
Novembro de 2012 

* O Chafariz da Praça Zacarias foi         
construído em 1871 pelo engenheiro    
negro Antônio Rebouças, no lugar           
da antiga bica. A canalização da água   
representou um importante avanço para                        
o desenvolvimento da nossa cidade.         
O nome da Praça faz referência                
ao primeiro Presidente da Província       
do Paraná, o afrodescendente Zacarias        
de Goes e Vasconcelos.                                   
(In http://www.circulandoporcuritiba.com.br/2009/08/praca-

zacarias.html) 
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Abebê, ferramenta da Orixá Oxum, representada no catolicismo 
por  Nossa Senhora do Rosário. Protetora dos artistas                       
e preservadores das culturas populares, Oxum também é                 
a senhora da  doçura, da riqueza e das águas doces. Seu atributo   
é a fertilidade. Vale ressaltar que seu elemento, o ouro, não        
representa o acúmulo de lucro do capitalismo, e sim a verdadeira 
riqueza para as culturas de matriz africana: saúde, amor  e paz!  
Pelo quarto ano consecutivo, a Igreja do Rosário em novembro 
abriga uma das mais importantes celebrações religiosas e culturais 
do Brasil, inspirada na lavagem da igreja Nosso  Senhor do Bonfim. 
A lavagem da Igreja do Rosário dos Homens Pretos de São 
Benedito, no Largo da Ordem. (In http://informativohumaita.wordpress.com/) 



Manifesto do Dia Nacional Manifesto do Dia Nacional Manifesto do Dia Nacional Manifesto do Dia Nacional     
da Consciência Negra (1988):da Consciência Negra (1988):da Consciência Negra (1988):da Consciência Negra (1988):    

 

“Nós, negros brasileiros, orgulhosos por descendermos         “Nós, negros brasileiros, orgulhosos por descendermos         “Nós, negros brasileiros, orgulhosos por descendermos         “Nós, negros brasileiros, orgulhosos por descendermos         
de Zumbi, líder da República Negra de Palmares, que existiu de Zumbi, líder da República Negra de Palmares, que existiu de Zumbi, líder da República Negra de Palmares, que existiu de Zumbi, líder da República Negra de Palmares, que existiu 
no Estado de Alagoas, de 1595 a 1695,  desafiando o domínio no Estado de Alagoas, de 1595 a 1695,  desafiando o domínio no Estado de Alagoas, de 1595 a 1695,  desafiando o domínio no Estado de Alagoas, de 1595 a 1695,  desafiando o domínio 
português e até holandês, nos reunimos hoje, após 283 anos, português e até holandês, nos reunimos hoje, após 283 anos, português e até holandês, nos reunimos hoje, após 283 anos, português e até holandês, nos reunimos hoje, após 283 anos, 
para declarar a todo povo brasileiro nossa verdadeira e para declarar a todo povo brasileiro nossa verdadeira e para declarar a todo povo brasileiro nossa verdadeira e para declarar a todo povo brasileiro nossa verdadeira e 
efetiva data: 20 de novembro, DIA NACIONAL DA efetiva data: 20 de novembro, DIA NACIONAL DA efetiva data: 20 de novembro, DIA NACIONAL DA efetiva data: 20 de novembro, DIA NACIONAL DA 
CONSCIÊNCIA NEGRA. Dia da morte do grande líder nacional, CONSCIÊNCIA NEGRA. Dia da morte do grande líder nacional, CONSCIÊNCIA NEGRA. Dia da morte do grande líder nacional, CONSCIÊNCIA NEGRA. Dia da morte do grande líder nacional, 
ZUMBI,       responsável pela primeira e única tentativa ZUMBI,       responsável pela primeira e única tentativa ZUMBI,       responsável pela primeira e única tentativa ZUMBI,       responsável pela primeira e única tentativa 
brasileira de     estabelecer uma sociedade democrática, ou brasileira de     estabelecer uma sociedade democrática, ou brasileira de     estabelecer uma sociedade democrática, ou brasileira de     estabelecer uma sociedade democrática, ou 
seja, livre e       em que todos seja, livre e       em que todos seja, livre e       em que todos seja, livre e       em que todos ––––    negros, índios e brancos negros, índios e brancos negros, índios e brancos negros, índios e brancos ––––    
realizassem um grande avanço  político e social. Tentativa realizassem um grande avanço  político e social. Tentativa realizassem um grande avanço  político e social. Tentativa realizassem um grande avanço  político e social. Tentativa 
esta que sempre       esteve presente em todos os esta que sempre       esteve presente em todos os esta que sempre       esteve presente em todos os esta que sempre       esteve presente em todos os 
quilombos.” quilombos.” quilombos.” quilombos.”     

No carnaval de 1988 a escola de samba Estação Primeira    No carnaval de 1988 a escola de samba Estação Primeira    No carnaval de 1988 a escola de samba Estação Primeira    No carnaval de 1988 a escola de samba Estação Primeira    
de Mangueira apresentou um sambade Mangueira apresentou um sambade Mangueira apresentou um sambade Mangueira apresentou um samba----enredo que traduzia       enredo que traduzia       enredo que traduzia       enredo que traduzia       
o sentimento de perplexidade entre os negros diante da o sentimento de perplexidade entre os negros diante da o sentimento de perplexidade entre os negros diante da o sentimento de perplexidade entre os negros diante da 

A     IDENTIDADE IDENTIDADE IDENTIDADE IDENTIDADE ÉTNICAÉTNICAÉTNICAÉTNICA     NÃO SE REDUZ A ELEMENTOS MATERIAIS   
OU TRAÇOS B IOLÓGICOS DISTINTIVOS,COMO A COR DA PELE,   

ELA É A BASE PARA A FORMA DE ORGANIZAÇÃO 
DOS GRUPOS SOCIAIS,  É  A SOMA DE MÚLTIPLOS FATORES       
QUE PODEM SER UMA ANCESTRALIDADE COMUM, FORMAS  
DE ORGANIZAÇÃO POLÍT ICAS E ELEMENTOS L INGUÍST ICOS  
E  RELIGIOSOS COMPARTILHADOS. KABENGUELE MUNANGA 

