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 RESUMO  

Apresento aqui o resultado preliminar de investigação que busca compreender a 

localização e a disposição das pessoas identificadas como negras -pretas e pardas – 

nos municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio no Estado do 

Paraná. A perspectiva metodológica desenvolvida tem como questão fundamental 

revisitar as concepções e a condição de vulnerabilidade social e de segregação 

racial, a partir do uso de ferramentas de bases de dados disponibilizadas que 

permitam observar o território do ponto de vista geoespacial.Com isso busco 

contemplar o debate sobre a compreensão sobre o que vem a ser questão do espaço 

social e as questões que com ele propõe em face das práticas de tratamento desigual 

em sua articulação com os estigmas territoriais, barreiras impostas ao grupo negro 

em seu de acesso a instituições públicas como educação, saúde e moradia. A 

perspectiva é que com esta investigação se possa dar início às ações do NEABI em 

favor da população negra no que diz respeitoa politica de ações afirmativas tanto no 

âmbito interno da UENP como externo. Os resultados iniciais revelam a ocorrência 

de segregação involuntária urbana, dado o processo histórico vivido por aqueles 

que foram obrigados a migrarem, deixando para trás em um tempo anterior, o que 

até os anos de 1970 foi uma constante busca pelo direito à cidade. 
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INTRODUÇÃO  

 

Enquanto fruto de preocupações para com a compreensão da realidade vivida das 

populações negras e indígenas na Região do Norte Pioneiro do Estado do Paraná e tendo em 

conta as iniciativas de desenvolver políticas de ações afirmativas voltadas a essas parcelas da 

população em nossa Universidade. A constituição institucional capaz de implementar tais 
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ações no sentido de compreender, coordenar e dar visibilidade aos esforços de professores, 

estudantes e funcionários comprometidos com a defesa da diversidade étnico-racial nestes 

dias, de fato, exigem novos e maiores empreendimentos capazes de implementarem o que 

prevê a portaria, GR 225/2017, que cria o NEABI – Núcleo de Estudos Afro-Indígenas –  na 

UENP. 

O conhecimento acumulado a exemplo de outros NEAB e NEABI, esse Núcleo pode 

oferecer-nos a oportuna possibilidade de pensar e  de desenvolver ações voltadas a destituir o 

que de há muito teima em se apresentar como uma “prática acadêmico colonizadora” a 

produzir e a reproduzir um tipo de “encarceramento mental” que busca privar negros e índios 

da ideia de emancipação, bem como o de agência, dada a crença de uma natureza humana 

pautada pela concepção de igualdade que dispensaria a escrita e o ensino sobre a resistência e 

o protagonismo de tais segmentos étnico-raciais, afinal, por tal entendimento todos seriamos 

iguais. 

Em face de tal concepção, dentre as experiências como as que ocorreram em 2013, 

quando da realização do “I CICLO DE DEBATES E MOSTRA DO CINEMA NACIONAL: 

A QUESTÃO AFRO-BRASILEIRA”, assim como o “I ENCOTRO PIBID HISTÓRIA – 

HIP-HOP E CULTURA AFRO-BRASILEIRA”. E no ano seguinte, a ampliar a oportunidade 

de discussão em torno das questões relativas à identidade, desigualdades, produtos culturais e 

resistência cultural, o “II CICLO DE DEBATES E MOSTRA DE CINEMA E 

DOCUMENTÁRIOS: “MESTRE PASTINHA E A DIÁSPORA AFRICANA” proporia 

destituir, afinal, tal concepção essencialista de igualdade humana, a partir da ideia de 

consciência histórica e de pertencimento afrodiaspórico.  

A partir de então, a cada ano que se seguiu, até o presente momento, as ofertas de 

eventos de extensão permaneceriam a ocorrer e a colocar em pauta a temática do ensino das 

relações étnico-raciais e a História da África, ainda que iniciativas em prol da cultura indígena 

mantenha-se, ainda hoje, acanhadas. 

Em 2017 com a aprovação da reserva de vagas sociorraciais para o vestibular-2018, 

prevendo o destino de 20% dessas para negros e 20% à parcela dos estudantes de baixa renda. 

Tal medida leva-nos entender que ao acenar para a possibilidade de desenvolver uma política 
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voltada às ações afirmativas, a Direção da UENP se mostrava sensível à pauta de tais eventos 

que vinha sendo apresentada até então1. 

