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Resumo 

 

A discussão acerca das questões pertinentes aos quilombolas ou Comunidades Remanescentes de 

Quilombos tem obtido maior destaque no Brasil, sobretudo, nos últimos 20 anos em função da 

promulgação do Artigo nº 68 no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) na 

Constituição Federal de 1988. Este artigo constitucional passou a reconhecer o direito à terra 

ocupada pelos remanescentes de quilombos, bem como sua inerente existência. No entanto, a 

construção de um novo sujeito político e cultural, o remanescente de comunidades quilombolas, 

embora tenha recebido destaque neste período recente, não teve o seu início neste momento, pelo 

contrário, possui suas raízes na diáspora africana para o Brasil, ainda no século XVI. Posto que, é 

neste período que estão fatos históricos que permitem compreender a dinâmica historia e geográfica 

que envolve tais comunidades. Assim sendo, pretende-se, na presente reflexão, abordar a diáspora 

africana no cenário brasileiro, seu contexto, motivos e destinos, o surgimento dos primeiros 

quilombos, seu processo evolutivo até desembocar na análise da realidade atual nacional, num 

panorama geral. Aprofundando-o para a unidade territorial do Vale do Ribeira, destaque para a área 

paranaense.  A fim de, verificar como estes sujeitos ocuparam estes espaços e o que os 

caracterizaram. Enfim, como estão territorializados nesta região. Neste sentido, percebe-se que a 

vivência quilombola e a sua luta vem sendo instrumentalizada pelo auto-reconhecimento, processo 

de aceitação que os próprios remanescentes tendem a travar consigo mesmo e com outros. Isto é, 

processo de assumir-se e compreender que se trata de uma identidade cultural, mas também de uma 

estratégia social que pode instrumentalizar a saída da invisibilidade e o acesso à inclusão. Logo, o 

acesso a regularização de suas terras, o direito de estabelecer a sua identidade territorial, ausente de 

coações e limitações, o direito de vivenciar a cultura de espaço herdada de seus ancestrais. A 

metodologia do trabalho pauta-se no levantamento bibliográfico e realização de trabalhos de campo 

em Comunidades quilombolas do Município de Adrianópolis Paraná, Vale do Ribeira paranaense.  

 

Palavras – Chave: Comunidades Remanescentes de Quilombo; Diáspora africana; Auto-

reconhecimento; Luta quilombola.  
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Introdução  

 

A construção de um novo sujeito político e cultural, o remanescente de comunidades 

quilombolas, embora tenha recebido destaque nas últimas duas décadas, não teve o seu início neste 

período, pelo contrário, possui suas raízes na diáspora
1
 africana para o Brasil, ainda no século XVI. 

Anjos (2000, p. 35) aponta que é neste período que estão fatos históricos que permitem 

compreender a atual distribuição destas comunidades no território nacional, suas características 

geográficas e sua cultura de espaço. 

Assim sendo, pretende-se nesta reflexão a diáspora africana, seu contexto, motivos e 

destinos, o surgimento dos primeiros quilombos, seu processo evolutivo até desembocar na análise 

da realidade atual, num panorama geral. Aprofundando-o para a unidade territorial do Vale do 

Ribeira, destaque para a área paranaense. 

Intensiona-se verificar como estes sujeitos ocuparam estes espaços e o que os 

caracterizaram, enfim como estão territorializados nesta região. Busca-se compreender, como a 

História e a Geografia do quilombola contribuíram na construção dos olhares acerca do que é ser 

quilombola no Brasil, no Paraná e dos olhares que os próprios sujeitos lançam acerca da sua 

vivência.   

A DIÁSPORA AFRICANA PARA O BRASIL 

 

Antes de iniciar com os relatos históricos e geográficos acerca do africano no Brasil, se faz 

interessante destacar que o mesmo será tratado nesta abordagem enquanto um migrante, ainda que 

forçado, mas um migrante.  

Neste sentido, alguns teóricos (ver ANJOS, 2009c; AYDOS, 2009) definem o processo 

que envolve os africanos, como um processo forçado de migração. Uma vez que, trata-se de um 

processo de deslocamento pautado na violência, no tráfico de seres humanos, logo na ausência 

absoluta de direitos humanos (AYDOS, 2009, p. 12).  

Entretanto, vale destacar que mesmo nesta condição forçada, os sujeitos tendem a realizar 

o transporte de bagagem cultural própria, as construções de suas territorialidades  no novo espaço. 

Assim, as forças dominantes não conseguem anular totalmente tal bagagem. A cultura de origem 

tende a representar conflitos, pois se impõem para a sociedade receptora como uma ameaça.  

Dessa forma, constrói-se a ideia dos migrantes como atores que ocupam as margens da 

sociedade receptora, mesmo quando se trata de uma situação duradoura (SAYAD, 1998, p. 47). 

Este é o caso dos imigrantes africanos, que chegaram ao Brasil via tráfico para serem escravizados 

e, consequentemente, passaram por um processo de aculturação e marginalização.  

De tal modo, o migrante africano no Brasil revela-se um construtor de territorialidades 

agenciadas à margem, levando em conta suas necessidades e o fato de ser fugitivo do sistema 

escravista. Tratam-se também de territorialidades forçadas pois,  estes buscam, ainda que em 

pequenas brechas da sociedade hegemônica, viver a sua cultura e costumes, a identidade já 

constituída.  

A exploração da população do continente africano inicia-se no século XV via o olhar e as 

ações utilitaristas e eurocentristas para com os mesmos. Até então, o continente africano mantinha 

relações comerciais com outras regiões do mundo, pois os mesmos não viviam isolados, como se 

pode pensar, pelo contrário mantinham relações comerciais com polos da Ásia, como Índia, China e 

outros povos do oriente (ANJOS, 2007, p. 120). 

Contudo, o contexto econômico das potências europeias altera as perspectivas comerciais e 

abre espaços para a exploração intensa de novos territórios e de tudo que este contivesse, inclusive 

os seres humanos. Os europeus encontram: 

 

                                                
1 De acordo com Bhabha (1998, p. 198), a etimologia da palavra diáspora revela um processo de dispersão de pessoas 

que apresentam uma intensa ligação como o local de origem. 
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... nestas mesmas terras os fatores que lhe eram escassos. A exploração dos 
recursos naturais – principalmente minerais preciosos – da América e da África 

por mão-de-obra escrava impulsiona o comercio a longa distância e fortalece o 

poder central do Estado, passando a ser à base do capitalismo comercial e 

financeiro na Europa e além dela (ANJOS, 2007, p. 120). 