O mapa abaixo ilustra a dimensão da influência africana na nossa formação social                
e cultural. Não apenas pela quantidade de africanos/as que para cá  foram trazidos, mas    
pela qualidade única que conferiram à América em geral. Nossa identidade brasileira talvez 

seja mais valorizados no exterior do que   no Brasil pois nós, brasileiros, somos profunda e indelevelmente marcados pelos   
traços físicos e culturais herdados dos povos africanos. Inclusive no Paraná e em Curitiba, onde habitam respectivamente cerca 
30% e 24%  de afrodescendentes. Somos o Estado e a capital com mais negros do sul. Somos também marcados pelos outros 
traços característicos da brasilidade, por exemplo, o estilo português de fazer política para “os herdeiros das capitanias               
hereditárias”, o extermínio e desvalorização das contribuições dos povos  locais, a recepção dos imigrantes em detrimento        
da inclusão do povo afrodescendente. Desde o “início” da história do Brasil, testemunhamos a  relação de violência e resistência 
entre escravocratas/colonizadores e colonizados/ escravizados que perdurou por trezentos anos abertamente, por mais duzentos 
anos velada e, hoje, é francamente combatida em diversos setores da sociedade. No entanto, a resistência e a opressão têm seus 
“braços fortes” nessa luta por liberdade e justiça social. Por um lado,  é inaceitável para os parâmetros atuais a injustiça para 
com os povos africanos e indígenas que permeou a história colonial. Por outro lado, a atual Era do Espetáculo para as massas 
mantém o imaginário coletivo alienado e descolados da realidade,  o que dificulta o processo de desconstrução de “verdades” 
estabelecidas.  É o caso da Lei 10.639, do Estatuto da Igualdade Racial e das cotas. A percepção do processo histórico em que   
a igualdade está sendo construída, após as desigualdades terem sido fortemente construídas com políticas públicas eficazes,  
aponta a necessidade de políticas públicas eficazes também para desconstruí-
las. E isso envolve todos os níveis e esferas de todas as instituições públicas   
e privadas do país. Em especial   os formadores de opinião, as mídias,           
os gestores de todas as áreas, os agentes culturais e artistas, os sacerdotes     
de todas as denominações religiosas, enfim, todos aqueles que testemunham   
e atuam nesta Revolução Cultural Afro Brasileira posta em andamento           
a largos passos no mandato  do Sr. Ex-Presidente Luis Inácio Lula da 
Silva.Nós, do Centro Cultural Humaita, vimos tentando articular parcerias 
para valorização e visibilidade da presença e do legado afrobrasileiros em 
nossas terras desde 2006.  Encontramos uma estrada aberta por aqueles que 
vieram antes de nós e, neste informativo, reunimos algumas pistas e 
informações  introdutórias sobre a temática. Esperamos deixar uma 
contribuição relevante  à todos aqueles/as que, como nós, tem muito  o que 
aprender com os erros      e acertos do passado.   
(Zelador Cultural Candiero, do Centro Cultural Humaita, em novembro de 2012. Mês da Consciência Negra.) http://www.historiahistoria.com.br/materia.cfm?tb=alunos&id=195  

EDITORIAL 

In Uma História do Negro no Brasil, Albuquerque, Wlamyra R. de Salvador, CEAO, 2006 

100 ANOS DE LIBERDADE:  

REALIDADE OU ILUSÃO? 
(Hélio Turco, Jurandir e Alvino) 

 

Será... 
Que já raiou a liberdade 
Ou se foi tudo ilusão 

Será.... 
Que a Lei Áurea tão sonhada 
Há tanto tempo assinada 

Não foi o fim da escravidão 
Hoje dentro da realidade 
Onde está a liberdade 

Onde está que ninguém viu 
Sonhei... 

Que Zumbi dos Palmares voltou 
A tristeza do negro acabou 
Foi uma nova redenção 

Senhor... 
Eis a luta do bem contra o mal 
Que tanto samba derramou 
Contra o preconceito racial. 



Abolição da Escravatura 
em 1888: 

 
Lei nº 3.353, de 13 de Maio de 1888.  
DECLARA EXTINTA A ESCRAVIDÃO NO BRASIL 
 
A PRINCESA IMPERIAL Regente em Nome de Sua Majestade o Imperador  o 
Senhor D. Pedro II, faz saber a todos os súditos do IMPÉRIO que a Assembléia 
Geral Decretou e Ela sancionou a Lei seguinte: 
 
Art. 1º - É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil. 
Art. 2º - O Povo negro será reparado por todo sofrimento imposto                      
pelo holocausto da escravidão. 
Art. 3º - Todo Negro que quiser voltar para a África terá os custos bancados pelo 
Governo, e os que preferirem ficar no Brasil receberão terras e ajuda  para tocar as 
lavouras. 
Art. 4º - Serão construídas escolas para se dar educação a todos. 
Art. 5º - A religiosidade ancestral do Povo Negro será respeitada e protegida  no 
Brasil. 
Art. 6º - O racismo não será tolerado no Brasil. 
Art. 7º - O Povo Negro terá os mesmos direitos à cidadania de outras etnias   no 
Brasil. 
Art. 8º - É dado às mulheres o direito de dispor de seu corpo. 
Art. 9º - Serão implementadas ações afirmativas visando a uma gradual  
equiparação do Povo Negro a outras etnias, visando a construção de uma sociedade 
igualitária. 
Art. 10º - Toda e qualquer publicação escolar terá que registrar de forma sincera a 
contribuição do Povo Negro na construção do Brasil. 
Art. 11º - ZUMBI dos Palmares é reconhecido como Herói Nacional,                
libertador do Povo Brasileiro. 
Art. 12º - É prioridade nacional o cuidado com o futuro das crianças do Brasil. 
Art. 13º - Revogam-se as disposições em contrário. 
 

 SE ELA TIVESSE ASSINADO ESSE TEXTO                                                  
MUITA COISA SERIA DIFERENTE... 