Mas esta simpatia foi provocada em seu crescente, de fato, pelo episódio 

reivindicativo do Movimento dos Estudantes (NP Diário 03/11/2016), quando ao ocupar o 

prédio da Reitoria – entre outras reclamações de direito – propunham os estudantes a adoção 

de Cotas sociorraciais para os concursos Vestibulares vindouros.  

A partir desse episódio foi preciso, assim, nomear e montar um do grupo de 

trabalho2. Contudo, a reivindicação só seria atendida, quase sete meses depois, com a 

publicação da Resolução conjunta 001/2017 CEPE/CONSUNI UENP3, entretanto, poucas 

vieram posteriormente se constituir as ações em prol de sua implementação.  

Nesse mesmo sentido, a portaria GR nº 225/2017 que institui o Núcleo de Estudos 

Africanos e Indígenas (NEABI) na UENP, bem como as questões surgidas com o Fórum de 

Licenciaturas, entre essas, a readequação dos PPC – Projeto Pedagógico dos Cursos – 

prevendo tópicos de ensino das relações étnico-raciais em suas ementas, embora, deixando-se 

de cumprir o que estabelece a Lei 11645. Trouxeram, de fato, novos elementos que nos levam 

a entender que o NEABI, enquanto portaria, mantem-se como um papel publicado a espera de 

implementação e plano de voo. 

Para deixar de apenas ser um registro no papel, o NEABI necessita constituir-se, 

portanto, como um espaço de consolidação de saberes e de práticas que promovam e possam 

ser referenciadas no sentido de consulta à produção científica, tendo em conta os campos de 

ensino, pesquisa e extensão. Mas também, fundamentalmente, enquanto núcleo proposicional 

da gestão da política de ações afirmativas tanto no âmbito interno como extra universitário a 

 
1Dentre outros eventos de extensão, propostos ainda em 2013, os organizadores da XXV Semana de 

História – História e Mídia – propuseram a mesa redonda: “O negro na história e na mídia”. Em 

2015, no início do ano, a Direção da UENP propôs o “I Círculo de Debates: desafios contemporâneos 

da graduação”. A qual, segundo os organizadores, deteve como pauta única no primeiro dia do 

evento as Ações Afirmativas” como temática de formação (Relatório elaborado pela Comissão para 

Estudos de Ações Afirmativas. UENP, 2017). Os anos que seguem (2016/2017) não deixariam de 

trazer a manifestação e o interesse por tal temática como atestam os Colóquios de Cultura Afro-Brasileira e 

Jornada de Ensino de História. 

2Para maior entendimento sobre a composição deste Grupo de Trabalho consulte-se (BROCHADO,et 

al, 2018) 
3 CEPE (Conselho de Pesquisa e Extensão); CONSUNI (Conselho Universitário). 
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oferecer, assim, suporte às discussões e implementações das políticas relacionadas às ações 

afirmativas nas mais diferentes situações sociais. 

Logo, saber quais são e quem são as populações negra e indígena residentes no Norte 

Pioneiro, apresenta-se de fundamental importância para poder pensar e propor políticas 

destinadas a tais populações no que dizem respeito à formação educacional do ponto de vista 

dos documentos e currículos, trabalho e comprometimento em favor da emancipação social. 

Neste artigo tem se como objetivo apresentar os resultados iniciais da análise referente à 

tentativa de localizar o grupamento negro na região do Norte do Paraná, tendo em conta a 

disposição de tais informações a partir do acesso a base de  dados do IBGE e Censo Escolar 

2012. 

A metodologia adotada nesta investigação pautou-se por interpretar tais dados tendo 

em conta questões que possibilitam revisitar as concepções de vulnerabilidade social e de 

segregação racial, a partir do acesso e uso de ferramentas que tornam possível observar o 

território e dar entendimento a disposição do grupamento negro do ponto de vista geoespacial. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A sistematização de informações e o desenvolvimento de investigações sobre a 

realidade vivida pela população negra e indígena no Norte Pioneiro ainda permanecem 

inéditas. A busca pelo conhecimento sistematizado de dados que possam nos informar sobre 

essa realidade social, haja vista o que vem se propalando como sendo o “cerco das 

informações” no sentido de esvaziar os estudos de institutos que lidam com a análise e a 

produção de dados socioeconômicos, bem como, a tentativa de desqualificação e de 

descrédito do conhecimento produzido nas universidades públicas. 
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Gráfico 1 - Resolução 001/217 – CEPE – CONSUNI/UENP. Origem dos alunos de graduação 

na UENP 
 

Uma pequena mostra disso pode ser observada no Gráfico 1, a partir dos dados 

contidos no Relatório de Ações Afirmativas (UENP 2017), ao apresentar o fato de que os 

alunos matriculados nos cursos de graduação, com menor concorrência, corresponderem a 

75% daqueles que provieram de escolas públicas, enquanto que os 25% restantes seriam 

oriundos do ensino médio parcial ou integral das escolas particulares a ocuparem as vagas dos 

cursos de maior concorrência na instituição (BROCHADO, 2018). 

