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Resumo 
Apresenta o resultado de um ano de pesquisas (junho 2005 – julho 2006) 
sobre a população negra em Londrina com o objetivo de verificar a 
atuação da população negra na história da cidade, uma vez que não há 
registros sobre a atuação dos negros na construção. Esta temática foi 
estudada como base para a aplicação do projeto “As Relações Públicas 
como auxílio às atividades do Núcleo de Estudos Afro-asiáticos – NEAA – 
da Universidade Estadual de Londrina”. Adotou-se como procedimentos 
metodológicos a prática de ações que contemplassem os objetivos 
propostos que visavam, inicialmente, o planejamento e elaboração de 
materiais institucionais, a utilização de diferentes veículos de 
comunicação dirigida, a avaliação das ações de comunicação adotadas. 
Posteriormente, com a pesquisa junto à Professora Doutora Maria Nilza 
da Silva, pretendeu-se auxiliar o NEAA em seu papel social junto à 
comunidade universitária. O principal material adotado foi o livro Negros e 
Brancos em São Paulo, de Florestan Fernandes e Roger Bastide. Os 
estudos desta obra facilitaram o desenvolvimento do projeto, e 
possibilitaram a construção de textos que ajudaram a compreender a 
cultura negra como parte fundamental para a construção da cidade de 
Londrina. Recentemente, os resultados dessa pesquisa foram 
apresentados num pôster para o seminário que reuniu todos os 
subprojetos dos demais bolsistas do projeto UEL/Afroatitude. 
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Abstract 
This article is a result from one year of researches (june 2005 – July 2006) 
about the black population in Londrina. Our objective was to verify the 
deeds of the black population in the history of the city, once there are no 
records about their performance during the construction.I have developed 
the thematic of the black population in my Public Relations Project with the 
objective of studying the relationships inside the University, adopting as 
method procedures the use of actions that contamplate the considered 
objectives, initially developing institutional material, using different directed 
communication vehicles, avaluating the adopted communication actions 
and, afterwards, initiating the research along with Professor Doctor Maria 
Nilza da Silva. That wat, I intended to aid NEAA, Core of Afro Asian 
Studies, in it’s social role among the university community. The main 
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studied material was the book “Negros e Brancos em São Paulo”, from 
Florestan Fernandes and Roger Bastide. The studies of this title helped 
me developing my project and write texts that helped the undestanding of 
black culture as a fundamental part to the construction of the city of 
Londrina. Recently, the research results were demonstrated in a poster at 
the seminary that gathered all subprojects from the other Project 
UEL/Afroattitude beneficiates.  
Keywords: Black Population, Londrina, Culture. 

 

 

Introdução 

A proposta inicial de trabalho surgiu como atividade do Programa 

de Formação Complementar “Assessoria de Comunicação” no Núcleo de 

Estudos Afro Asiáticos - NEAA – da Universidade Estadual de Londrina, 

com carga-horária de 12 horas semanais. As ações de Relações Públicas 

visavam promover o relacionamento do NEAA com os seus grupos de 

interesse por meio de estratégias de comunicação que proporcionassem 

maior visibilidade ao órgão e contribuíssem para o cumprimento do papel 

social do Núcleo, por meio da promoção de discussões sobre assuntos 

relacionados à população negra.  

Com esta função, algumas das atividades de comunicação 

realizadas foram: a elaboração de material de divulgação e organização 

de eventos como a “Semana Zumbi dos Palmares”, na qual participaram 

vinte e três entidades de Londrina, entre os dias 16 e 20 de Novembro de 

2005; o trabalho voluntário junto aos bolsistas do projeto Uniafro no 

evento “Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira”, realizado em três 

módulos, nos meses de maio, junho e julho de 2006; uma breve análise 

sobre a comunicação utilizada no NEAA, e suas deficiências, além do 

planejamento para o site do órgão. 

Foi necessário também o estudo de documentos relacionados ao 

Projeto Afroatitude, a fim de compreender os seus objetivos, e 

consequentemente, verificar formas de melhorar as atividades 

relacionadas ao Projeto. 
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Iniciou-se uma nova etapa no Projeto a partir do convite da 

Diretora do NEAA, Professora Doutora Maria Nilza da Silva, para integrar 

seu grupo de pesquisa, juntamente com as alunas Mariana Albuquerque 

Laiola da Silva, do curso de Ciências Sociais, e Rafaella Maria Duarte 

Angeloni, do curso de Educação Física, que consistia em estudar a 

população negra de Londrina e verificar sua participação na construção 

da história da cidade. 