Estatuto da Igualdade 
em 2010: 

 

Lei 12.288, de 20 de julho de 2010. 

ESTATUTO DA IGUALDADE RACIAL 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que  
o Congresso Nacional decreta e eu sanciona a seguinte 
Lei: 
 
Art. 1º - Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, 
destinado a garantir à população negra a efetivação  
da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos  
étnico-individuais, coletivos e difusos e o combate 
à discriminação e as demais formas de intolerância étnica. 
Art. 2º - É dever do Estado e da sociedade garantir  
a igualdade de oportunidades , reconhecendo à todo  
cidadão brasileiro, independente de etnia e cor da pele,  
o direito à participação na comunidade, especialmente  
nas atividades políticas, econômicas, empresariais,  
educacionais, culturais e esportivas, defendendo  
sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. 
Art. 3º - ... O Estatuto da Igualdade Racial adota como  
diretriz político-jurídica a inclusão das vítimas  
de desigualdade étnico-racial, a valorização  
da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade  
nacional brasileira. 
Art. 4º - A participação da população negra, em condição  
de igualdade de oportunidades, na vida econômica, social, 
política e cultural do país será promovida,  
prioritariamente, por meio de: 
 
I - Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento  
econômico e social; 
II - Adoção de medidas, programas e ações de políticas 
afirmativas; 
III - Modificação das estruturas institucionais do Estado  
para o adequado enfrentamento e a superação  
das desigualdades étnicas decorrentes  
do preconceito e da discriminação étnica; 
IV - Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar  
o combate à discriminação étnica e às desigualdades  
étnicas em todas as suas manifestações individuais, 
 institucionais e estruturais; 
V - eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais  
e institucionais que impedem a representação  
da diversidade étnica nas esferas pública e privada; 
VI - estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas  
oriundas da sociedade civil direcionadas à promoção 
da igualdade de oportunidades e ao combate  
às desigualdades étnicas, inclusiva mediante  
a implementação de incentivos e critérios  
de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos 
públicos; 
VII - implementação de programas de ação afirmativa  
destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas  
no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde,  
segurança, trabalho, moradia, meios de comunicação  
de massa, financiamentos públicos, acesso à terra,  
à Justiça, e outros. 
 
Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa  
constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar 
as distorções e desigualdades sociais e demais práticas 
discriminatórias adotadas, nas esferas públicas e privadas, 
durante o processo de formação social do País. 
 

Para consultar os demais capítulos da Lei,  
acessar o site de Secretaria Especial de Políticas  
de Promoção da Igualdade Racial - SEPPIR.  

 
www.seppir.gov.br 

http://www.cedine.rj.gov.br/content/cultural/historia.asp  

Magia negra era o Pelé jogando, Cartola compondo, Milton       
cantando. Magia negra é o poema de Castro Alves, o samba        
de Jovelina. Magia negra é Djavan, Emicida, Mano Brown, Thalma 
de Freitas, Simonal. Magia negra é Drogba, Fela kuti, Jam. Magia 
negra é dona Edith recitando no Sarau da Cooperifa. Carolina de 
Jesus é pura magia negra. Garrincha tinha duas pernas mágicas e 
negras. James Brown, Milton Santos é pura magia. Não posso ouvir 
a palavra "magia negra" que me transformo num dragão. Michael 
Jackson e Jordan é magia  negra. Cafu, Milton Gonçalves, Dona 
Ivone Lara, Jeferson De, Robinho, Daiane dos Santos é magia   
negra. Fabiana Cozza,  Machado de Assis, James Baldwin, Alice 
Walker, Nelson Mandela, Tupac, isso é o que chamo de magia  
negra. Magia negra é Malcon X, Martin Luther King, Mussum,   
Zumbi, João Antônio, Candeia e Paulinho da Viola. Usain Bolt, 
Elza Soares, Sarah Vaughan, Billy Holliday e Nina Simone é magia 
mais do que negra. Eu faço magia negra quando danço Fundo de 
Quintal e Bob Marley. Cruz e Souza, Zózimo, Spike Lee, tudo é          
magia negra neles. Umoja, Espirito de Zumbi, Afro Koteban.        
É mestre Bimba, é Vai-Vai é Mangueira todas as escolas            
transformando quartas-feira de cinzas em alegria de primeira. 
Magia negra é Sabotage, MV Bill, Anderson Silva e Solano   
Trindade.Pepetela, Ondjaki, Ana Paula Taveres, João Mello...  
Magia  negra. Magia negra são os brancos que são solidários na 
luta contra o racismo. Magia negra é o RAP, o Samba, o Blues,  
o Rock, o Hip Hop de Africabambaataa. Magia negra é magia      
que não acaba mais. É isso e mais um monte de coisa que é magia  
negra. O resto é feitiço racista.  

(Sergio Vaz, in http://educacao-etnicorracial.blogspot.com.br/  

Magia NegraMagia NegraMagia NegraMagia Negra    



Linha do tempo... 
13000  Antes da chegada dos portugueses, o “Povo de Luzia”, habita o Brasil, com evidentes traços negróides.   

 Hoje, com a ajuda da arqueologia, a ciência declara: a humanidade é afrodescendente! 
 
1414  Até 1500 os Portugueses mantiveram relações comerciais e de amizade com os africanos, polarizando as relações continentais  
 até então dedicadas principalmente ao comércio dos povos africanos com a região do Egito e o mundo islâmico. 
1452 Bula Romanus Pontifix, do Papa Nicolau V concede ao rei de Portugal e seus descendentes, “plena e livre permissão            
 de invadir, buscar, capturar e subjugar os  sarracenos e pagãos e quaisquer outros incrédulos e inimigos de Cristo, onde quer 
 que estejam, como também seus reinos, ducados, condados, principados e outras propriedades… e reduzir suas pessoas         
  à perpétua escravidão”. 
 
1500  Até 1888 o Movimento Negro do Brasil é tratado como “insurreição”, pois lutou pela libertação dos irmãos.  

1587  Nasce no Reino da Matamba, Angola (próximo ao Reino do Congo),  
 a Rainha Nzinga (1583-1663). 
 
1690  Início da corrida em busca do ouro e da ocupação da região das Minas Gerais. Homens e mulheres com técnicas para extrair  

 ouro e pedras preciosas foram especialmente procurados na África . Muitos enriqueceram e compraram a própria liberdade    
 e as de seus irmãos.  

