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RESUMO: O presente texto ar-
rola a trajetória histórica e conjuntura
atual do Movimento Negro no Brasil
— como partícipe dos Movimentos So-
ciais Populares —, pelo viés da educa-
ção e os desafios contemporâneos.
Retoma as organizações e lutas coleti-
vas negras no seio da sociedade escra-
vagista, como práxis educativa infor-
mal pela tradição oral, marca das cul-
turas africanas. Na fase pós-abolicio-
nista, aborda o entendimento da Fren-
te Negra Brasileira e do Teatro Expe-
rimental do Negro, com relação à edu-
cação. E, na fase atual — a partir dos
anos 70 —, aborda o que o movimento
negro tem proposto à educação brasi-
leira, bem como, os desafios e lutas
que vem abraçando.
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Elementos Introdutórios
A relação negro e educação no Brasil vem sendo refletida, pesquisada e de-

batida desde a década de 70, sendo ampliada nos anos 80. E nesta, a questão do
multiculturalismo, da diversidade cultural, as políticas de ação afirmativa, encon-
tram-se no bojo das preocupações acadêmicas e dos embates e reivindicações do
movimento negro atual.

O movimento negro tem presente que estas questões não se separam, mas
ao contrário, estão relacionadas com as preocupações da sociedade complexa
contemporânea, em nível mundial. Isto é, todos estamos inquietos diante dos
fenômenos da exclusão social, do desemprego estrutural e tecnológico, da inse-
gurança, do crescente distanciamento entre ricos e pobres.

Do ponto de vista social, a realidade do negro brasileiro coincide com o
fenômeno da exclusão: aqui, nos remetemos a Martins (1997:36), que afirma que
a exclusão é fruto da sociedade moderna, que diante de padrões atuais de desen-
volvimento econômico, está diminuindo sempre mais as chances de incluir a grande
massa sobrante.

Em outras palavras, a exclusão foi tornando-se visível nos últimos anos por-
que a inclusão está mais demorada: o tempo gasto pelo trabalhador na procura de
emprego tornou-se longo. E, não raro, a maneira que este encontra para ser in-
cluído traz em seu bojo alguma forma de degradação .

A luta anti-racista, encabeçada pelo movimento negro, é uma luta contra a
exclusão, ou melhor, em prol da inclusão do negro em todos os seguimentos da
sociedade. Por isso, entendemos, temos como ponto de partida o movimento
negro enquanto partícipe dos movimentos sociais populares. Nesta questão, nos
remetemos a Ribeiro (1999:143), que explicita e diferencia os movimentos sociais,
dos movimentos sociais populares. Em sua análise dos movimentos sociais e
seus teóricos, essa autora, reúne suas principais características que, de modo ge-
ral, são comuns. São elas:

(a) ocupam um espaço contraditório entre sociedade civil e o Estado, seja para
negá-lo, seja para explorar suas possibilidades de arrancar conquistas; (b) cons-
tituem-se predominantemente de sujeitos vinculados às chamadas 'classes
médias modernas' (funcionários e profissionais liberais); (c) não admitem uma
teoria global como orientadora de suas ações; (d) estão distanciados de sindi-
catos e partidos políticos; (e) formulam reivindicações em que predominam os
conteúdos econômico e moral; (f) desenvolvem táticas e estratégias que tradu-
zem uma nova cultura da manifestação; (g) negam a representação, substituin-
do-a pela participação; (h) são mais espontâneos, ou seja, nem sempre têm
planejamento e pauta previamente definidos, por isso a sua irrupção e conti-
nuidade não são previsíveis" (RIBEIRO, 1999:143).



