Há, hoje, morando na comunidade, ao menos um descendente de cada filho de Rita e 

Thomé. É a partir da 2° geração que os casamentos começam a ocorrer internamente, 

casando-se primo com primo, como conta Dona Laura:  
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 O “puxirão”, como praticado pela comunidade de Água Morna, consiste na cooperação entre as 
famílias que se reúnem para o trabalho coletivo nas roças individuais. 
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L: [...] e vinha pra casa da minha avó ali e a casa dela cheio de neto, 
tanto neto, e aqueles neto vão crescendo e vão casando um com o 
outro, um primo com o outro, imagina a comadre Teresa é prima com 
o compadre Carlos, a comadre Nhana prima com o compadre Pedro, 
tudo primo. 
P: ah foram casando os netos? 
L: Os netos que foram ficando primo, os primos. A minha mãe, ela 
não era prima do pai. Ela, eles vieram do campo, e meu pai nasceu 
aqui, esse um não era primo, não. Mas daí já começou primo casarem, 
casarem bastante [...].  
P: e o marido da senhora era primo, dona Laura? 
L: Primo, primo longe meu também. Que o pai dele com a mãe eram 
primo. E ele é primo... 
I: é primo terceiro! 
L: É primo terceiro meu. 
I: é que nem eu com a Rita, a Rita é prima do pai legítimo, e prima 
segunda minha. 
L: É, é assim e foi se formando aquela família, imagina aqui no bairro 
dos (incompreensível) estranho é muito pouco, estranho aqui entrou só 
o marido da comadre Iracema, que é o compadre Toninho. O marido 
da comadre Isaura que era o compadre Antonio, o marido da comadre 
Sádica, mulher do Zuruquinha era mineira, que é mãe da comadre 
(incompreensível), qual é o outro estranho? Entro a... É a Justilina? 
I: Sebastião Pinheiro! 
L: É, Sebastião Pinheiro casou com uma prima minha, com a Dortília, 
mãe da Ivone. Qual é outro? A Chica era prima com o Sebastião. 
I: Não, qual que era o primo? O compadre Sebastião Pinheiro era 
irmão da Chica. 
L: Ah é mesmo! Não eram primos. 
I: não eram parentes. 
L: Eles não eram. 
(Dona Laura e Inácio, Guajuvira, janeiro/2007). 
 

Assim, a preferência nos arranjos matrimoniais eram os primos – como continua sendo 

–, nos quais são raros os casamentos com “estranhos”, como se refere Dona Laura para 

aqueles que casaram com alguém que não fosse descendente do casal ancestral. Neste 

trecho de entrevista, Inácio, filho de Dona Laura, também comenta que sua esposa é 

prima dele. Rita é a segunda esposa de Inácio – a primeira também era prima –, havendo 

os dois se casado enquanto moravam fora da comunidade. Dessa forma, mesmo 

havendo saído para morar fora da comunidade, a preferência para casamento continua 

sendo com alguém que “seja de Guajuvira”. O parentesco é para os membros de 

Guajuvira, elemento fundamental de produção de um sentimento de pertencimento, no 

qual todos compartilham a preferência pelos arranjos matrimoniais endogâmicos, 

permanecendo assim todos como “sendo de Guajuvira”. Preferência esta mantida na 

atualidade, como conta Dona Laura e Inácio: 
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P: mas aí, dos mais novos continuou casando com primo? 
L: Sempre primo. A comadre Ritinha, a mãe dela é prima da mãe do 
compadre Tutu, eram primos, primos terceiro né. E assim foi. 
P: e os mais novos também? 
L: E sempre dá primo com primo. Só sobrinho nunca deu, na minha 
gente não deu sobrinho, aqui to vendo sobrinho com tia casar... 
I: só lá em outra geração. 
L: É, não é gente nossa. 
I: em outro lugar já casaram com a sobrinha, né? 
L: É, o João, a filha dele.. 
I: o filho dele. 
L: O filho dele é casado com a sobrinha. 
I: com a filha da irmã dele. 
P: mas aqui nunca teve isso? 
L: Não, não é nossa gente. 
I: aqui o caso é primo legítimo, que os pais são irmão e casam os 
primos, isso sim. O pai é irmão da mãe, ou a mãe é irmã do pai... 
(Dona Laura e Inácio, Guajuvira, janeiro/2007). 