 

1- O Livro “Brancos e Negros em São Paulo” 

 

Para que estes estudos tivessem fundamento em bases teóricas, 

foi feito um fichamento do livro “Brancos e Negros em São Paulo”, de 

Florestan Fernandes e Roger Bastide (1971). O livro trazia um estudo 

sociológico sobre a trajetória do negro desde a época da abolição da 

escravatura, até o início do século XX, e foi fundamental para o 

desenvolvimento das outras atividades. A obra traça um paralelo entre o 

passado e o presente, e mostra heranças racistas que continuam em 

nossa sociedade até hoje, que podem ser exemplificadas pelas 

expressões implicitamente racistas. 

“Brancos e Negros em São Paulo” (FERNANDES; BASTIDE, 1971) 

apresenta uma linha de tempo que mostra todo o efeito do preconceito 

racial sobre a sociedade paulistana do início do século XX, e toda a 

violência física e moral sofrida pelos negros da época. 

Aos poucos, percebe-se que a escravidão não foi algo natural e 

necessário, como tentaram nos ensinar ao longo da história. Foi vista 

como algo desumano e duplamente degradante, afetando negros e 

brancos e ruindo com a reputação do Brasil. Assim, movimentos 

abolicionistas apareceram na capital, e estenderam-se as mais 

longínquas regiões. 

 
“Todos reconhecem que o progresso de São Paulo é um 
produto da expansão agrícola do século XIX, e que ela 
mesma seria inconcebível sem o negro escravo, no 
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entanto,supõe-se que isso é verdadeiro no sentido mais 
simples:de que aos negros coubera a parte do agente 
passivo,do rude e mudo instrumento de trabalho inexpressivo 
como fator histórico. Relacionando-se desta maneira, perde-
se de vista que a escravidão, como instituição social, se 
articula dinamicamente como sistema econômico de que fazia 
parte;se era por ele determinada, reagia sobre ele por sua 
vez, e o determinava. Talvez em bem poucas situações 
histórico-sociais se poderá apreciar a escravidão operando 
como um ‘fator social construtivo’, como na fase do 
desenvolvimento da economia paulista que ora nos 
preocupa.” (BASTIDE; FERNADES, 1971, p.35)  

 
 

Segundo a obra, os africanos que passaram a viver no Brasil 

viram suas vidas se confundirem com a própria história da economia 

paulista, além de se assustarem com o regime escravocrata. Não há um 

registro preciso de quando se começou a trazer os negros ao Brasil, mas 

presume-se que tenha sido entre 1516 e 1526. Em fins do século XVI, o 

tráfico se dava principalmente com Angola. Existe a afirmação de que a 

população indígena era muito maior que a população negra. Uma razão 

apontada para isso é que alguns moradores sem poder aquisitivo 

utilizavam-se da mão de obra indígena, pois a obtenção dos mesmos era 

mais fácil, mas parecia que havia a supremacia da mão-de-obra africana. 

Os raros documentos deixados sobre a população da época indicam que 

os indígenas ainda prevaleciam sobre os negros, com cerca de três índios 

para cada negro.  

 

1.2 O Preconceito 

Para Florestan Fernandes, o preconceito foi se tornando algo 

inaceitável, porém, isso não quer dizer que ele não exista. Apenas não é 

expresso claramente, tornando-se moralmente mais violento do que 

antes. Ou seja, o preconceito mais fácil de perceber e tentar combater é o 

aparente, o que é dito explicitamente, contudo o preconceito oculto é mais 

difícil de combater e pode mesmo ocasionar conseqüências piores.  

Nas famílias tidas como “tradicionais” o negro não é aceito, é 

considerado atrevido e grosseiro. Mesmo que uma família de brancos se 
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esforçasse para parecer mais “simpática”, os antigos sentimentos e 

tradições eram mantidos. É perceptível que o preconceito de cor é, na 

verdade, um preconceito de classe. O negro ainda era visto como um 

empregado, não se acreditava numa mulher negra que dissesse ser a 

dona da casa, ou num homem negro que fosse cliente e não um serviçal 

numa casa noturna. Essas atividades sociais eram consideradas “boas 

demais para um negro”. 

De acordo com o livro (FERNANDES; BASTIDE, 1971), no 

emprego não havia uma significante demonstração de racismo, mas não 

quer dizer que este não existia. Trabalhadores negros e brancos se 

relacionam normalmente, porém nas horas de folga, negros se reúnem de 

um lado e brancos de outro. Entretanto, fora deste ambiente, é notável a 

separação de negros e brancos, pois cada um une-se ao seu grupo. Os 

negros também não têm muita escolaridade e seus ofícios são, na 

maioria das vezes, aprendidos em cursos técnicos. Nas matrículas, as 

crianças brancas tinham preferência em relação às crianças negras. 

O fichamento do livro foi entregue na primeira semana do ano 

letivo, após várias reuniões com a Professora Maria Nilza, que ajudou a 

fundamentar os conhecimentos adquiridos. Este estudo foi relevante para 

auxiliar outras atividades desenvolvidas no NEAA e para a pesquisa, 

principalmente como parâmetro para o planejamento da entrevista com o 

advogado Dr.Oscar Nascimento, realizada no dia 23 de março de 2006, 

juntamente com as bolsistas Mariana e Rafaella. 