 

Para o continente africano este processo representou um desmantelamento da organização 

política, social e econômica vigente, que permanece em algumas partes de seu território até os dias 

de hoje. De acordo com Anjos (2007, p. 119), além das consequências para o território e para o 

povo africano, dentre elas a desorganização do território e a exploração deste e de seu povo, teve-se 

também a criação de um imaginário hostil e violento acerca dos homens e do território africano 

pelos “outros” – os colonizadores. 

Esta imagem contribuiu muito para legitimar ações de exploração deste povo nas colônias 

europeias, sendo que no Brasil ainda prevalece e se mostra presente nas situações de preconceitos 

enfrentados por seus descendentes, sejam quilombolas ou não. Contudo, observa-se que no caso dos 

remanescentes de quilombos acentua-se o preconceito, pois trata-se de assumir uma identidade que 

os vincula diretamente aos ancestrais, a fim de garantir direito fundiário. 

Junto deste cenário que envolve questões externas a realidade do Brasil enquanto colônia 

portuguesa, no âmbito interno tem-se a necessidade de explorar a terra brasileira, exercer atividades 

ligadas à agricultura, como o cultivo da cana de açúcar. De modo que, o africano escravizado 

revela-se ao colonizador português como uma possibilidade de aumento de seus ganhos. 

É a partir do século XVI que se inicia o tráfico de escravos para o Brasil, para o trabalho na 

agricultura, posto que eles eram tidos como excelentes agricultores (ANJOS, 2007, p. 121). Ao 

todo, acredita-se que foram trazidos ao Brasil, entre o século XVI e XIX, cerca de 4.000.000 

africanos para serem escravizados (2009b, p. 546). Estes foram retirados, segundo Rodrigues (2010, 

p. 30), de várias partes da África, destaque para os Bantus e os Sudaneses. 

Ainda com relação à origem destes povos trazidos para o Brasil, a partir das análises de 

representações cartográficas elaboradas por Anjos (2009b, p. 546) para a temática, percebe-se que 

muitos dos africanos vindos para serem inseridos na sociedade escravista tinham origem em 

territórios que hoje são os países de Gana, Togo, Benin, Nigéria, Angola e Gabão.  

O destino dos mesmos, inicialmente fora o nordeste brasileiro, em função das atividades 

econômicas do período, destaque para agricultura, porém logo foram sendo “espalhados” por 

diferentes regiões brasileiras, para  realizar o trabalho sob a condição de escravo. “Espalhar” ou 

ainda “pulverizar” os africanos pelo território brasileiro, como propõe Anjos (2007, p. 121), era 

uma característica da ação colonizadora, pois deixá-los próximos poderia dar origem a possíveis 

rebeldias. Entretanto, a partir do século XVIII também houve um grande contingente de africanos 

em condição de escravidão enviados para Minas Gerais e Rio de Janeiro (FIABANI, 2005, p. 265).  

Desse modo, é na região nordeste e sudeste que os africanos são introduzidos com maior 

intensidade, entretanto sabe-se que também estiveram presentes em outras regiões brasileiras como 

na região sul, na região norte e centro-oeste. Contudo, algumas destas constatações apenas foram 

realizadas a partir dos estudos dos quilombos nestas áreas em períodos mais recentes. (ANJOS, 

2007, p. 133). 

Dentre os possíveis motivos que levam os africanos escravizados à fuga, segundo Fiabani 

(2005, p. 256), além da busca por liberdade, por autonomia, estavam o excesso de trabalho, os maus 

tratos e os castigos. Tinha-se também a conjuntura econômica, pois com necessidade de maior 

produção, mais se desejava explorar esta mão de obra, logo mais intensos ficavam estes motivos.   

Assim, os redutos da fuga ou da busca por autonomia dos migrantes africanos foram se 

instalando por todo o território brasileiro, com maior intensidade nas áreas de maior concentração 

populacional, como nordeste e sudeste. Dentre os estados do nordeste destacam-se Pernambuco, 

Maranhão, Bahia e Sergipe ao logo dos séculos XVI e XVII (FIABANI, 2005, p. 263). Foram 

identificados quilombos no estado de Goiás durante o século XVIII e XIX, e nos estados de São 
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Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Pará e Amazônia ao longo do século XIX 

(FIABANI, 2005, p. 265-268). 

Em função dos processos de reconhecimento, atualmente no Brasil as Comunidades 

Remanescentes de Quilombos aparecem em maior concentração nos territórios da região nordeste 

do país, com 60 % (ANJOS, 2000, p. 89). Em todo o Brasil, as Comunidades Remanescentes de 

Quilombos certificadas são cerca de 1.600, conforme dados da Fundação Cultural dos Palmares 

(2011).  

Diante deste contexto, de representatividade espacial das comunidades quilombolas, 

percebe-se que nas análises de Fiabani (2005) e Anjos (2007; 2009a; 2009b) estados como o Paraná 

e Santa Catarina não são citados nos estudos que abordam os séculos XVIII e XIX, muito embora 

hoje se saiba que são áreas com grande número de Comunidades Remanescentes de Quilombos. 

Duas modalidades destas comunidades são encontradas no Paraná: aquelas ligadas às atividades 

mineradoras do século XVII, e aquelas ligadas ao tropeirismo e a criação de gado do século XVIII. 

O foco do presente estudo é a região do Vale do Ribeira, que localiza-se as margens do rio Ribeira 

do Iguape, entre o sul do estado de São Paulo e norte do estado do Paraná. Mais precisamente o 

município de Adrianópolis com suas oito comunidades. De acordo com o relatório do Grupo de 

Trabalho Clovis Moura (2010, p. 62-99), tais comunidades tendem a ter seu surgimento ligado às 

atividades de mineração ou a fuga delas.  

O PARANÁ NEGRO E O CONTEXTO DO VALE DO RIBEIRA 

 

Diante deste contexto,  a região sul costuma assumir certa invisibilidade, pois quase não 

apresentam dados. Contudo, conforme Leite (1996, p. 36), existe duas possibilidades explicativas 

para as especificidades dos negros no sul do Brasil. Na primeira, a ausência ou presença pouco 

numerosa deve-se a existência de um grande sistema escravista voltado para a exportação. Na 

segunda, sugere-se que aí existiram relações mais democráticas e igualitárias, decorrentes de um 

modelo econômico implantado com menor contingente de escravos. 