 

Contudo, a endogamia do grupo refere-se unicamente aos casamentos entre primos, 

visto que Dona Laura ressalta que “na minha gente” não há casamento entre tio e 

sobrinha ou entre sobrinho e tia. A preferência, como reforça Inácio, é entre “primo 

legítimo”. A não ser a preferência por primos, e não sobrinhos, como salientado por 

Dona Laura, as trocas matrimoniais não possuem outras restrições, apesar das 

diferenciações sócio-econômicas internas que se refletem na ocupação do espaço, estas 

não interferem nos arranjos matrimoniais, que se dão de forma igualitária.  

Há poucos casamentos, na atualidade, que são entre membros do grupo com pessoas “de 

fora” e que permaneceram morando na comunidade. Há um caso em que um rapaz da 

comunidade casou-se com uma mulher branca e um pouco mais velha do que ele. Ela 

relata ter sofrido “ameaças” da família dele que não aceitavam o casamento. Diz que 

sofreu diversas intimidações, através de “agressões mágicas”, como no caso em que sua 

cunhada colocou sal de cozinha em sua cama com o intuito de “provocar” uma briga 

entre o casal. Tal relação conflituosa com a família do rapaz indica o caráter agonístico 

da sociabilidade entre os membros da comunidade, que segundo a moça, realiza 

“agressões mágicas” internas ao grupo e não somente com quem é “de fora”, mas entre 

“pais e filhos e irmãos”. Conta que há grande apreensão entre os membros do grupo em 

aceitar alguma comida de alguém pelo temor desta “carregar” alguma “ameaça mágica”. 

E declara que “a melhor amiga é aquela que não visita. O bom é cada um na sua casa”. 
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Tal afirmação reflete o caráter tenso das relações entre as pessoas da comunidade, que 

por sua vez, não anula a forte preferência pelos intercasamentos.   

A grande incidência de arranjos matrimoniais entre parentes estimula a realização de 

eventos em que há a presença de quase todos os membros do grupo. As diversas Festas 

realizadas na comunidade, geralmente finalizadas por bailes, representam sempre a 

possibilidade de estabelecer novos arranjos matrimoniais. Mesmo nos momentos menos 

festivos, como nos casos de morte e da preparação do velório, havia certa “alegria” pela 

reunião familiar em torno da “guarda”, como comenta Rita e Inácio: 

R: quando morria alguém, mas eu ficava alegre! Ficava alegre por 
causa de rezar né. Um dia morreu uma tia minha, mas eu fiquei alegre. 
Aí nóis foi lá buscar água contente, eu mais meu irmão e minha 
sobrinha, mas essa sobrinha tava alegre de ver a guarda e a reza. Era 
criança né. 
L: mas nóis pra nóis era a maior festa quando morria um, eu era 
dezoito ano aí, mas pra mim era a maior festa.  
I: só pra namorar.  
L: nóis era as primeira que ia, eu, minha irmã, mais a comadre 
Ritinha, algumas pessoa dizia “ahmahm, aonde é que vocês vão?”, 
“ah, num sei quem morreu”, “ah, e vocês são as capeloa? Vão lavar o 
morto?”.  
R: mas a mãe rezava também né?  
L: rezava.  
R: a mãe, minha irmã, todas as minha irmã rezava. A única que num 
sabe rezar sou eu. Era triste, até nóis que era criança nóis chorava, mas 
nóis gostava. (Dona Laura, Inácio e Rita, Guajuvira, janeiro/2007). 