 

 

Gráfico 2 –  Resolução 001/217 – CEPE – CONSUNI/UENP. Distribuição de alunos 

matriculados por cor da pele nos 4  cursos de graduação de Maior concorrênciaUENP (2016) 

 

Se por um lado esses dados parecem confirmar o que poder-se-ia entender como algo 

esperado em face da ideia, de comum senso, de que o ensino privado corresponde a aquele de 

melhor qualidade e por isso aprovar mais candidatos em cursos de maior concorrência nos 

vestibulares das universidades públicas, resultando, conforme o Gráfico 2, em vagas ocupadas 

por alunos brancos em 88% dos cursos mais concorridos. 
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Gráfico 3 – Resolução 001/217 – CEPE – CONSUNI/UENPDistribuição de alunos 

matriculados nos 4 cursos de graduação,por cor da pele e de Menor concorrência UENP 

(2016) 

 

Por outro, conforme o Gráfico 3, ainda que esse aponte pela ocupação de 26% das 

vagas dos cursos de menor concorrência e de que elas são preenchidas por pretos e pardos. 

Em sala de aula, enquanto professor do Curso de Pedagogia, a impressão que detinha - até 

2017, em vinte anos de trabalho -  era a de que os matriculados nos cursos de licenciatura, 

cursos de menor concorrência, ainda permaneciam sendo alunos brancos em expressiva 

maioria.  

Daí poder-se compreender aquilo que o Movimento Negro e os estudos acadêmicos 

apontam, de bom tempo, sobre a relação inversamente proporcional, ou seja: a de que quanto 

maior a quantidade de melanina na pele,menora igualdade nas relações étnico-raciais no 

Brasil e na América Latina (GATES JR. 2014).  

No mapa abaixo, quando observamos a situação de vulnerabilidade entre os 

Municípios no Estado do Paraná, ainda que Jacarezinho esta taxa se apresente menor – 18,08 

a 24, 25% –  em face de tal condição.Entretanto, nos demais municípios de sua micro e 

macrorregião, como em Cornélio Procópio,esse percentual para a população local e 

regionalchega a variar de 4,48 a 30,38%emface da situação de vulnerabilidade. 
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Mapa1 –Atlas do desenvolvimento humano no Brasil: Municípios do Estado do Paraná, 

conforme porcentagem de vulnerabilidade à pobreza 
 

Em relação a tal condição social, assinala FERNANDES (2017,p. 24): 

 

Dentre os vários conceitos atribuídos à vulnerabilidade, a possibilidade do dano 

parece-me ser ou corresponder ao estado que melhor aproxima da ideia de 

experiência social negativa, em face das questões relativas e derivadas da situação 

de ameaça física e moral entre aqueles que não se encontram em posição de poder 

convencer alguém ou a si mesmos, dada, a falta de capacidade para comunicar a 

própria condição vulnerável atada a questões relativas à desproteção: discriminação 

de raça e de gênero, problemas de saúde mental, situações de marginalidade e de 

delinquência. 

 

 Ainda conforme esse autor, em sua pesquisa sobre os trabalhadores do corte de 

cana em Jacarezinho, o sofrimento enquanto fenômeno social manifestar-se-ia como reflexo 

das privações econômicas atadas às desigualdades lidas, entre outras, pelas diferenças 

sociorraciaismediante a“aquilo que falta ou [o] que é precário, o queno emprego-trabalho é 

qualificado como pouco, insuficiente eescasso; o que oferece, em termos de saúde, pouca 

resistência porser frágil, débil, inseguro, passageiro”4mediante a experiência  do “direito à 

cidade”. 