Para Leite (1996, p. 37), o negro desta região foi invisibilizado devido a sua ausência ou na 

intenção de não revelar a sua contribuição, o que se revela mais coerente, pois a invisibilidade pode 

ser uma estratégia de branqueamento da população. Trata-se do não querer saber, logo não ver e não 

se importar. Trata-se de um dispositivo de negação do outro, que pode ocorrer em diversas esferas: 

individual, coletiva, oficial, institucional e em textos científicos. Sendo esta uma das principais 

formas sob a qual o racismo se manifesta. 

A invisibilidade do Paraná Negro começa a ser construída a partir da década de 1920, com 

a elite intelectual, que estabelece o movimento paranista. Este movimento vinculava a ideia de que 

o Paraná seria um “laboratório étnico”, pois este teria a capacidade de miscigenar todos os grupos, 

trazendo a tona um Paraná moderno e modelo para o Brasil (COFRÉ, 2010, p. 36). 

Dentre os intelectuais do movimento paranista, tem-se como destaque o historiador 

Romário Martins e o crítico literário Wilson Martins. Segundo a análise de Cofré (2010, p. 39), um 

dos poucos trabalhos acerca da temática, para o Romário Martins o negro teria tido presença 

mínima na formação do estado paranaense, pois as atividades econômicas voltavam-se mais a uma 

“indústria da pecuária”, sendo os negros mão-de-obra adotada apenas na agricultura. Assim, para 

Wilson Martins, embora o Paraná fosse de fato laboratório étnico, os negros e índios ocupariam 

uma proporção quase que insignificante, havendo praticamente ausência de negros e escravidão 

(COFRÉ, 2010, p. 44-46). 

Contudo, este argumento não se sustenta, pois outros autores como Pereira (1996, p. 58), 

apontam a existência de regime de escravidão no Paraná por volta de 1850. Este estaria concentrado 

em algumas regiões do estado como o Litoral e os Campos Gerais. Aponta-se também que o porto 

de Paranaguá estaria inserido na rota de tráfico de escravos para o Brasil (PEREIRA, 1996, p. 60). 

Assim, percebe-se que a própria história do estado Paraná, agenciada por uma elite 

intelectual, constrói a invisibilidade do africano escravizado e, posteriormente, liberto. Realidade 

que demora décadas para ser alterada.  
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Esta invisibilidade se mostra também nas obras que perpetuam a história paranaense. 

Construções, monumentos e nomes de ruas quase sempre fazem alusão a imigrantes europeus, de 

modo que, o negro no Paraná não reconhece a sua história, não a vê nos espaços públicos. Para 

Cofré (2010, p.  55), esta necessidade de eliminar a lembrança do negro no Paraná foi calcada em 

atos violentos, como os que envolvem a tomada de terras destes grupos. Uma vez que, não se 

justificava terras àqueles que eram considerados um atraso ao país. 

Tal ideia de um estado onde a presença de não brancos é insignificante, invisível, 

predomina até os dias atuais. Contudo, é a partir de 2005 que o governo do Paraná, incentivado por 

uma movimentação latino-americana e federal acerca da discussão de políticas públicas, da 

população negra e, mais precisamente de remanescentes de quilombolas inicia, ou melhor, estende 

ações do governo federal no nível estadual. Em um primeiro momento, a tarefa foi a de identificar 

estas comunidades no estado do Paraná, para posteriormente reconhecê-las e, assim, garantir a 

posse das terras. Todavia, até o momento, as ações se restringem a primeira fase. 

Ao todo, são 36 comunidades que se autodeclararam e foram certificadas como 

Remanescentes de Quilombos e cinco se identificaram como Comunidades Negras tradicionais 

(GTCM, 2011). A presença destas comunidades se realiza em quase todo estado, estando presentes: 

nos Campos Gerais – microrregião de Ponta Grossa, no oeste paranaense – microrregião de Toledo, 

no sudoeste paranaense – microrregião de Prudentópolis, no norte pioneiro – microrregião de Ibaiti 

e na região metropolitana de Curitiba – microrregião de Cerro Azul, que abarca a unidade territorial 

do Vale do Ribeira (ITCG, 2008, p. 113-114). 

O maior contingente de comunidades negras tradicionais do Paraná concentra-se na região 

do Vale do Ribeira. A unidade territorial em questão é composta por 29 municípios, sendo sete 

paranaenses e 22 paulistas, estes estão totalmente inseridos na região, posto que há ainda 21 

municípios no Paraná e 18 em São Paulo, que ocupam a unidade territorial parcialmente.  

Vale destacar que, tal reflexão está focada na região do Vale do Ribeira paranaense, uma 

vez que concentra 11 das 36 das Comunidades Remanescentes de Quilombos paranaenses. Dentre 

os municípios desta região Adrianópolis é o que mais concentra núcleos de remanescentes 

quilombolas, dentre eles estão São João, Córrego do Franco, Estreitinho, Três Canais, João Surá, 

Córrego das Moças, Sete Barras, Porto Velho e Paria do Peixe.  (ITCG, 2008, p. 113).  

A conjuntura da unidade territorial em questão, que vincula-se a existência de 

Comunidades Remanescentes Quilombolas na contemporaneidade, deve-se a ocupação negra ligada 

às atividades exercidas durante o ciclo minerador no século XVII, o tropeirismo e a criação de gado 

no século XVIII e ciclo rizicultor no século XIX. Com o declínio destas atividades econômicas, 

negros sob a condição de escravos fugidos ou libertos organizavam-se em comunidades (JUNIOR 

GOMES; SILVA; COSTA, 2008, p. 14). Tais comunidades se configuram como comunidades 

tradicionais, pautadas pela afrodescendência e por elos de pertencimento a uma identidade e 

território comum (LÖWEN SAHR, et al, 2009, p. 11). 

As comunidades desta região do Paraná apresentam uma particularidade diferenciada de 

outras regiões do estado, devido à proximidade geográfica entre os estados de São Paulo e Paraná. 

Em ambos estados esta é a região que mais abarca Comunidades Remanescentes de Quilombos. 

Contudo, o que se observa é uma proximidade que vai além das questões geográficas óbvias, mas 

que se concretiza nas relações sociais entre os municípios paulistas e paranaenses, especialmente as 

que fazem fronteira. 