1695  Em 20 de novembro é assassinado Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em Alagoas. 
 
1730  Inicia “tropeirismo”, com predominante presença negra, levando de tropas de animais do Rio Grande do  Sul       

 para os grandes mercados de Sorocaba, passando pelo Caminho do Viamão, no Paraná. 

1747  Chico Rei organiza a primeira festa dos negros Congos, Moçambiques  
 e Angolas, em Minas, como forma de  agradecer a Nossa Senhora do Rosário  
 a benfeitoria de enriquecer explorando uma mina abandonada.   
 
1831  Lei Nacional proibindo o Tráfico de Escravos. Todo africano aqui aportado seria considerado  livre. Por mais  

 algumas décadas, centenas de milhares de africanos continuaram a ser trazidos para o  Brasil clandestinamente. 
1835  Revolta dos Malês (africanos muçulmanos), em Salvador, na Bahia. 
1845  A Lei Bill Aberdeen" concede direitos à Marinha britânica de aprisionar navios negreiros. 
1848  Publicação do Manifesto Comunista, denunciando o tráfico, a escravidão, a destruição das comunidades      

 indígenas, a abolição da escravidão e a segregação econômica do negro, como um processo mais amplo:              
 a expansão do mercado mundial burguês. 

 
1850  Lei Eusébio de Queiroz proíbe o tráfico negreiro e marca o efetivo engajamento do governo imperial  
 na  repressão ao tráfico atlântico. Episódio “Cormorant”, em Paranaguá, evidencia a intensa atividade  
 clandestina de tráfico de escravizados na Bahia de Paranaguá. 
 
1864  Milhares de escravos foram libertados para combater no lugar de seus proprietários na Guerra do Paraguai,  

 entre 1864 a 1870.  
1865  Termina  a Guerra Civil Americana. Vitória do norte, favorável ao fim da escravatura.   
 
1871  Lei do Ventre Livre beneficia com a liberdade filhos de escravos (pais e mães não...).  
 

1885  Lei dos Sexagenários garantia liberdade aos escravos com mais de 65 anos de idade após mais 03 anos de  
 trabalho escravo. Mas a falta de documentos que comprovassem a idade dos negros tornou-se impedimento 
 para a efetivação da mesma.  

1888  O Brasil é o último país das Américas à passar do regime escravocrata  
 para o regime de “trabalho livre”, com a assinatura da Lei Áurea. 
1889  Instauração da República. Recrudescimento das políticas públicas “de discriminação negativa” para os africanos 

 e afrodescendentes - sem direito ao voto, educação, emprego, saúde,  além da pressão psicológica da  eugenia, 
 que pregava a inferioridade/superioridade biológica/intelectual fundada na idéia de raça. 

 

1910  João Cândido lidera a Revolta da Chibata, contra os castigos físicos (chibatadas) 
 impostos aos marinheiros. 

1930 É criado o Ministério da Educação e Saúde. Mas ele só se tornou efetivo em 1938. 
1931  Até 1937 a Frente Negra Brasileira luta pelos direitos dos afrodescendentes, em São Paulo. 
1944  Fundação do Teatro Experimental do Negro, no Rio de Janeiro. 

1948  Até 1992 a África do Sul vive um regime de Apartheid. 
1960  Década da descolonização na África e da luta pelos Direitos Civis nos EUA. 



1964  A UNESCO inicia uma tarefa sem precedentes: contar a história da África a partir da perspectiva dos próprios   
 africanos. Mostrar ao mundo, por exemplo, que diversas técnicas e tecnologias hoje utilizadas são originárias   
 do continente, bem como provar que a região era constituída por sociedades organizadas, e não por tribos,   
 como se costuma pensar. Quase 30 anos depois, 350 cientistas coordenados por um comitê formado por 39   
 especialistas, dois terços deles africanos, completaram o desafio de reconstruir a historiografia africana livre de   
 estereótipos e do olhar estrangeiro. Estavam completas as quase dez mil páginas dos oito volumes da Coleção 
 História Geral da África, editada em inglês, francês e árabe entres as décadas de 1980 e 1990. 

1968   Abdias do Nascimento dá aulas em Universidades nos EUA e luta contra  
 o “mito da democracia racial”. 
1971  Criação do Grupo Palmares, em Porto Alegre. Primeiro Movimento Negro Organizado enquanto tal, no Brasil,   
 depois da Abolição, da Frente Negra Brasileira e da luta de Abdias.  
1972  Abertura do Centro de Estudos e Arte Negra (Cecan), em São Paulo 
1974   Sociedade de Intercâmbio Brasil-África (Sinba), no Rio de Janeiro. Bloco Afro Ilê Aiyê, em Salvador. 
1978  Manifestação contra o preconceito racial, realizada nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, que  
 mais tarde se tornaria o Movimento Negro Unificado (MNU).  

            Em sua 2ª Assembléia, o MNU declara o 20 de novembro  
 Dia Nacional da Consciência Negra. 
1979  Dalzira Maria Aparecida, Iyá Gunã, coordena em Curitiba o Grupo União de Consciência Negra (Grucon).   
1980  Em agosto, acontece o I Encontro Memorial Zumbi, em Alagoas. 
1987 Novembro: em Curitiba é realizada a primeira Missa Afro do Brasil em uma Catedral. 
1988   Centenário da Abolição celebrado com uma série de ações de protesto que denunciavam as condições de vida 

 dos negros no país. Período de elaboração da nova Constituição. Duas importantes reivindicações do movimento  
 viraram texto constitucional – a criminalização do racismo (Artigo 5) e o reconhecimento da propriedade das terras  
 de remanescentes de quilombos (Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias).  
 Criação do Geledés - Instituto da Mulher Negra. 
1990  Fundada em Curitiba a ACNAP Associação Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes de Pastoral Negros. 
1991 Fundado, no seio da ACNAP, o Grupo Afro Cultural Ka-Naombo. 