Na questão negro e educação, percebemos que subjaz o entendimento de
cultura e etnia. Esta questão étnico-cultural começou a ser abordada, explicita-
mente, a partir do final dos anos 80, na sociedade brasileira. Nesta época, a Igreja
Católica, desafiada pelas Comunidades Eclesiais de Base — CEBs, refletia a ques-
tão das culturas oprimidas sob a ótica do desafio de inculturação. Porém, estas
abordagens eram feitas, com raras exceções, a partir de uma visão antropológica
de cultura. Esta visão coloca as culturas num pé de igualdade — alemã, italiana,
negra, indígena ... -, usando um conceito globalizante. Ou seja, vê simplesmente
as culturas como maneiras diferentes de se relacionar, trabalhar, rezar ...

O movimento negro, em especial, as entidades ligadas às Igrejas, enfatizam,
neste contexto de debates sobre o desafio de inculturação, uma visão sociológica
de cultura. Esta percebe que, além dos conceitos culturalmente diferentes, existe
uma história e hoje, um lugar diferente. Em outras palavras, esta visão traz pre-
sente o fato de que uma dada cultura situa-se sempre em um contexto sócio,
político e econômico; e, por isso, é um processo dinâmico, sempre em evolução.

A visão sociológica da cultura, se utiliza de categorias marxistas de análise.
Ribeiro (1999:143), ao diferenciar os movimentos sociais populares, dos movi-
mentos sociais no geral, que tem presente este conflito é também sócio-cultural,
o que hoje também chamamos de sócio-étnico.

Conflito este que Frisotti (1988:30) ressalta ao afirmar que a história do Bra-
sil é marcada por conflitos e injustiças. Pois, ele não se deu só entre ricos e po-
bres, mas entre negros e brancos. Isto é, a maioria dos dominadores é branca e a
maioria dos dominados é negra — mesmo existindo outros tipos de dominadores
e dominados. Neste conflito, a escolha da identidade étnica sempre foi do grupo
dominante. O autor afirma que um branco pobre é tratado como negro.

Este conflito étnico-racial, com seu implicadores, geralmente não é percebi-
do. Pois este se dilui na questão das classes sociais, por um lado; e por outro lado,
redunda num racismo disfarçado. Especificamente, na questão do racismo, cons-
tata-se que a escola, junto com a família, são as instituições que mais o reforçam.
O racismo também é veiculado, ambasado, e perpetuado pela introjeção da ideo-
logia do branqueamento.

A ideologia do branqueamento teve sua origem na teoria da superioridade da
etnia branca sobre as outras. Teoria esta que teve muita aceitação no Brasil, no
final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX. Esta teoria coloca os
loiros do norte europeu como o ideal máximo: foi articulada por Friedrich Ratzel
(1844 - 1904), Gobineau (1816 -1822) e outros. No Brasil, um expressivo divul-
gador foi Oliveira Vianna (1883 - 1951).

O ensino brasileiro contribuiu e contribui nesta situação com pressupostos,
elementos que fundamentam uma determinada concepção de homem, de socie-
dade, de cultura e valores do comportamento. Esses pressupostos são os mes-
mos do sistema capitalista, que é racista, machista, opressor, excludente, e discri-
minador.
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Um outro aspecto que se constata é a ideologia da neutralidade em educação.
Porém, na prática, não existe neutralidade em educação — toda ação humana é, no
mínimo, positiva ou negativa. A práxis da ideologia da neutralidade em educação
também vem ao encontro do reforço do racismo.

A partir destes elementos, refletidos até aqui, fica-nos fácil perceber o racis-
mo subliminar presente no sistema de ensino brasileiro. Isto é, na medida em que
a comunidade negra não está contemplada nos valores difundidos pela cultura
dominante, não faz parte da concepção de homem e possui um lugar marginal no
sistema social, político e econômico vigente; o negro simplesmente não faz parte
do sistema de ensino, como sujeito que possui identidade, valores, etnia e cultura
específicas.

O racismo anti-negro, com seus elementos específicos, aqui no Brasil, e o
papel que a educação vem desempenhando neste, possui seus fundamentos e
formação histórica. É o que pretendemos refletir em seguida.
 