Segundo dados do levantamento do GTCM em parceria com ITCG, esta proximidade entre 

as comunidades, especialmente as localizadas no município de Adrianópolis, mas que possuem 

acesso pelo município paulista de Barra do Turvo, reflete-se no acesso a serviços médicos (ITCG, 

2008, p. 61). Por exemplo, moradores de comunidades de Adrianópolis buscam serviço médico em 

municípios paulistas, como Barra do Turvo ou Apiaí, devido à falta de estradas para acessar estes 

serviços no Paraná (ITCG, 2008, p. 61). 

Tais relações também se realizam sob o aspecto das questões culturais. Os ancestrais 

quilombolas das comunidades de São João, Córrego do Franco, Estreitinho e Três canais, 

localizadas em Adrianópolis – PR, estão enterrados no cemitério do município de Barra do Turvo – 
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SP (ITCG, 2008, p. 61). Assim, mesmo a comunidade estando localizada no estado paranaense é 

com o estado de São Paulo, em Barra do Turvo, que os moradores apresentam parte relevante de 

suas ligações.  

Com relação às características geográficas dos quilombos, os escravos fugidos buscavam 

territórios de difícil acesso e localização geográfica, normalmente em terrenos acidentados, porém 

que fossem bons para o plantio, pois tais características permitiram a este fenômeno longevidade 

(FIABANI, 2005, p. 258). Anjos afirma que, os africanos tinham uma forte cultura de espaço, 

então, estas terras deveriam oferecer proteção ao grupo (2007, p. 122).  

Tal conjectura se mostra pertinente nas Comunidades Remanescentes de Quilombos do 

Brasil, mais precisamente do Vale do Ribeira paranaense. Este Paraná Negro, recém tirado na 

invisibilidade, ocupa áreas de difícil acesso, onde em algumas comunidades se caminha horas para 

chegar às moradias, assentadas sob terrenos extremamente acidentados e cercados por mata 

fechada.  

O SER QUILOMBOLA ARTICULANDO A LUTA NACIONAL 

 

A palavra luta pode significar combate, disputa, esforço, enfim termos que desde o início 

desta explanação tem estado presentes, pois fazem parte da trajetória dos membros da diáspora 

africana no Brasil, desde os seus primórdios até os dias atuais. O próprio fenômeno do quilombo no 

Brasil é sinônimo desta luta africana, pois sustentava o desejo por autonomia, o não aceitar da 

condição de escravo a eles imposta.  

Neste sentido, pretende-se aqui, num primeiro momento, destacar a luta institucionalizada 

não apenas dos quilombos, mas de todos os descendentes da diáspora africana no Brasil, que 

emerge no século XX via movimento social negro. Analisa-se seu processo evolutivo, condição 

política e relevância para a construção da luta quilombola. Na sequência dá-se ênfase a luta travada 

pelos próprios quilombolas, por meio de associações e encontros nacionais, e especialmente a 

dimensão desta na unidade territorial do Vale do Ribeira paranaense. Neste sentido, busca-se 

mostrar o olhar do quilombola sobre si mesmo neste processo de busca pela sobrevivência 

econômica, política e cultural, logo o olhar acerca da sua territorialidade. 

A luta quilombola inicia-se no ato do surgimento dos primeiros quilombos, nos primeiros 

focos de resistência dos africanos durante o escravismo do século XVI. Desde esse momento, em 

que este grupo assume tal postura, inicia-se um processo intenso de luta, que passou por diferentes 

fases. Num primeiro momento (1530–1888) tratava-se de uma luta contra a sociedade escravista, 

contra o auge do racismo expresso em ações dos senhores de escravo e também dos intelectuais do 

período, a favor da autonomia (CARRIL, 2006, p. 42). Em um segundo momento (1888-1988), 

tratava-se de uma luta contra a marginalização provocada pelos anos de exploração e a favor da 

sobrevivência. Segundo Carril (2006, p. 44), neste período, na nação a ser construída, não cabia as 

especificidades de um povo tido como inferior.  

Após 1988 e todo o processo de ressemantização, tem-se uma luta que ainda evoca a 

resistência e sobrevivência, mas traz em si também um desejo por visibilidade, reconhecimento do 

ponto de vista material e simbólico/cultural, enquanto um grupo diferenciado culturalmente. 

Conforme Leite (2011, p. 333), “Falar dos quilombos e dos quilombolas no cenário político atual é, 

portanto, falar de uma luta política e, consequentemente, uma reflexão científica em processo de 

construção”. 

Neste período atual, diante da luta travada pelo povo quilombola ao longo da sua história, 

têm-se os movimentos organizados em torno da causa negra e/ou da causa quilombola. Estes 

movimentos sociais negros acompanham a dinâmica dos movimentos sociais de forma geral no 

Brasil, que de acordo com a socióloga Scherer-Warren (1993), tinham suas discussões até a década 

de 1980 voltadas às lutas de classes e, portanto, amparadas sob uma ótica marxista, tendo como 

maior organização os sindicatos. De modo que, as lutas adquiriam a caráter revolucionário com 

relação ao sistema capitalista. Este panorama acompanha a concepção de quilombos pertinentes a 
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este período e, que tem como maior expoente Clóvis Moura e o olhar para com o quilombo 

enquanto movimento de resistência, retirando-os de uma condição passiva. 

Com relação ao processo de formação do movimento negro este pode ser dividido em três 

momentos, de acordo com Malachias (2006, p. 82). O primeiro no período pós-abolição, com a 

Impressa Negra, o segundo via a Frente Negra Brasileira a partir de 1930 e, por fim com a criação 

do Movimento Negro Unificado em 1978.  

No momento em que o mesmo se organiza sob a forma do Movimento Negro Unificado 

em 1978 em São Paulo, busca além de acompanhar uma tendência, também dar uma resposta aos 

atos de discriminação racial ocorridos no Brasil, uma busca por visibilidade da comunidade afro-

brasileira. Surge, assim, como uma posição contrária ao mito da democracia racial e assume uma 

postura reparadora (ARRUTI, 2006, p. 105). 

 O seu primeiro ato é em repúdio ao racismo sofrido por quatro atletas negros no Clube de 

Regatas Tietê, o mesmo ocorre nas escadarias do teatro municipal em São Paulo, em Julho de 1978 

(ALBUQUERQUE; FRAGA FILHO, 2006, p. 290). Na sequência, suas manifestações são 

eminentemente políticas, posto que protagonizam, ao lado de outros movimentos, algumas 

atividades da década de 1980, dentre elas a luta pelas diretas já, pela constituinte e a negação da 

comemoração do centenário da abolição (MALACHIAS, 2006, p. 85). Tal presença da comunidade 

afro-brasileira em momentos políticos relevantes para o país contribuiu para a força do movimento. 