No caso da educação, tendo ainda em conta os apontamentos do Relatório de Ações 

Afirmativas (UENP 2017), o gráfico 4 abaixo - a título de comparação -permite propor a 

hipótese de que os estudantes pretos e pardos, em face dessa experiência, não chegam a 

concluir o ensino médio5. Ou, quando chegam, acabam eles por não prestar vestibular em 

 
4 FERNANDES (2017, p. 14) 
5 Do ponto de vista do ensino fundamental e médio, conforme o Gráfico 4, os colégios públicos de 

educação – Anésio A.  Leite, Silvestre Marques, Johann Probst- Bairro Aeroporto -; José Pavan, Ismênia de 

Lima Peixoto -Vila São Pedro.Escolaslocalizadas em bairrosperiféricos de Jacarezinhoonde brancos e negros 

têm número equivalentes em termos de alunos matriculados, conforme CENSO ESCOLAR 2012. 
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universidades públicas, dada a série de situações outras que, por falta de maiores 

investigações e análises, se apresentam como questões hipotéticas em face da manifestação de 

fenômenos, também outros: renda, ocupação, necessidade de ajudar a família; gravidez 

precoce, participação no comércio de venda e uso de droga... . 

 

Gráfico 4 - Fonte:  SEED - RESULTADOS CENSO ESCOLAR - 2012 

 

Em sua pesquisaFERNANDES (2017)ao se referir a um dos bairros da periferia de 

Jacarezinho – Jardim Porto Belo, codinome do bairro Aeroporto – local em que se encontra 

instalado o Colégio Estadual Anésio A. Leite, vide o gráfico 4,embora não tenha tido nas 

relações étnico-raciais o objeto de investigação e as tratando de maneira difusa em sua 

investigação. Ao se referir a defasagem escolar entre as faixas etárias dos ensinos 

fundamental e médio, o autor observa ser a periferiaum local privilegiado onde se evidenciam, 
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entre outras,as diferenças sociorracias vividas por alunos que provem de lares com laços 

sociaisfrágeis, suscetíveis às situações e experiências sociais negativas, tendo-se em conta o 

que se tem como objetivo quanto ao que venha ser o  desenvolvimento escolar. 

 

 

Mapa 2 –  Distribuição da população preta nos bairros de Jacarezinho–CENSO 2010. 

 

Tais afirmações são passíveis de serem analisadas e compreendidas quando se 

observa o Gráfico 4justapostoao Mapa 2e ao Mapa3.  Pois, a partir desses é possível verificar 

por contraste a localização das escolas, nesse caso, as escolas referidas na nota1, localizadas 

mais distantes do centro, concentrando-se na periferia. Lugar onde há maior número absoluto 

de pretos e pardos a frequentarem os cursos de tais instituições, chegando mesmo 

equilibrarem em números absolutos com os alunos brancos, ali também, residentes. 
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Mapa 3 – Domicílios em Cornélio Procópio, Bandeirantes e Jacarezinho, conforme bairro e 

renda nominal mensal até R$ 70,00 reais em 2010 

 

Os resultados iniciais desta investigação, a partir do conjunto de mapas acima, 

apontam para a possibilidade de ocorrência da segregação involuntária urbana vivida pela 

população negra nos “[...] territórios marginalizados da cidade, a saber: a discriminação 

racial articulada aos estigmas territoriais que intensificam as barreirasimpostas ao 

grupo negro às condições limitadas de acesso aos bense serviços essenciais oferecidos 

pela cidade[...]”. (SILVA, 2010. p.13). 
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Mapa4: Distribuição da população Preta nos bairros dos municípios de Cornélio Procópio, 

Bandeirantes e Jacarezinho – CENSO 2010. 

 

CONCLUSÕES 

Esta investigação, tendo como fonte principal os dados do último Censo, tendo em 

conta o fato de os três municípios analisados manterem em comum, quantitativamente, taxas 

percentuais de população negra em relação ao número absoluto de suas respectivas 

populações, muito próximas. Ou seja, oferecem pouca variação percentual de população negra 

residente, comparativamente nos respectivos municípios deCornélio Procópio (29,3%), 

Bandeirantes (33,6%) e Jacarezinho (34%). Isso propõe-nos a pensar, quando lidamos com a 

realidade local, a partir dos gráficos apresentados sobre a necessidade de construção de 

indicadores que possibilitem dar maior entendimento sobre as questões relativas ao acesso e a 

qualidade dos serviços a essa população do ponto de vista da educação e da saúde, da 

ocupação e tipo de trabalho, assim como o acesso à casa própria, agravos sociais e arranjos 

familiares, tendo em conta o que foi  anteriormente mencionado.  
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