Trajetória do Movimento Negro e Educação

Cremos que é basilar para nossas pesquisas voltadas para a relação educação
e afrodescendentes, conhecermos a trajetória do movimento negro em nosso
País. Pois, sabemos que esta relação, bem como as políticas implementadas em
prol dos negros demandou do movimento negro. Isto é, foi a partir de denúncias,
reivindicações, constatações da práxis do movimento negro, que os pesquisado-
res — muitos deles militantes do próprio movimento negro —, começam a debru-
çar-se nas questões do negro.

Entendemos por movimento negro toda ação, organização, articulação e re-
sistência que os descendentes de africanos imprimiam em sua práxis, desde sua
chegada em nosso País, nestes quinhentos anos de história da colonização das
terras indígenas. A respeito da resistência histórica dos povos negros, um dos
aspectos centrais da trajetória do movimento negro, Munanga (1999:43), nos
lembra que o mundo negro vem vivendo, nestes últimos cinco séculos simultane-
amente a escravidão, a colonização, o neocolonialismo, a partilha ideológica do
bipolarismo da guerra fria, o imperialismo e ultimamente a globalização, onde ele
não participa como sujeito e sim como objeto periférico.

Esta conjuntura histórica e atual nos provoca uma sensação de fragilidade e
fraqueza. Sensação esta muitas vezes realista, pois embasada em fatos empíricos.
Porém, muitas vezes enganadora e artificial, se não tivermos um olhar crítico
para a verdadeira história enquanto acontecimento, e não os fatos relatados pela
historiografia oficial, em muito distorcidos. Ou seja, podemos questionar a eficá-
cia das armas e estratégias de luta de resistência do povo negro, porém, em ne-
nhum momento de sua história o negro deixou de resistir.

2 A história do Movimento Negro no Brasil é dividida em três etapas: Movimento Negro Pré-Abolicionista, até 1888;
Movimento Negro Pós-Abolicionista, de 1888 até 1960; e, Movimento Negro Atual, da década de 70 até nossos dias.
Conforme ADÃO, 1990: 73.



É a história do movimento negro no Brasil que se encontra marcada profun-
damente pela luta, resistência e organização, que inicia-se no momento em que os
portugueses em África desencadearam o iníquo tráfico negreiro. Isto é, desde a
saída forçada em África, no final do século XV e início do século XVI, durante a
travessia do Atlântico e antes de chegar às costas americanas, o negro já havia
começado a fazer ouvir seu protesto. A importância da defesa da liberdade para o
negro encontra-se suficientemente representada e registrada em documentos: são
inúmeros levantes, revoltas, fugas individuais e coletivas organizadas, suicídios,
genocídios, abortos voluntários das escravizadas .

Nesta trajetória do movimento negro no Brasil, antes de nos determos na
Frente Negra Brasileira e no Teatro Experimental do Negro, que sem sombras
de dúvidas são dois importantíssimos marcos em nossa trajetória, nos reporta-
mos ao quotidiano do negro no regime escravagista. Isto é, afirmamos que neste
quotidiano escravagista encontramos a práxis de uma educação informal, onde
está presente o cerne da cosmovisão africana, que é a cultura da vida, concretiza-
da na tradição oral, reforçada, ritualizada no culto aos orixás, que possui, em
poucas palavras, o poder de restituir o axé, a força vital.

Esta praxis educativa deu-se na busca e no encontro de maneiras alternativas
de luta e resistência. No Brasil todo, pululam grupos de negros que se levantaram
contra sua condição de escravos. Conforme Freitas (1977:91), basicamente exis-
tiam três formas em que o escravo buscava libertar-se do cativeiro. A primeira
forma, encontrava-se na participação dos Cultos Afro-Brasileiros. As Irmandades
e Confrarias aparecem como a segunda forma de libertação do cativeiro. A organi-
zação de Quilombos constituiu-se na terceira forma de resistência negra.