1992  Durante a Eco 92 o Brasil assina a Convenção sobre Diversidade Biológica, criada para proteger o patrimônio  genético 
 e os conhecimentos tradicionais das comunidades tradicionais contra os abusos do destrutivo agronegócio.  

1993  Publicada o “Livro dos 300 anos da Câmara Municipal de Curitiba”, descrevendo políticas negativas para os   
 afrodescendentes em nossa capital, como por exemplo, as proibições dos Fandangos e Batuques.  
1994 Fundação  do MNU em Curitiba. 
1995   Realizada em Brasília uma marcha em homenagem aos trezentos anos da morte de Zumbi dos Palmares.  

 Criação de um Grupo de Trabalho Interministerial para a Valorização da População 
 Negra, no âmbito da Secretaria  Nacional dos Direitos Humanos (SNDH):  
 ação afirmativa na administração pública federal.  
1996    Inscrição do nome de Zumbi no livro dos heróis da pátria, em 20 de novembro. 
1999  A Igreja Católica reconhece que os/as negros/as têm alma. 
 
2000 Criação do Comitê Nacional de preparação para a Conferência de Durban. 
2001  III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, em Durban, na África do Sul.  Reserva de vagas para negros   
 em algumas universidades do país e novos compromissos assumidos pelo Estado em âmbito internacional.                 
 Presença em Durban da Militante do Movimento Negro e Yalorixá Dalzira Maria Aparecida, Iyá Gunã. 
2002  O Ministério do Trabalho libertou 2.306 trabalhadores escravos nas áreas rurais do país.   

2003  Aprovada a Lei 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (de 1961) 
 para incluir a História e Cultura Africana e Afro-brasileira nos currículos escolares. 

2004  O Ministério do Trabalho liberta mais 4.932 trabalhadores escravizados. Em geral, os Estados onde o uso do trabalho análogo 
  à escravidão é mais freqüente são Tocantins,  Pará, Rondônia,  Maranhão, Mato Grosso e Bahia.   
2005  O Arquivo Público do Paraná publica o Catálogo Seletivo de Documentos Referentes aos Africanos e Afrodescendentes 

 Livres e Escravos no Paraná. 
2006  Criação do Centro Cultural Humaita - Centro de Estudo e Pesquisa da Arte e Cultura Afrobrasileira, em Curitiba. 
2008  A Lei 11.645 altera a 10.639/03 para incluir o estudo da História e Cultura Indígena nos currículos escolares. 
 FIFA realiza uma campanha mundial de Combate ao Racismo. 
2009 Primeira Lavação das Escadarias da Igreja do Rosários dos Homens Pretos de São Benedito. 

2010  Aprovado no Congresso Nacional o Estatuto da Igualdade Racial. 
2011  A ONU propõe a celebração do Ano Internacional dos Povos Afrodescendentes.  
2012  STF aprova por unanimidade o sistema de cotas raciais nas universidades públicas do país. 50% das vagas nas Universidades são  
 destinadas à estudantes oriundos das escolas públicas.  
 Primeira Doutora quilombola do Brasil, Edimara Gonçalves Soares, se forma na área de Educação na UFPR. 

 Primeiro livro didático exclusivamente dedicado às “Africanidades Paranaenses” é editado e publicado no Paraná, coordenado pela  
 Doutora em Sociologia, Marcilene “Lena” Garcia. 

http://informativohumaita.wordpress.com/curitibaafro/ 



Pretende-se com o presente artigo traçar a trajetória histórica do Movimento Negro Organizado em Curitiba, que tem           
seu  nascimento dentro de um processo que culminou na adoção, por parte da igreja católica em 1988, da Campanha  da 
Fraternidade, que refletiu os Cem anos da Abolição da escravatura no Brasil. Esse processo contribuiu também para               
o nascimento de uma entidade, fundada há mais de vinte anos e que no inicio de sua trajetória, desenvolvia trabalhos voltados 
à educação. Hoje essa entidade, é uma referencia, não só no Paraná, mas no Brasil e no mundo, trata-se da Associação  
Cultural de Negritude e Ação Popular dos Agentes de Pastoral Negros – ACNAP.    

P O R  N I V A L D O  " P A U L O  B O R G E S "  A R R U D A  
D I R E T O R  F U N D A D O R  D A  A C N A P  
C O M I S S Ã O  E X E C U T I V A  D O  F P E D E R / P R   

Introdução. 

A presença africana no Brasil não se dá por movimento 
imigratório, tal como aconteceu no final do século XIX e inicio 
do século XX, mas sim por um processo violento de cooptação e 
rapto que, segundo Nascimento [1], tem inicio no século XV com 
missão chefiada por Lançarole de Freitas em 1444. Neste ano 
houve a primeira grande expedição que os portugueses mandaram 
à África, com o fim único de raptar negros para serem 
escravizados. Essa missão, partindo de Lagos – onde se fundou 
uma companhia especialmente para capturar negros” 
(NASCIMENTO apud         CHIAVENATO, 1986, p. 46), Esse o 
movimento tido como             um   marco onde se inicia o longo e 
lucrativo projeto que           culminou   no criminoso processo 
escravista no Brasil que        perdurou  por quase quatro séculos 
de violenta exploração da mão de obra escrava.  

Entretanto, não foi um processo de subserviência e passividade 
por parte do negro escravizado como os registros historiográficos 
oficiais registraram e pretenderam mostrar, mas houve, ao longo 
do período, história de resistência cujos resultados são os 
territórios rurais e urbanos que se convencionou denominar de 
quilombos, hoje objeto de pesquisas e estudos nas academias. 
Mas atribuir resistência e conhecimento estratégico ao povo 
africano na diáspora das Américas esbarra nas dificuldades 
impostas pelo colonizador que, respaldado pelo projeto de 
dominação, negou tais conhecimentos e a capacidade 
organizacional na lógica dos saberes e conhecimentos dos 
africanos que tinha na linguagem oral sua marca maior.  