 

2 Dr. Oscar Nascimento e a Arol 

 

Dr. Oscar Nascimento é advogado em Londrina e chegou à região 

em 1934, com cinco anos de idade, acompanhado da família que havia 

adquirido um sítio de dez alqueires da Companhia de Terras Norte do 

Paraná. 
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A partir de 1951, Oscar Nascimento exerceu um importante papel 

junto à comunidade negra. Ingressou na Sociedade Recreativa e 

Beneficente Princesa Isabel, que tinha como objetivo ajudar o negro e 

combater ao preconceito em todas as áreas, a convite do então 

presidente Manuel Cipriano, tornando-se o seu braço direito. 

Manuel Cipriano era funcionário da Companhia de Terras Norte do 

Paraná, tinha muito prestígio e conhecia muitas pessoas influentes, assim 

conseguiu apoio para montar a Associação Recreativa Operária de 

Londrina - AROL, em 1956. A Prefeitura de Londrina doou um terreno no 

Bairro Vila Nova, e na mesma época estava sendo reformado o aeroporto 

de Londrina, então parte da madeira que era retirada de lá, seguiu para a 

AROL. Como havia uma escola, um parque para as crianças e não tinha 

discriminação pela raça, tiveram o reconhecimento da Prefeitura da 

cidade. 

Em 1962, morre Manuel Cipriano, então Oscar Nascimento 

assume a direção da AROL e várias mudanças aconteceram, já que, 

segundo o próprio Dr.Oscar, “a AROL era Manuel Cipriano, ele que foi um 

‘ditador do bem’”, pois suas boas idéias ele aplicava antes mesmo de 

serem votadas pelos associados. 

Nessa época Oscar Nascimento cursava Economia na Faculdade 

Federal do Paraná (FDPR) em Curitiba, onde sofrera muito preconceito 

da parte de seus professores por ser o único negro de sua turma. 

Formou-se na década de 60, “com muito custo”, já que devido aos seus 

compromissos com a AROL viajava muito entre Londrina e Curitiba. 

Formou-se também pela Faculdade Estadual de Direito em 1965. 

Dessa vez, concluir a faculdade foi mais fácil, dava aulas de matemática 

para se sustentar e conseguia lidar melhor com o preconceito sofrido. 

A AROL começa a perder prestígio; com a ditadura militar as 

reuniões passaram a ser vigiadas, pessoas infiltravam-se na entidade 

para saber quais eram as relações políticas dos associados. E para 

dificultar ainda mais a situação da Associação, a prefeitura agora com um 
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novo prefeito, decide solicitar o terreno doado, pois este não estava 

regularizado. O prefeito da gestão anterior não encaminhou para votação 

na Câmara o projeto de doação, apenas doou o terreno, então sem local 

para as reuniões a AROL definitivamente fecha suas portas. 

A entrevista durou cerca de duas horas e meia, e foi parte 

fundamental para realização das pesquisas, pois o Dr. Oscar é 

testemunha da história da cidade em seu início. Dr.Oscar Nascimento 

reside ainda na cidade de Londrina, onde exerce a sua profissão de 

advogado, e continua contribuindo ainda com a comunidade negra. 

Durante as férias letivas de 2006, o Projeto UEL/Afroatitude 

proporcionou oficinas e atividades que tratavam da vulnerabilidade da 

população negra e a AIDS, além de uma oficina sobre metodologia de 

pesquisa científica. Ressalta-se a iniciativa desta abordagem que serviu 

como base para o desenvolvimento das pesquisas realizadas pelos 

participantes do Projeto. 

Foram utilizadas pesquisas bibliográficas nas bibliotecas da cidade 

e no CDPH - Centro de Documentação e Pesquisa Histórica da UEL; 

pesquisas iconográficas com análise das fotografias que retratam a 

presença negra na cidade, além de participação em eventos com a 

temática das relações raciais. 

Ao fim das pesquisas, conclue-se que a cidade de Londrina, 

considerada uma das principais cidades do sul do país, em apenas 71 

anos de existência é referência por causa de sua importância econômica, 

social e política. Sua população caracteriza-se por uma heterogeneidade 

étnica e racial, resultado da presença de imigrantes, de seus 

descendentes e dos chamados “brasileiros”, porém a população negra 

não faz parte da história oficial, que destaca a presença do “brasileiro” e 

do imigrante, mas silencia-se sobre a existência da população negra na 

construção de Londrina e também nos dias atuais, embora o IBGE em 

seu último Censo tenha constatado a presença de 23% de pretos e 

pardos na cidade. 
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Contudo, o negro está presente na história extra-oficial por meio 

dos depoimentos, da presença nos jornais em datas comemorativas e no 

dia a dia, contribuindo com o desenvolvimento. 
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