 

Além dos momentos mais festivos em que ocorrem reuniões dos moradores da 

comunidade, a possibilidade de estabelecer um arranjo ou rearranjo matrimonial entre 

parentes torna-se presente também na vida cotidiana dos membros do grupo. É comum 

uma pessoa que tenha se casado mais de uma vez. Há inclusive o caso de um filho do 

casal ancestral que teve duas filhas com a esposa do irmão. Há um genro de Rita que 

segundo o neto, seu avô tinha “a mulher legítima e a outra que é irmã da mulher 

legítima”. Outro filho do casal ancestral foi casado duas vezes. E um de seus filhos foi 

casado três vezes, sendo que a terceira mulher teve um filho com um primo do marido e 

depois teve outro filho com outro homem, também da comunidade. Um bisneto de 

Thomé foi casado sete vezes, sendo que a quarta esposa era sobrinha da segunda. Outro 

bisneto ficou viúvo e se casou com a irmã da ex-mulher, prima também. Uma bisneta de 

Rita, solteira, teve o primeiro filho com um primo que era casado, depois teve um 
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segundo filho com outro primo. Assim, a possibilidade de arranjo e rearranjo 

matrimonial entre primos está sempre presente nas relações cotidianas entre os 

membros do grupo. Esta possibilidade sempre presente pode ser apontada como um dos 

motivos para que o trabalho coletivo entre os moradores de Guajuvira não se realize. 

Inácio e Rita comentam sobre a dificuldade do trabalho entre homens e mulheres na 

comunidade:  

R: aqui também tem esse probrema, que a muié num pode trabalhar 
junto com o homem, num pode trabalhar junto com o homem, porque 
se trabalhar junto a muié é perigoso de até de engravidar. Mas e se for 
morar numa cidade grande, na cidade grande a gente trabalha com 
homem.     
P: aqui só pode trabalhar homem com homem e mulher com mulher? 
R: é isso aqui mesmo. 
I: a mentalidade que eles tem com essa horta que nóis montemo aqui, 
cortando a Rita, falaram que tal muié num vinha trabalhar por causa 
disso. Engraçado se fosse trabalhar na olaria prum outro pessoal, Luiz 
Meireles, esse pessoal aí, na Klabin num vai trabalhar junto com 
homem? De certo num vai trabalhar junto com homem, só com muié. 
(Inácio e Rita, Guajuvira, fevereiro/2008). 

 

Este aspecto das relações de parentesco pode ser um dos elementos que se conjugam 

com os outros comentados anteriormente que impossibilitam o trabalho coletivo entre 

os membros do grupo. Conjugado às diferenciações internas, a pouca discursividade e a 

sociabilidade agonística, a comunidade de Guajuvira não produz espaços de trabalho e 

de decisões coletivas, e não elabora um discurso único sobre o processo de 

regularização fundiária iniciado pelo INCRA. A lógica comunitária do grupo ocorre em 

outras esferas como a religiosidade e o parentesco. 

4.5 Os “contra” e os “a favor” do “projeto” de titulação coletiva 

As maneiras diversas de se relacionar com a terra e com o trabalho, no entanto, não 

produzem posições correspondentes em torno ao projeto de titulação coletiva. Há 

moradores que possuem uma ética camponesa e que são “a favor” do “projeto”, mas 

também há aqueles que são “contra” a titulação coletiva do território como comunidade 

remanescente de quilombos. Igualmente entre aqueles cuja perspectiva referente à terra 

e ao trabalho encontra-se mais vinculada a ganhos econômicos, a postura frente ao 

“projeto” é diversa, havendo os “contra” e os “a favor”. Há, ainda, aqueles que optam 
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por não se posicionar, ficando “neutros” e evitando assim o conflito, como o caso de 

Seu Tutu, o grande festeiro da comunidade. 