De modo que, em 1984 o estado de São Paulo implementa o primeiro órgão para discutir a questão 

negra, trata-se do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do estado de 

São Paulo (MALACHIAS, 2006, p. 85).  

Assim, observa-se que o Movimento Negro Unificado emerge a partir de algumas 

articulações que datam do início do século, todavia neste momento assume-se uma postura de 

rompimento com as condições que circundavam a população negra, especialmente as que visavam o 

combate à discriminação. De maneira que, o movimento social em questão inicia seus trabalhos 

pautados especialmente no sujeito, no indivíduo negro e, não no seu passado ou na sua condição 

estabelecida a partir das comunidades em que viviam. 

Tratava-se de um momento, em que buscava-se questionar também a sociedade civil com 

relação a sua conduta, que exclui estes grupos considerados minorias do convívio e muitas vezes da 

própria dinâmica econômica. Neste sentido, o Movimento Negro no Brasil articula-se via ONG´s e 

manifestações massivas, como é o caso da 25º Romaria da Terra realizada no estado do Paraná no 

ano de 2010, no município de Adrianópolis. A mesma teve como tema “Território e Comunidades 

Tradicionais” e lema “Quilombo: resistência de um povo, território de vida”. 

Desse modo, para Scherer-Warren (2003, p. 34), estes novos movimentos sociais, como o 

Movimento Negro no Brasil, articulam algo que é recente – as redes de solidariedade, via ONG´s, e 

uma ação antiga, muito comum dos movimentos sociais pautados na concepção de luta de classes – 

as caminhadas.  

Neste caso, o Movimento Negro contemporâneo é tido como um novo movimento social, 

onde as comunidades quilombolas e demais agentes. Compondo esta rede de articulações que 

configuram o movimento social em questão também destacam-se a Coordenação Nacional das 

Comunidades Quilombolas (CONAQ) e a Comissão Pastoral da Terra (CPT) (ARRUTI, 2006, p. 

118). Tal postura que articula estes “nós”, permite maior destaque para o movimento, logo para a 

luta. 

Assim sendo, observa-se que o Movimento Negro, na condição de novo movimento social, 

adquiriu uma dimensão simbólica e suas ações estão inseridas em uma rede de articulações. O 

mesmo teve grande relevância para a retomada na discussão quilombola e para o processo de 

ressemantização do termo que, por sua vez, instrumentalizou a luta dos hoje remanescentes de 

quilombos.  

Desta forma, para a reconstrução desta identidade havia a necessidade de se assumir 

enquanto negro e reconhecer sua cultura. Contudo, para o Movimento Negro Unificado não era 

preciso apenas o reconhecimento do sujeito negro no âmbito cultural, mas era preciso que este 

tivesse acesso a uma condição de não exclusão, de não marginalização, ou seja, de inserção. Para 
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isso se fazia imprescindível que a sociedade e o poder público os reconhecessem enquanto um 

grupo diferenciado e que buscava reparações.  

Assim, o Movimento Negro se coloca como um dos principais articuladores para a 

inserção do Artigo nº 68 no ADTC, que passava a garantir os remanescentes de quilombo como um 

grupo culturalmente diferenciado e instrumentos de inclusão na sociedade brasileira.  

Para Lewandowski (2009, p. 25), as ações iniciais do Movimento Negro, via seus 

representantes na política nacional, para a inclusão do Artigo nº 68, pautavam-se em uma visão 

acerca dos quilombolas que os vinculava a um patrimônio cultural a ser mantido, a elementos de um 

passado que teriam sido conservados até o presente e, por isso, deveriam ser reconhecidos enquanto 

uma tradição negra e quilombola. Segundo a leitura proposta por Hobsbawm (1997, p. 9) para a 

invenção de tradições, as ações deste Movimento na década de 1980 estariam pautadas em uma 

tradição inventada, isto é, um conjunto de práticas que “... estabelecem seus valores por meio de 

uma repetição, o que remete a uma intensa relação com passado. As práticas em questão são de 

natureza simbólica ou ritual.” 

 Esta necessidade de invenção de uma tradição negra pelo Movimento Negro Unificado se 

coloca como uma estratégia política para garantir os quilombolas enquanto um grupo culturalmente 

diferenciado e passível de comparações. Por isso, eles necessitavam de uma base material, que por 

sua vez justificava-se pela relação deste grupo com seus antepassados. Então, se fazia relevante 

colocar-se como alteridade perante a um movimento de homogeneização das culturas, que não 

estaria mais atrelado ao mito da democracia racial, mas a uma tendência globalizante, além de 

configurar-se como um mecanismo a fim de garantir ações reparadoras. 

Neste sentido, o movimento em questão impulsionou debates, realizou seminários em 

torno da nova constituição e se organizou em quase todos os estados brasileiros, a fim de que a 

causa negra e quilombola fosse contemplada (LEWANDOWSKI, 2009, p. 25).  

Contudo, mesmo que diante de tais esforços ainda trata-se de uma visibilidade regulada e 

segregada, o atual momento das Comunidades Remanescentes de Quilombos no Brasil. Posto que, 

mesmo com o Artigo nº 68 do ADTC, o processo de ressemantização do termo e as legislações 

instaladas para sanar lacunas e concepções equivocadas, a luta destas comunidades apresenta-se 

como contraditória do ponto de vista da visibilidade. Ao mesmo tempo em que, em teoria este 

grupo étnico é reconhecido pelo poder público e desperta o interesse da sociedade civil, tal 

reconhecimento não parece trazer instrumentos que os possibilitem de fato deixar a invisibilidade 

por completo. 

Portanto, quando as Comunidades Remanescentes de Quilombos do município de 

Adrianópolis são questionadas acerca do que teria mudado após o reconhecimento, após a 

certificação como quilombola, as mesmas apontam que não se teria sido modificado muita coisa de 

forma concreta. Na fala do Sr. Amaury (2010), um dos moradores da Comunidade Quilombola de 

São João, localizada no município de Adrianópolis e acessada pelo município paulista de barra do 

Turvo, “Por enquanto só esperanças, temos esperanças [...] por enquanto nada”. O Sr. Amaury 

reside na comunidade desde o nascimento e hoje com aproximadamente 65 anos, é um dos atuais 

líderes, pois representa a região do Vale do Ribeira paranaense na Federação Estadual das 

Comunidades Quilombolas (FECOQUI).  Esta entidade reúne representações de comunidades 

quilombolas do Paraná com um todo e, estabelece articulações com a Confederação nacional 

Quilombola - CONAQ. 