Essa dificuldade Amadou Hampatè Bâ (1901-1991) sentiu 
quando foi nomeado membro do Conselho Executivo da 
UNESCO, o mesmo incumbiu-se como missão falar aos europeus 
sobre a tradição africana enquanto sua forma de luta, resistência  
e cultura. Segundo Bâ, a coisa era um tanto difícil, já que             
a tradição ocidental tinha estabelecido firmemente que, onde não 
há escrita, não há resistência, muito menos cultura. A prova         
da dificuldade foi que, a primeira vez que propôs que                  
se considerassem as tradições orais como fontes históricas de 
resistência e fontes de cultura, provocou apenas sorrisos. Alguns 
chegaram a perguntar, com ironia, que proveito a Europa poderia 
tirar das tradições africanas! Hampaté Bâ calou seus 

1. Tierno Bokar (1875-1940), conhecido como O Sábio de Bandiagara, humilde líder espiritual e religioso islâmico na África negra                 
e colonizada pela França. Tierno Bokar, que via na tolerância a única possibilidade de sobrevivência do ser humano, nos leva com       
sua história à África colonizada pelos franceses e expõe os conflitos internos surgidos a partir deste contato. O líder espiritual morre  
solitário, submerso pelos interesses do poder religioso e pela utilização política de sua espiritualidade. 

interlocutores quando respondeu: "A alegria, que vocês perderam". 
Talvez pudéssemos acrescentar hoje em dia: "Uma certa dimensão 
humana, que a civilização tecnológica moderna está prestes a fazer 
desaparecer" (Bâ, 2004). 

Foram exatamente essas informações da falta da escrita no 
continente africano, que fez o Ocidente Europeu e nas Americas 
construir estratégias de negação e anulação do africano, porém, 
ainda segundo Bâ, “o fato de não possuir uma escrita não priva    a 
África de ter um passado e um conhecimento. E Bâ continua – 
como  ja afirmava o meu mestre, Tierno Bokar[1]”: "A escrita é 
uma coisa e o saber é outra. A escrita é a fotografia do saber, mas 
ela não é o saber em si. O saber é uma luz que está no homem.     
É a herança de tudo o que nossos ancestrais puderam conhecer      
e que nos transmitiram em germe, exatamente como o baobá, que 
já está contido em potência em sua semente". Evidentemente, este 
conhecimento, ainda segundo Bâ, herdado e transmitido oralmente 
pode desenvolver-se ou desaparecer. Desenvolve-se onde existem 
centros de iniciação e jovens para receber a formação. Perde-se 
sempre que a iniciação desaparece (Bâ apud Bokar , 2004).  

E foi ignorando e anulando os valores tradicionais e as 
especificidades culturais do africano, que se construiu e foram 
trabalhados os esterótipos e atribuido à descendência negra 
africana no Brasil que resultou numa herança nefasta de 
incapacidade, passividade, preguiça e indolência em sua forma de 
agir que os tornou humanamente inferiorizado entre os seus iguais. 
Mas, segundo Ivo P. Queiroz, “Dentre as demandas que se 
apresentam aos brasileiros da contemporaneidade, sem sombra de 
dúvida, está a necessidade de se refletir sobre o criminoso passado 
escravista aqui vivido. “Com efeito, o Brasil ainda não estabeleceu 
a paz com a história de séculos de escravidão” (QUEIROZ ). 

No entanto, esse pensamento foi idealizado e introjetado              
na sociedade brasileira como verdade absoluta e incontestável      
da incapacidade do negro no Brasil, herdado do criminoso          
processo escravista brasileiro desde os séculos XVI até o final      
do XIX. Com o advento da “abolição” o negro ex-escravizado 
assume outras posturas de resistência para se impor diante da falsa 
liberdade atribuída a Abolição e principalmente, depois dos anos 
1930, o combate a falsa democracia racial. 

 

Contexto Histórico.    

Contrariando a falta de perspectiva herdada do criminoso processo 
escravista brasileiro,  no inicio do século XX, o negro descendente 
de africanos escravizados tomam para si outras posturas  e começam 
a reagir se colocando como sujeitos da histórias,   não mais como 
objetos. 

Assim, em 1910, um jovem marinheiro nascido no Rio Grande        
do Sul, assume a liderança em um movimento que ficou conhecido 

como a “Revolta da Chibata”, servindo no navio Minas Gerais,      
o jovem João Candido se colocou à frente do grupo contra           
os castigos impostos aos marinheiros, por qualquer ato                 
de indisciplina cometido. Apresenta as reivindicações para os seus 
superiores que, a princípio, encontra resistência no atendimento, 
mas diante das ameaças de usar a força contra a sede do governo 
no Rio de Janeiro, promete atendê-los porém, somente para          
desmobilizar o movimento. João Candido após a rendição, sofre 
todo tipo de castigos e passa toda sua vida como “proscrito”          

Movimento Negro em Curitiba para além da Militância 



na corporação onde serviu e foi abandonado, morreu esquecido           
no final dos anos 1970.   

Na segunda e terceira década do século vinte, surgiram, como formas 
de resistência, a primeira imprensa negra com o Jornal  Clarim           
da Manhã e a Frente Negra Brasileira, são dois movimentos que 
tinham negros como os idealizadores com objetivos específicos      
de inclusão do negro na sociedade brasileira que o processo             
de abolição não previu. 

Nos anos de 1940, surge no Rio de Janeiro, o Teatro Experimental 
do Negro tendo Abdias do Nascimento como seu idealizador.         
Já, naquele periodo, se preocupava com uma dramaturgia onde 
contemplasse a realidade e os valores culturais do negro brasileiro. 
Dali surgiu grandes nomes como Milton Gonçalves, Chica Xavier, 
Zezé Motta e outros. 

Mas é nos anos de  1970 que surge uma nova resistência negra com 
posturas mais radicais no sentido de contestar aos anos de violência 
da ditadura militar. Teve como palco a escadaria do Teatro 
Municipal do Rio uma manifestação onde surgiu o MNU que 
reunindo outros grupos protestavam contra a morte de um jovem 
negro no Rio. Esses movimentos se espalham pelo país criando    
uma mentalidade militante no povo negro no Brasil.    