Desde o início, o processo de reconhecimento como comunidade quilombola 

apresentou-se de maneira tensa e conflituosa em Guajuvira. A primeira reunião, 

organizada pelo INCRA com o objetivo de apresentar à comunidade a equipe de 

antropólogos que iniciaria, nesse momento, o trabalho de campo tendo em vista o 

Relatório Antropológico, esteve marcada pela tensão e por ameaças de proprietários 

vizinhos que se apoderaram da reunião. Esta, primeiramente organizada para os 

membros da comunidade, foi dominada pela presença de proprietários que demandavam 

“provas” de que a comunidade era formada por “ex-escravos” e ameaçaram, tanto a 

representante do INCRA como a equipe antropológica, de que poderíamos vir a ver 

“corpos estendidos no chão”.  

O ambiente tenso na comunidade teria começado com a presença de agentes estatais 

encarregados de dar início ao reconhecimento oficial do grupo. Os agentes do Grupo de 

Trabalho Estadual estiveram responsáveis pela criação da Associação em cujo nome é 

titulado o território coletivo e, igualmente, incumbiram-se de “preparar” a comunidade 

para o desenvolvimento do processo a ser realizado pelo INCRA. No entanto, a 

perspectiva adotada pelos agentes estatais frente às comunidades quilombolas aponta 

uma visão destes grupos como apresentando uma “africanidade” aparente e como 

membros de uma comunidade idealizada, assim mencionado no primeiro capítulo. A 

presença destes agentes estatais, cujas ações são orientadas por tal perspectiva 

homogeneizadora dos grupos negros rurais, produziu impactos significativos na 

comunidade no que diz respeito aos significados do processo de reconhecimento oficial. 

Já na primeira reunião houve questionamentos de moradores de Guajuvira com relação 

à titulação coletiva. Perguntavam se com o processo de regularização fundiária haveria 

a instalação de um portão na entrada da comunidade em que se controlaria a circulação 

dos “negros” – estando proibida a presença de “brancos” –, e no qual se deveria pedir 

autorização para entrar e sair, e estas seriam permitidas somente em determinados 

horários. Questionavam se o título da propriedade estaria no “nome do governo”, e se a 

produção deveria ser de forma coletiva na qual 70% ficaria com o Estado e 30% com a 

comunidade. Algumas pessoas diziam ainda, terem ouvido falar que a totalidade da 
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produção seria do Estado, e que este compraria as “coisas” necessárias para os 

moradores da comunidade, sendo “as coisas, as mais ruins e mais baratas”. Os 

moradores que deveriam produzir coletivamente deveriam, ainda, morar todos juntos 

numa “vila” a ser construída. Em momento posterior, houve comentários de que o 

governo iria pesar as crianças e aquelas que estivessem fora do peso ideal iriam ter seus 

órgãos retirados e vendidos pelo Estado. Tais questionamentos indicavam a presença de 

um discurso sobre o medo do “retorno da escravidão” que o reconhecimento como 

comunidade quilombola iria provocar. É a partir desse contexto, e com base nas 

características próprias da comunidade, que os moradores de Guajuvira constroem 

diferentes posicionamentos e respostas ao processo de reconhecimento oficial.  

Os membros da comunidade que se dizem “a favor” do projeto são principalmente duas 

famílias que possuem em suas trajetórias, períodos de migração em grandes centros 

urbanos, hoje moradoras da área de Guajuvira, e uma família do Mato Bom. Esta 

família afirma ser o desejo da titulação coletiva uma possibilidade de “ajudar a 

melhorar” as condições sócio-econômicas dos demais moradores, principalmente 

daqueles que perderam a quase totalidade de suas terras, como os moradores do 

Capinzal. Já as famílias de Guajuvira acreditam que a titulação do território tradicional 

permitirá o acesso a uma maior área de terras, possibilitando assim o trabalho na 

lavoura e a reprodução de seus modos de vida.  Como expressou Ritinha: 

R: [...] E agora aqui, se for sair a titulação daqui, que nóis vamo ter 
condições de plantar, de fazer alguma coisa. Alguma coisa nóis temo 
condição de fazer, porque se os proprietário tem, por que nóis não? 
(Ritinha, Guajuvira, fevereiro/2008). 