Tal realidade traduz esta visibilidade contraditória, pois ao passo que se nomeia e, em tese, 

atribuem direitos, também os limitam, pois não os disponibilizam de forma concreta. Assim, os 

comunitários permanecem em uma situação de isolamento social, pelo menos por grande parte da 

sociedade, logo trata-se de uma visibilidade segregada. Dessa forma, embora se tenha passado 

séculos dos antigos quilombos, estas populações remanescentes ainda tendem a utilizar estratégias 

de sobrevivência e de resistência nos dias de hoje. 

Neste sentido, vale destacar que esta visibilidade contraditória é o motor atual da luta das 

Comunidades Remanescentes de Quilombos do Brasil, luta que como objetivo maior almeja a 
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regularização fundiária. Entretanto, antes deste objetivo ser atingido ou paralelamente a ele, existem 

outras questões referentes à infraestrutura básica que reforçam a situação de invisibilidade.  

Contudo, a invisibilidade enfrentada pela luta quilombola se manifesta em diferentes 

aspectos, sendo eles materiais e imateriais/simbólicos. Estes se referem inicialmente e como aspecto 

fundamental, ao ato de assumir-se quilombola. Posto que, o termo carrega em si uma historicidade e 

uma geograficidade marcada por lutas, por resistência, por segregação em um país onde o termo 

quilombo foi sendo construído pelas elites como pejorativo, com valores negativos. 

Desse modo, para Arruti: 

 
... a expressão “se assumir” revela como, ainda que uma pessoa disponha de todas 

as características substantivas para ser incluído no rótulo de remanescentes, é 

preciso que ela opte por isso para que tal identificação se efetive... é preciso “estar 
na luta”. Da mesma forma, o inverso é quase sempre verdadeiro: mesmo que uma 

pessoa não possua todos os critérios substantivos, se ela “se assumir”, isto é, “ 

estiver na luta”, ela é aceita pelo resto do grupo sob aquele rótulo (2006, p. 285).  

 

Realidade esta que, se apresenta muito claramente nas Comunidades Remanescentes de 

Quilombos do Vale do Ribeira paranaense, nas falas dos seus sujeitos. Sr. Amaury (2010), 

comunitário da Comunidade Remanescente de Quilombo São João, relata: “Nós aqui somos apenas 

14 famílias das 22 que se reconhecem quilombola, os outros são mas ficam um pé dentro outro 

atrás, mas não querem entrar no grupo né [...] Só não é da família o pessoal do seu Gabriel, que 

vieram assentados.” Sr. Gabriel
2
 relata:  “[...] eu sou assentado, eu morava dentro do parque [...] e 

eu me uni com a comunidade ... tô ligado com eles também [...] já faz 20 anos que eu tô aqui já [...] 

as vezes saio, mas volto...” 

Diante deste contexto, Arruti argumenta que a reminiscência não está fundamentada 

apenas na identidade racial, mas na adesão a uma estratégia social, que exige um desejo de 

pertencer, a valorização de uma origem (2006, p. 285). Logo, a questão envolve o aderir à causa e 

identificar-se com ela e com os seus. 

As nove Comunidades Remanescentes de Quilombos presentes no município de 

Adrianópolis, no Vale do Ribeira paranaense, enfrentam esta realidade de luta, que envolve 

problemáticas como o difícil acesso as comunidades e o seu isolamento geográfico, que acaba se 

apresentando enquanto base para a invisibilidade como um todo. Devido a esta condição de 

acessibilidade limitada, como é caso mais latente em algumas comunidades, como a de São João, os 

aparelhos do Estado não chegam até eles, como serviços de saneamento básico e saúde.  

Alves (2011, p. 56) destaca a problemática desta região pautada na dificuldade de acesso. 

Para chegar à sede do município de Adrianópolis, os quilombolas encravados entre o Parque 

Estadual das Lauráceas
3
 e o estado de São Paulo precisam contornar o parque por Iporanga 

(município paulista do Vale) e de lá seguir a sede do município, enfrentando aproximadamente 30 

km de estrada de chão a beira de precipícios e em precárias condições, os que lhes oferece risco de 

morte. 

Outro trajeto implica em ir até Curitiba e de lá até a sede Adrianópolis. A comunidade de 

São João é a mais isolada fisicamente, considerando a região paranaense do Vale do Ribeira. Para 

se ter acesso a ela é preciso chegar pelo município paulista de Barra do Turvo, percorrer 5 Km por 

uma estrada de terra, passar por uma ponte pênsil e caminhar cerca de 40 minutos, por trilhas que 

cruzam a mata em terreno íngreme.  

                                                
2 Entrevista concedida por membro de Comunidade de Remanescente de Quilombo, localizada no município de 

Adrianópolis-PR, em 2010.  

 
3 Trata-se de uma Unidade de Conservação estadual implementada no ano de 1979 e, está localizada entre os 

municípios de Adrianópolis, Bocaiúva do Sul e Tunas do Paraná (PARANÁ, 2008a, p. 5).  

 



10 
 

   

Durante uma reunião entre a comunidade São João, representantes do Mistério Público do 

estado Paraná, representantes do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), do GTCM e da Universidade 

Federal do Paraná (UFPR) e UEPG em 2010, os quilombolas apontaram dificuldades relacionadas 

ao abastecimento de água e energia elétrica, além da dificuldade de geração de renda, logo a 

ausência de políticas públicas. Problemáticas também apontadas por demais comunidades também 

visitadas na ocasião, dentre elas Areia Branca, Três Canais e Córrego do Franco, todas localizadas 

no município de Adrianópolis e acessadas pelo município paulista de Barra do Turvo  

Contudo, a comunidade de São João ainda lida com questões mais específicas que tendem 

a aprofundar sua invisibilidade, como a compressão espacial que seu território vem sofrendo desde 

a década de 1970. Posto que, esta comunidade vive entre dois atores que também se utilizam de 

estratégias de poder para garantir seu território, são eles os fazendeiros junto dos búfalos por eles 

criados, que são utilizados em represálias a esta população, impedindo-os de circular pelo local e, o 

Parque Estadual das Lauráceas.  