Em Curitiba, juntamente com a abolição em 1888 nasce o Clube     
13 de Maio, portanto é um dos mais antigos movimentos que resiste 
ao tempo, contando hoje com 124 anos de existencia. E nos anos    
de 1990, começam as primeiras discussões a respeito da participaçao 
ativa do negro no contexto paranaense, tal como alguns grupos       
de negros alforriados, que se reuniam nas chamadas Irmandades     
de Santos para obter aceitação na sociedade e reconhecimento,       
no Paraná, esses grupos se organizaram dentro dos movimentos     
das pastorais.  

Em 1985, aconteceu no Rio de Janeiro, uma Assembléia da Pastoral 
Operária, reunindo trabalhadores e lideranças de todos os Estados    
do Brasil para discutir e tirar diretrizes para o problema                   
do desemprego que, na época, tinha tomado proporções alarmantes, 
onde, de cada 10 trabalhadores 06 estavam sem trabalho.  

Nessa Assembléia, algumas lideranças do movimento negro         
presentes decidiram, em reunião discutir a possibilidade                  
de reivindicar junto a CNBB para que em 1988, em função             
do Centenário da Abolição, a Igreja Católica adotasse a temática    
do negro na Campanha da Fraternidade daquele ano. Participaram 
dessa reunião os Arcebispos Dom Eugenio Salles, D. José Maria 
Pires, o Dom Zumbi, como era conhecido, D. Mauro Moreli, o Pe 
Toninho de São Paulo, Frei Davi da Baixada Fluminense e alguns 
leigos, dentre estes, Paulo Borges que fora escolhido como delegado 
na Assembléia Estadual em Curitiba-Paraná, para animar                   
a  Assembléia nacional.  

Nessa reunião ficou estabelecido que cada participante, de volta     
em seus estados, fariam pressão na CNBB, escrevendo cartas            
e telegramas cobrando que se adotasse o tema voltado ao Centenário 
da Abolição, para que a sociedade refletisse a realidade do povo 
negro no Brasil. Um ano depois, após a escolha do tema proposto    
se estabeleceu como slogan “Ouvi o Clamor desse Povo”. Então       
o movimento negro começou uma mobilização nacional para que 
essa campanha de fato acontecesse. Em Curitiba, iniciaram-se         
as primeiras reuniões dos negros, no sentido de organizar estratégias 
para o trabalho que deveria ser desenvolvido.  

Em 1987 por ocasião da comemoração do 20 de Novembro “Dia da 
Consciência Negra”, em uma semana de programação, aconteceu   
no dia 23 de novembro uma Missa com elementos afros,                   
na Arquidiocese Metropolitana de Curitiba, sendo a 1ª Missa com 
elementos e Liturgia Africana, celebrada em uma Catedral. Essa 
Missa foi concelebrada por Dom Pedro Fedalto, Arcebispo              
de Curitiba e Dom José Maria Pires, o Dom Zumbi, arcebispo do 
Piauí, que veio a Curitiba a convite do povo negro, especialmente 
para participar da Semana do Vinte de Novembro.  

Toda a programação e a liturgia foram escritas e organizadas por    
um grupo de seminaristas e leigos negros que atendendo                    
a convocação nacional, e inserida em pastorais, passaram a fazer 
parte dos Agentes de Pastoral Negros, que tinha em São Paulo a sede 
nacional, denominada de Quilombo Central e cada Estado organizou 
o seu Quilombo Regional. Nessa missa, os cantos com a temática 

que refletia sobre a situação dos negros, foram executados por   
violão e atabaques.  

Os cantos foram coreografados e os passos de danças desenvolvidos 
por um grupo de negros e negras dos Agentes de Pastoral Negra.  
Na Abertura da Campanha da Fraternidade em março de 1988, os 
Agentes da Pastoral foram distribuídos pelas igrejas e Diocese           
de Curitiba e nas principais cidades do Estado como Ponta Grossa, 
Maringá, Londrina e Cascavel.  

Após a Campanha da fraternidade, o grupo continuou com              
as reflexões reunindo-se semanalmente em uma sala nos fundos    
da Igreja Bom Jesus, na Praça Rui Barbosa - Curitiba, estudando     
e discutindo sobre a realidade do negro no Brasil e, principalmente 
em Curitiba. Porém, o fato de ser um grupo com forte identificação 
com a igreja católica e as pastorais, de certa forma, restringia           
a participação de pessoas de outros credos e ou que não                  
professavam nenhuma religião, então se pensou em criar                
uma associação que fosse mais aberta à participação de todos.        
Em 1990 nasceu a Associação Cultural de Negritude e Ação          
Popular dos Agentes de Pastoral Negros, a “ACNAP” fundada        
por Paulo Borges e José de Arimateia que redigiram o Estatuto    
que, após a apreciação em assembléia, presidida por Paulo Borges 
foi aprovado e fundada então a ACNAP. 

Ata da Assembléia de Fundação da Sociedade Civil. 

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro de 1990 às dez horas          
na cidade de Curitiba à rua Carlos Cavalcante nº 239, no Salão   
Social da Casa de Estudantes Luteranos Universitários – CELU, 
reunidos em primeira convocação os que abaixo assinam,               
na qualidade de fundadores, resolveram criar a sociedade civil         
denominada Associação Cultural de Negritude e Ação Popular     
dos Agentes de Pastoral Negros com sede e foro nesta cidade           
e regida na forma do Estatuto adiante transcrito. Por aclamação 
assumiu a presidência o fundador Nivaldo dos Santos Arruda 
(Paulo Borges), brasileiro, casado, metalúrgico, residente à rua do 
Comercio Sul, nº 27, Vila N. S. da Luz, nesta cidade, que para 
secretariar os trabalhos convidou a escrituraria Marilene Batista 
de Oliveira, brasileira, solteira, residente à rua Auguste Comte, 120 
em Santa Felicidade. Dava por instalada a Assembléia e ordenando 
a mim, como secretaria, que procedesse a leitura do Estatuto e 
submetido    à discussão, foi aprovado com unanimidade. 
Compridas as formalidades legais, o presidente declarou 
devidamente constituída a sociedade civil denominada Associação 
Cultural de Negritude Ação Popular dos Agentes de Pastoral 
Negros – ACNAP. Investidos de suas funções de diretores 
provisórios, e uma chapa foi submetida             à discussão e por 
aclamação foi aprovada a primeira diretoria provisoria tendo como 
presidente Claudemir Figueiredo Pessoa. 