A possibilidade de aumentar a produção e melhorar as condições sócio-econômicas de 

suas famílias é o que motiva Ritinha e seu marido Inácio a serem favoráveis ao projeto. 

E sob tal perspectiva se questionam os motivos pelos quais moradores “mais humildes” 

serem contrários à titulação:  

R: se eles morasse na cidade grande eles iam mudar completamente de 
pensamento, pensamento diferente porque na cidade se eles quiserem 
comer uma couve, eles tem que comprar, se quiser um maço de cheiro 
verde, eles tem que comprar. Num podem plantar, num podem plantar, 
mesmo o cheirinho verde eles tem que comprar.  
I: aqui tem muitos deles que é o seguinte, aqui naqueles lados lá que 
vocês vão, que eles só tem o lugarzinho deles morar mesmo, não tem 
onde plantar. Isso que a gente num entende, por que que são contra se 
podia voltar terra pra eles plantar, pra ter a sua plantinha, a sua 
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lavourinha. Ó, nóis mesmo, eu num tenho onde plantar, só agora com 
essa do meu pai que eu vô pode fazer um pouquinho de lavoura. Eu 
num tinha, o Waldemar ainda tem né, que a parte dele ele num 
vendeu. Então ele tem, por isso que ele cedeu o espaço da horta ali né, 
mas nóis aqui e o resto, é muito pouco. (Ritinha e Inácio, Guajuvira, 
fevereiro/2008). 

 
Os moradores que se posicionam “contra” o projeto também possuem perfis sócio-

econômicos e éticas diferentes. Há alguns moradores do Capinzal e da Serra que são 

contrários à titulação coletiva, enquanto outros preferem não tomar partido. Algumas 

pessoas se posicionam contrárias afirmando que depois de iniciado o processo de 

reconhecimento houve mudança nas relações entre os membros da comunidade e os 

proprietários vizinhos, em que estes “pararam de dar carona”, “pararam de 

cumprimentar”. Relatam que ouviram dizer que finalizado o processo, iriam ser 

construídos mercados exclusivos para “negros” e escolas “só pra pretinho”. Muitos 

afirmam ter medo do “retorno da escravidão”, como um dos descendentes mais velhos, 

morador da Serra, Seu Leonor, que disse que com o “projeto” iria voltar o “tempo do 

cativeiro”, época em que os escravos viviam “pior que cachorro”, uma vez que “isso aí 

é o mesmo escravidão, só troca a coleira, os cachorros é o mesmo”. Tal argumentação 

indica a apreensão dos moradores sobre a presença do Estado na comunidade, a 

interferência que este pode provocar no modo de vida dos membros do grupo. Seja esta 

interferência interpretada como a produção de uma “segregação” entre “negros” e 

“brancos”, impulsionada pela necessidade da delimitação das fronteiras entre aqueles 

que fazem parte da comunidade daqueles que não fazem. Interferência igualmente 

reconhecida no medo da imposição de um sistema de produção e trabalho coletivos 

vinculado ao Estado. Nesse sentido, o medo do “retorno da escravidão” seria o medo de 

que o Estado se torne o “novo senhor”, negando à comunidade qualquer possibilidade 

de liberdade e autonomia no que diz respeito a sua organização social própria e a seu 

saber-viver específico. Dessa forma, o discurso do medo do “retorno da escravidão” que 

a um primeiro momento poderia parecer um medo “infundado”, se interpretado com 

cuidado, revela o temor sobre uma realidade cujas possibilidades de se concretizar são 

bastante altas.  