De acordo com moradores entrevistados na reunião com Ministério Público, algumas 

crianças deixam de ir à escola devido ao gado solto que impedem a passagem. Todavia, segundo 

moradores, não são apenas os animais que são ou foram utilizados como estratégia para expandir os 

territórios pertencentes aos vizinhos fazendeiros, mas a mobilidade da cerca que separa as 

propriedades. Segundo a fala de Sr. Amaury (2010), morador da comunidade, “... o fazendeiro foi 

chegando e foi comprando terras e cercando muito mais do que era devido”.  

Anjos (2009a, p. 134) corrobora neste sentido, pois afirma que  a territorialidade da 

população negra no Brasil sempre foi ausente de priorizações ou respeitabilidade. Dessa forma, as 

terras indígenas ou quilombolas foram tidas como terras invadidas e esta ideia difundida pelos 

escravizadores e pela elite foi sendo construída no imaginário da sociedade.  

Ao longo das conversas com as comunidades quilombolas paranaenses isoladas pelo 

Parque Estadual das Lauráceas, a temática do parque é latente “... Com o parque o estado nos 

colocou aqui [...] como joga cachorro no mato...”, fala de Sr. Pedro
4
, de cerca de 50 anos de idade e 

quilombola da Comunidade de São João. Assim, o parque se apresenta como realidade problemática 

para estas comunidades, pois além de reordenar o seu território, o limitou, tomando parte das suas 

terras para preservação. 

Assim sendo, percebe-se que a luta dos quilombolas do Vale do Ribeira paranaense não é 

só contra a invisibilidade, mas também contra uma “visibilidade segregada”, como aponta Hall 

(2006, p. 321). Trata-se de uma luta que busca trazer da legislação para a realidade os direitos por 

ela assegurados, assim como nas demais Comunidades Remanescentes de Quilombos do Brasil.  

Contudo, diante das especificidades das comunidades que ocupam o território nacional, as 

mesmas apresentam variações com relação ao que as coloca em condição de invisibilidade. No caso 

das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Vale do Ribeira paranaense, o principal 

elemento de invisibilidade, do ponto de vista material, é a compreensão espacial pela Unidade de 

Conservação – o Parque Estadual das Lauráceas, que leva a problemática mais abordada pelas 

mesmas, o acesso dificultado ao município a qual pertencem - Adrianópolis. Dificuldades de acesso 

que tornam ainda mais lenta a chegada de outros recursos básicos, como saúde, educação e 

moradias.  

Desse modo, no que tange aos elementos materiais da invisibilidade quilombola 

paranaense, observa-se uma dinâmica contraditória, pois ao mesmo tempo em que o estado do 

Paraná acentua a situação de invisibilidade, criando e mantendo o parque com acesso proibido, 

reconhece estas populações, disponibiliza recursos a elas e cria programas. Contudo, as ações do 

próprio poder público para com as comunidades não se efetivam por conta do mesmo. 

No plano imaterial ou simbólico, a luta para deixar a invisibilidade ou a visibilidade 

segregada é também complexa, pois envolve o assumir-se negro quilombola e aderir à causa 

                                                
4 Entrevista concedida por membro de Comunidade de Remanescente de Quilombo, localizada no município de 

Adrianópolis-PR, em 2010. As falas que seguem do Sr. Pedro também foram realizadas neste período e, serão 

referenciadas no corpo do texto como Sr. Pedro (2010).  
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enquanto uma estratégia social. Contudo, não se trata-se de uma fácil realidade, pois quando os 

quilombolas, visitados pelo Ministério Público em setembro de 2010, eram indagados sobre como 

eles lidavam com o fato de serem quilombolas, de se assumirem. As respostas em algumas 

comunidades como o Córrego do Franco ficaram bem claras com relação ao preconceito, dos 

próprios quilombolas que não se reconhecem como tal. 

Segundo o Sr. Wilson (2010), líder da comunidade de Córrego do Franco, “... nem todo 

mundo se identifica, tem algumas pessoas mais idosas principalmente, isso é um termo que o 

governo usou pra colocar a gente como quilombola, e pra gente consegui explicar isto aí para os 

mais idosos não é fácil não, até pro meu pai é uma discussão...”. O Sr. Paulo
5
, também morador da 

comunidade de Córrego do Franco, com cerca de 50 anos, em sua fala chega a comparar a visão que 

pessoas de fora da comunidade têm para com eles, como se fossem animais ferozes:  
[...] tem gente que acha que é algo muito estranho, que é prejudicial pra gente, e achando 

que é não vai lá pra vê, é igual se diz, ali passou uma onça muito perigosa e corre ao 

invés de ir lá vê, corre... Ah o quilombola... o que é que é isso, e corre nem quer saber... 

 

Tal conjectura reflete uma face da luta quilombola tão importante quanto a por direitos 

básicos, a luta por serem aceitos pelos seus e que estes também se aceitem e enxerguem esta 

condição como possibilidade de luta. Maurício
6
, morador e líder politico, até o ano de 2012, na 

comunidade São João, destaca que “Fora daqui eu sou apenas mais um preto, agora como 

quilombola eu tenho força”. A sua fala aponta a consciência de que juntos são um grupo ético, são 

um conjunto de novos sujeitos socais e culturais com vista a visibilidade, ainda que de forma lenta.  

Assim, o termo quilombo apresenta-se para estes como mais do que um termo. Trata-se da 

possibilidade de uma nova condição de vida, pautada em aspectos sociais, mas também culturais, 

que tende a ser galgada com muita luta, estabelecida com os “de fora” e com “os de dentro”.  A fala 

do comunitário Maurício remete a identidade do ser quilombola, a consciência identitária e a visão 

desta identidade como instrumento para a luta. Desta forma, para a “guerra das posições culturais” 

ou ainda para fazer das comunidades um “espaço de contestação estratégica”, um espaço de luta, 

isto no dizer de Hall (2006, p. 323). 

Assim, a perspectiva de luta revela-se especialmente em torno de alguns aspectos, dentre 

eles: as políticas públicas que abarquem a infraestrutura comunitária, as possibilidades de se manter 

na comunidade e, o assumir e compreender este novo significante, de modo que a identidade 

quilombola seja vivenciada num âmbito interno e externo. 

Junto desta conjectura de luta quilombola, observa-se a existência de atores que tendem a 

dificultar a luta do ser quilombola, entre eles, aqueles responsáveis pela compressão espacial das 

comunidades: os fazendeiros e o Parque das Lauráceas – poder público. Dentre os agentes que 

instrumentalizam e auxiliam a luta, se fazem presentes: a CONAQ, a FECOQUI e o Comitê de 

Associações de Comunidades Quilombolas do Vale do Ribeira/PR (COAQVALE). Destacam-se 

também, as associações representantes de cada comunidade e o poder público, sobretudo via GTCM 

e Ministério Público.  