A ACNAP nasce com os seguintes objetivos – recuperar a memoria 
histórica da população negra, sua cultura e sua identidade política. 
Articular o processo de consciência negra através da educação         
e questões da negritude, sem esquecer da caminhada e a organização 
de todos os empobrecidos. A ACNAP deve prestar seus serviços     
à luta pela libertação da população negra oprimida e marginalizada, 
denunciando qualquer atitude discriminatória. Organizar nucleos   
de estudos sobre a população negra, promovendo também a reflexão 
e a pratica do ecumenismo com as religiões afro-brasileiras. À 
ACNAP cabe também discutir, lutar e buscar soluções para            
os problemas relacionados à conscientização e aos atos que 
provocam discriminação racial na sociedade. Lutar pelo resgate     
do papel fundamental da mulher negra dentro da sociedade. 
Incentivar apoiar e propor iniciativas em favor da criança 
marginalizada, tendo este objetivo como prioridade a nivel nacional. 
Estimular o congraçamento religioso, colaborando para a superação 
dos preconceitos religiosos, particularmente contra as expressões 
das religiões africanas. Sobretudo, acompanhar e orientar pessoas 
negras, vitimas de discriminação para que os agressores sejam 
responsabilizados judicialmente de acordo com a legislação federal. 

Desde então a ACNAP vem realizando trabalhos voltados para a 
eduação e, a partir de 1991, ações tambem na area cultural através 
do Grupo Afro Cultural Ka-Naombo, fundado no seio da ACNAP 
pela Ativista Vera Paixão e tornou-se tambem, junto com a 
ACNAP, referencia no Paraná e no Brasil. 

Nivaldo “Paulo Borges” Arruda 



Demandas do Movimento Negro de Curitiba 

2013, o Ano de Ouro da Lei 10.639/03 

1. Criação de uma Secretaria Municipal de Promoção        

da Igualdade Racial, com orçamento próprio e com gestores 

indicados pelo Movimento Negro. 

2. Criação de uma coordenação dentro da Secretaria Municipal   

de Educação para efetiva implementação da Lei 10.639/11.645. 

3. Instituir o dia 20 de novembro como feriado municipal  

em comemoração à memória de Zumbi dos Palmares. 

4. Criação de um Disque denúncia. 

5. Instituição de política de ação afirmativa (cota de 20%)  

para  afro-descendentes em todos os  processos de seleção  

para  ingresso no serviço público municipal. 

6. Instituição de políticas de ação afirmativa (de 20% ) 

Considerando-se os cerca de 600 mil afrocuritibanos                     
e os quase 3 milhões de afroparanaenses; 

Considerando-se as décadas de lutas pela inclusão e cidadania  
da comunidade afrodescendente; 

Considerando-se a relevância social das lutas e conquistas        
do Movimento Negro; 

Considerando a Lei 10.639 e o Estatuto da Igualdade Racial 
como dois importantes avanços legais; 

Considerando-se a necessidade de efetivação dos supracitados 
avanços; 

Considerando-se o aniversário de 10 anos da Lei 10.639/03,     
em 2013, que determina a inclusão da História e Cultura            
Indígena, Africana e Afrobrasileira em sala de aula; 

Considerando-se que é necessário uma aldeia inteira para se 
educar uma criança e a Lei 10.639/03 continua sendo efetivada 
principalmente por iniciativas individuais; 

“ANTIGAMENTE   
O  CAPOEIRA  SERVIA               
PRA  MUITAS  COISAS . . .”  
 

MESTRE  PASTINHA 1889 - 1981  
(V ICENTE  FERREIRA  PASTINHA,   
MESTRE DE CAPOEIRA ANGOLA,  IN  MEMORIAM)  

para a população negra em todas as políticas públicas  

municipais  que atendam a população de jovens e adolescentes. 

7. Criação de espaços de lazer para práticas de cultura popular  

(break, grafiti, MCs, capoeira, samba). 

8. Criação de um Programa de Combate à violência           

contra a mulher negra . 

9. Criação de um Programa de Combate à violência         

contra a juventude negra. 

10. Criação de um Programa de Combate à Intolerância  

Religiosa praticada contra religiões de matriz africana. 

11. Em homenagem aos 10 anos da Lei 10.639/03,  o ano de  

2013 seja transformado no Ano de Ouro da Lei 10.639. 

Propomos que  

1. Todos os âmbitos da gestão da educação se articulem para 
transformar o ano de 2013 no Ano de Ouro da Lei 10.639; 

2. Todas as iniciativas bem sucedidas de aplicação da Lei sejam 
ampliadas e as iniciativas que intensificam  o  racismo sejam 
avaliadas e sofram os ajustes necessários; 

3. Haja recursos extras para formação de professores; 

4. Os mestres da cultura popular sejam incluídos como docentes 
na formação continuada dos professores da rede pública, pela 
sua experiência, mesmo que não sejam graduados. 

5. As Universidades incluam o ensino da História e Cultura  
Africana, Afrobrasileira e Indígena para os licenciandos; 

6. Sejam levadas vivências culturais afrobrasileiras para todas as 
escolas, faculdades e Universidades; 

7. Hajam iniciativas de combate ao racismo em todas as mídias; 

8. Os gestores públicos recebam capacitação e fiscalização na 
efetivação das políticas  de reparação; 

10 propostas do GT de Combate ao Racismo de Curitiba. 

Propostas do Centro Cultural Humaita para articulação estratégica em 2013. 

Foto do acervo da Fundação Pierre Verger.  

humaitacentrocultural@gmail.com | informativohumaita.wordpress.com 