Um segundo grupo com posição contrária ao projeto, é representado por um herdeiro do 

Mato Bom, cuja condição sócio-econômica diferenciada do restante da comunidade lhe 

possibilita adotar uma posição hierarquicamente superior, “autorizando-o” a assumir um 
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papel de liderança no interior do grupo. Este herdeiro administra as terras compradas 

por seu pai na década de 1940, assim mencionado no item anterior. E apresenta uma 

ética camponesa bastante forte, na qual valoriza a posse da terra e o trabalho na lavoura 

realizado por sua família.  Posiciona-se “contra” o projeto argumentando a falta de 

união dos membros da comunidade. Aponta também a “falta de cabeça” de alguns 

moradores que venderam a terra que herdaram. Diz que a comunidade “aí não 

funciona”, sua esposa conta que as pessoas convivem bem, mas “cada um na sua casa. 

Cada um por si e Deus pra todos”.  

Este posicionamento da “falta de união” refere-se à impossibilidade de realização de 

trabalho coletivo na comunidade. Tal dificuldade é observada na construção da “Horta 

Comunitária”, em 2008, como “política pública” desenvolvida pela Eletrosul e Emater. 

Este projeto está sendo desenvolvido num terreno cedido por um morador que se 

posiciona “a favor” da titulação coletiva. No entanto, as pessoas que estão realizando 

trabalhos na Horta são somente aquelas que se dizem favoráveis ao “projeto”. Não há 

participação “comunitária” como um todo. As características da comunidade não 

passam pela esfera do trabalho. Os eixos orientadores da vida comunitária são o 

parentesco e a religiosidade. De forma que, os projetos externos orientados por uma 

visão idealizada de comunidade homogênea, não conseguem realizar-se em Guajuvira. 

Podendo vir até a estimular a tensão e os conflitos internos, ameaçando a vida em 

comunidade do grupo. 

São as características dos moradores de Guajuvira – seu silêncio em relação ao passado, 

sua pouca discursividade, sua religiosidade compartilhada, suas formas de transmissão 

do saber, seu parentesco e ancestralidade comum, sua sociabilidade agonística, suas 

diferenciações internas – que constituem a comunidade enquanto comunidade. O 

aspecto das diferenciações internas, os diferentes posicionamentos frente ao “projeto”, o 

não trabalho ou tomada de decisões coletiva não torna Guajuvira “menos” comunidade. 

Ao contrário, os conflitos gerados pelo início do “projeto” produziram uma mudança 

nas relações internas do grupo, no qual algumas festas religiosas ganharam novos 

rezadores e tocadores, sendo dois deles “favoráveis” ao “projeto”, enquanto que o 

terceiro – genro do herdeiro “contra” – havia afirmado alguns meses antes ter batido em 

um morador do município que o havia chamado de “quilombo”.  Dessa forma, 

Guajuvira apresenta uma dinâmica própria em que ao se deparar com diversos conflitos 
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gerados por agentes externos, se reorganiza numa tentativa de restabelecer seus laços 

comunitários, e de garantir a reprodução de sua liberdade e autonomia, tão caras à idéia 

de “comunidade quilombola”.  
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Considerações Finais 

 

A discussão em torno ao direito constitucional que garante aos “remanescentes de 

comunidades de quilombos” a titulação de seus territórios por parte do Estado, e o 

debate em torno da definição destes sujeitos de direito permite perceber como tal 

reconhecimento oficial é um processo em construção bastante recente. As experiências 

junto às comunidades quilombolas de Curiúva, inseridas em um contexto regional 

particular, podem contribuir para tal construção no sentido em que, conhecer as 

diferenças – as quais são o objeto de garantia do direito constitucional, este quando lido 

junto aos direitos culturais mencionados na Constituição – permite reconhecê-las para 

assim poder respeitá-las.  