Dessa forma, observa-se que se tratam de coletivos que se organizam a fim de 

instrumentalizar direta ou indiretamente a luta quilombola. Como aponta Scherer-Warren (2003, p. 

30), estes coletivos são os elos que estabelecem a rede sob a qual pautam-se os movimentos socais.  

Assim, conclui-se que existe um Movimento Social Negro, que tem na articulação 

quilombola um de seus nós e que se embasa nos interesses de um grupo étnico. Tais redes que se 

articulam e promovem o movimento social, segundo a autora, podem ser construídas a partir de 

                                                
5
 Entrevista concedida por membro de Comunidade de Remanescente de Quilombo, localizada no 

município de Adrianópolis-PR, em 2010. As falas que seguem do Sr. Paulo também foram realizadas neste 
período e, serão referenciadas no corpo do texto como Sr. Paulo (2010). 
6
 Entrevista concedida por membro de Comunidade de Remanescente de Quilombo, localizada no 

município de Adrianópolis-PR, em 2010. Dentre as falas do Sr. Maurício, algumas foram concedidas neste 
período e, estas serão referenciadas no corpo do texto como Sr. Maurício (2010). As demais serão 
acompanhadas pelo o ano em que foram concedidas. 
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redes sociais do cotidiano, relações de parentesco, que permitem que o caráter de comunidade 

transcenda para o caráter de associação (SCHERER-WARREN, 2003, p. 34), realidade vivida pelas 

Comunidades Remanescentes de Quilombos de todo o Brasil, inclusive as paranaenses. 

Neste sentido, percebe-se que articulações quilombolas envolvem uma luta pertinente a 

toda história dos africanos no Brasil diante da dimensão dos quilombos e agora de seus 

remanescentes. Esta luta extrapola as questões referentes à resistência e aos instrumentos materiais, 

vai além, caminha para a sobrevivência destes grupos, sobrevivência material e, especialmente 

simbólica, que também tange o entendimento e aceitação dos próprios sujeitos acerca do ser 

quilombola. 

Percebe-se então, que estes novos sujeitos, que emergem agora como sujeitos políticos e 

culturais reconhecidos e inseridos em um debate acadêmico e político, passam aos poucos a 

construir as suas percepções acerca do que é ser quilombola. Nas falas dos mesmos estas 

concepções vão sendo reveladas, na fala do Sr. Amaury (2010), pertencente a comunidade 

quilombola de São João, quando questionado acerca do que representava ser quilombola responde: 

“Ser quilombola significa ser um cidadão descendente de negro e trabalhador da roça, nasceu na 

roça, viveu na roça, lutando da agricultura, mas somos quilombola né...”. Tal fala remete a três 

questões importantes, a luta pela sobrevivência, o pertencimento a um grupo unido por uma etnia e 

o trabalho com a terra, pontos que vão ao encontro a definições acadêmicas acerca do que é ser 

quilombola, como a traçada por Arruti (2006) e Leite (2011). 

A fala do Sr. Pedro (2010), quilombola também morador da comunidade de São João 

confirma as ideias de luta, mas traz novos elementos. Para o ser quilombola: 

 
Significa assim, pra mim uma nova vida [...] tudo que não existia mais começou a 
ter novamente, hoje, sabe, a luta pra nós continua, [...] significa um progresso, ter 

retribuído tudo que tinha ido embora [...] o que tinha ido embora pra nós era a 

esperança nossa que não existia mais [...] hoje nós temos esperança, hoje nós 
somos reconhecidos novamente, antes a gente não podia nem falar o que nós é que 

era perseguido, hoje nós tem o direito de falar.  

 

De tal modo, os elementos presentes na fala do Sr. Pedro revelam novas possibilidades de 

vida, mas especialmente destaca a relevância da identidade quilombola e o ato de poder assumi-la, 

configurando-se assim como um instrumento para a garantia de direitos básicos. Logo, percebe-se 

que se tratam de sujeitos culturais e políticos, que enxergam na sua condição cultural junto da 

condição política que se delineia, uma possibilidade de organização social, pautada no 

reconhecimento da sua alteridade, da sua instituição como um grupo étnico (BARTH, 1998, p. 191).  

Assim sendo, compreende-se que as falas dos quilombolas revelam um entendimento 

acerca do que é ser quilombola como algo novo ou recente, que está sendo (re)construído por eles à 

medida que esta fase contemporânea da luta se intensifica e a invisibilidade vai deixando de ser 

situação permanente. Compreende-se que, tal processo vem sendo realizada não apenas pelos 

sujeitos diretamente envolvidos, mas também tem sido agenciada por outros agentes, externos ao 

processo. Realidade que também se mostra presente nas falas dos remanescentes, quando 

questionados acerca do processo de se descobrirem quilombolas. 

 

 

Considerações Finais  

 

Ao longo deste texto buscou-se realizar uma discussão acerca do ser quilombola, mas com 

enfoque na complexidade escalar que o abarca. Isto é, as diferentes dimensões de vivencia e luta 

que o compuserem e contribuem para a sua vivência na contemporaneidade.  

Diante deste contexto, observou-se que o ser quilombola carrega em suas vivências 

contemporâneas traços fortes do diáspora africana e, consequentemente de toda a luta que vem 

sendo travada com sociedade nacional desde seus ancestrais. Logo, trata-se de uma luta que vem 
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sendo instrumentalizada e estabelecendo laços e redes. Esta luta aparece em campos distintos e 

abarca questões materiais e imateriais. Contudo, talvez a questão mais problemática e fundamental 

para esta luta adquirir maior força seja o auto reconhecimento, processo de aceitação que os 

próprios remanescentes tendem a travar consigo mesmo e com outros. Processo de assumir-se e 

compreender que se trata de uma identidade cultural, mas também de uma estratégia social que 

pode instrumentalizar a saída da invisibilidade e o acesso à inclusão. Vale destacar que, esta luta 

tem como objetivo central a regularização de suas terras, o direito de estabelecer a sua identidade 

territorial, ausente de coações e limitações, o direito de vivenciar a cultura de espaço herdada de 

seus ancestrais. Isto é, de vivenciar as suas territorialidades num Paraná que também é negro.  
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