A antropologia, cujo saber especializado é a alteridade, contribui para o diálogo com a 

diferença. No caso das “comunidades quilombolas”, necessariamente generalizadas pela 

classificação jurídica do direito, o seu reconhecimento exige que seja a partir de um 

olhar que tenha “o pluralismo como princípio, a diversidade como pressuposto e a 

diferença como episteme”. Esta perspectiva de olhar, que tomo emprestado da 

antropóloga Maria de Lourdes Bandeira 46, lhe foi mostrada através de “uma lição 

preciosa” que relata ter aprendido com um patriarca da Comunidade Negra de 

Matacavalos, do Estado do Mato Grosso, seu Antônio Mulato que lhe falou sobre “a 

‘qualidade’ diferente dos negros de Matacavalos”. Cito Bandeira: 

Didaticamente me explicou: “Não tem os índios? Os Bororo, os 
Xavante? Eles todos não são índios? São tudo índio, mas de 
‘qualidade’ diferente. Os de Matacavalos, de Onças, de Jacaré, de 
Brinquinho [comunidades negras] também são tudo negros, mas de 
‘qualidade diferente’ ”. Seu Antônio Mulato estava me ensinando que 
cada comunidade negra rural possui sua própria história, tendo 
instituído uma tradição cultural específica no processo de sua 
constituição como grupo étnico diferenciado. (BANDEIRA in LEITE, 
2002: 15). 

A rica lição ensinada por Seu Antônio é de extrema importância no contexto atual de 

reconhecimento das chamadas “comunidades quilombolas” no Brasil e no Paraná. Em 

relação às comunidades aqui analisadas, por meio do saber de Seu Antônio, pode-se 
                                                           
46

 Cf. Prefácio de “O Legado do Testamento: Comunidade de Casca em Perícia” – LEITE, Ilka Boaventura 

(2002). 
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dizer que o pessoal de Água Morna é de “qualidade diferente” em relação ao pessoal de 

Guajuvira. Água Morna e Guajuvira são de “qualidades” diferentes.  

Apesar de apresentarem diversos elementos em comum, como a história originada pela 

chegada de um casal ancestral a uma área tida como “vazia”, a titulação do território 

ocupado em mesmo período reconhecido pelo Estado, o inventário do último ancestral 

realizado em mesma época dividindo as terras entre os herdeiros, vínculo com o 

aldeamento indígena, as comunidades possuem “qualidades” diversas. É a partir desta 

“qualidade diferente” que cada comunidade “responde” ao processo de titulação 

coletiva à sua maneira.  

Os membros da comunidade de Água Morna acionam suas características com base em 

uma história comum, religiosidade compartilhada, ancestralidade comum, relações 

territoriais específicas, relações sociais marcadas pela cooperação e solidariedade – 

inclusive no que diz respeito ao acesso à terra e relações de trabalho –, organização 

sócio-política e discursividade capaz de elaborar um posicionamento único coletivo, 

com o objetivo de “responder” à nomeação como “comunidade quilombola”. E ao 

elaborar tal resposta o fazem positivamente frente às exigências externas à titulação 

coletiva. 

Inclusive a necessidade de assumir uma identidade negra – num contexto regional em 

que a presença negra esteve sempre desvalorizada ao ponto de ser negada a sua 

existência, como abordado no segundo capítulo –, não se torna problemática entre os 

moradores de Água Morna. A fala da jovem Amanda, citada no terceiro capítulo, 

demonstrou a positividade no fato de sua comunidade ter sido “encontrada” no mapa do 

Paraná, pois a partir desse momento teve reconhecida a “dívida” do Estado com os 

“afrodescendentes”.  Contrariamente, Inácio e Dona Laura, moradores de Guajuvira, 

relatam que alguns membros do grupo “não gostam que seja chamado de negro”, e que 

estes, inclusive, dizem ter “vergonha” de assumir ser morador da comunidade por ser 

socialmente reconhecido que “no Guajuvira é onde tão os preto” 47.  

A comunidade de Guajuvira igualmente baseada nas características internas sustenta 

posições diversas frente à regularização fundiária. Há moradores que se declaram 

                                                           
47

 (Entrevista com Inácio e Dona Laura. Guajuvira, fevereiro/2008). 
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“contra” e moradores que se declaram “a favor” da titulação coletiva. Em um primeiro 

momento, o dissenso da comunidade frente ao processo de reconhecimento oficial pode 

parecer uma “incompreensão”, “ignorância” dos membros do grupo face os objetivos da 

nomeação como “comunidade quilombola”. Somado à tensão que o tema da titulação 

coletiva provoca, tal dissenso poderia ser compreendido, por olhares externos uni 

direcionados, como uma briga interna entre os “egoístas” e os “solidários”. No entanto, 

tais posturas diversas refletem as diferenciações internas à comunidade, como 

observado no quarto capítulo. A dificuldade de uma “resposta positiva” frente à 

nomeação como “comunidade quilombola” se deve tanto às características do grupo 

quanto a certas exigências externas ao reconhecimento. 

A aplicação do decreto 4887/2003 que visa o reconhecimento oficial exige que os 

grupos negros rurais apresentem aspectos como de uma organização sócio-política 

determinada e de um discurso único coletivo frente à titulação coletiva. Os membros de 

Água Morna conseguem dialogar positivamente com os códigos de participação política 

necessários ao reconhecimento – exemplificado na Ata de Reunião realizada pelos 

membros do grupo no primeiro encontro com a equipe de pesquisadores e o INCRA –, 

igualmente são capazes de produzir um discurso coletivo coeso – dada a discursividade 

do grupo e seus aspectos de cooperação e solidariedade frente à relação com a terra e 

com o trabalho. No entanto, os membros de Guajuvira possuem outros códigos de 

participação política que não passam pela discussão e tomada de decisões coletiva – 

exemplificado na maneira como ocorre a transmissão do saber e funções internas ao 

grupo – igualmente não são capazes de produzir um discurso único coletivo frente à 

titulação coletiva – dada as diferenciações internas e as maneiras diversas de lidar com a 

terra e com o trabalho. No entanto, mesmo dando “respostas” diferenciadas ao 

reconhecimento oficial, ambas as comunidades podem ser consideradas “comunidades 

quilombolas”.  

As dificuldades e desafios ao reconhecimento encontram-se nas exigências de 

determinado tipo de participação política e de um discurso coletivo único aos grupos 

que muitas vezes não corresponde com a realidade dos mesmos. Tais exigências 

demonstram ainda que, aquela idéia de “comunidade” homogênea e idealizada, está 

presente no direito coletivo à regularização fundiária das “comunidades quilombolas”; 

como se tudo nas comunidades fosse coletivo. O caso de Guajuvira demonstra como 
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uma comunidade pode apresentar aspectos coletivos, mas também diferenciações 

internas. O grupo caracteriza-se por articular aspectos desiguais internos com aspectos 

unificadores que produzem um sentimento de pertencimento ao grupo e o fazem uma 

comunidade. Uma das grandes dificuldades do reconhecimento em Guajuvira está em 

que a titulação coletiva das terras exige do grupo um comportamento coletivo sobre 

aspectos nos quais ele não o é. O que não quer dizer que o grupo não seja uma 

comunidade, pois como observado em outros momentos, os membros articulam suas 

desigualdades internas com elementos unificadores, aspectos individuais com aspectos 

coletivos e assim constroem seu saber viver em comunidade específico. 

O reconhecimento oficial das “comunidades quilombolas” tem o desafio, portanto, de 

reconhecer e lidar com a diversidade de “comunidades” em que estas nem sempre 

apresentam o mesmo código de participação política e/ou um discurso coletivo único. 

Conjuga-se, neste contexto de reconhecimento no qual dialogam muitos saberes, a 

difícil tarefa de articulação de direitos individuais e direitos coletivos em realidades 

plurais. 

Apesar dos desafios e dificuldades para o reconhecimento oficial, reconhecer as 

“qualidades diferentes” das comunidades quilombolas é o primeiro passo para que se 

possa implementar o direito à diversidade, para que efetivamente possa respeitar o 

objetivo primeiro de tal direito, garantir o espaço da diferença. 
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