A vivência, prática e participação dos/nos cultos afro-brasileiros represen-
tou e representa um espaço educativo, por excelência, da cosmovisão, cultura e
valores desde a África e afro-diaspóricos. Pois, nas comunidades foram radicados
costumes, hierarquias, literaturas, arte, mitologia, comportamentos, valores e ações
que, mesmo sendo reinterpretados e reelaborados na diáspora, dizem respeito
aos diversos reinos e regiões donde vieram . Os descendentes de africanos na
diáspora usaram e usam o patrimônio oral de sua linguagem como instrumento de
vida e resistência cultural. Pois, para eles a palavra confere poder e energia — axé .

As Irmandades e Confrarias, juntamente com o culto aos orixás, no passado
escravagista, também representaram um espaço de educação do negro, pela tra-
dição oral. Isto é, no seio destas organizações, o negro encontrou espaço para a
vivência de seus valores culturais e religiosos. Elas representaram, no aspecto

3 Munanga, 1999: 44.
4 O complexo cultural nagô no Brasil, cultura donde provém a estrutura e fundamentos das Comunidades de Religiões de
matriz africana no Brasil, remonta suas origens às regiões que correspondem hoje ao sudoeste e centro da Nigéria e ao sul
e centro da República do Benin, antigo Daomé. A cultura nagô compreende as nações conhecidas como Eyó, Egbá,
Egbado, Ijexá, Ijebu, Ketu, Sabé, laba e Anagó. Incorpora traços dos fons, hedás, juguns, malis e outros conhecidos no
Brasil com o nome genérico de jejes. Conforme SANTOS e SANTOS, 1993, p. 42.



político, uma das formas de libertação do cativeiro. Onde, para os negros, a im-
portância não residia na religião dos brancos, e sim na prática de alforria a que
estas organizações, no seio da Igreja Católica, se dedicavam. Política esta, na prá-
tica, enganadora pois na realidade menos de 1% dos escravos conseguiam alfor-
riar-se via Irmandade. Porém, na medida em que a escravaria alimentasse a espe-
rança de uma libertação por via pacífica, abstinha-se de revolta ou adesão aos
quilombolas. Por isso é que neste tempo de brutalidade e absolutismo, ninguém
viu nas Irmandades uma ameaça ou perigo à segurança do Estado.

As Irmandades e Confrarias eram um prolongamento da práxis educativas
realizadas nos cultos africanos. Prolongamento, porque enquanto a Igreja aceita-
va e apoiava este catolicismo negro, desde os tempos de colônia, como uma fase
no processo de evangelização e como forma de amenizar a escravidão, a Confra-
ria, após os festejos diante das Igrejas à tarde, à noite praticando seu culto, geral-
mente prolongava-se no Candomblé .

Os africanos proibidos de participarem das organizações dos brancos, pro-
curaram e encontraram-se em alguns protetores específicos, organizando suas
próprias Confrarias. Expressão de uma reação coletiva e da necessidade de vida
comunitária.

Estas expressões do catolicismo negro — Irmandades, Confrarias, Ordens
Terceiras, Quicumbis, Maçambiques ... —, de certo modo, formou uma subcultu-
ra de classe, podendo ser analisada nas perspectivas sociológica e cultural. Na
perspectiva sociológica, observa-se uma estrutura social dualista — relações entre
os brancos e os negros, relações de exploração e de domínio, por um lado, e de
resistência e de luta, por outro.

Na perspectiva cultural, realça-se como se define os valores, as normas, as
relações específicas nestas expressões do catolicismo negro. Aqui percebemos
que o que permitiu a formação deste catolicismo marcadamente negro, foi o fato
de que o método jesuíta de catequização se baseava na necessidade de adaptar o
dogma à mentalidade. Isto é, para os jesuítas, os negros possuíam mentalidade de
crianças. E, por isso, era preciso conquistá-los pela música, de que tanto gostam;
pela dança, sua única distração; pela vaidade e pela valorização de títulos e cargos
decorativos.

As funções e realizações religiosas representavam as principais funções e o
único meio de união das Irmandades. Estas davam ao negro uma oportunidade
de participar e atuar no meio social e religioso, assistência de cerimônias religio-
sas: missas, procissões de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, promoções
de festas da padroeira, saída do terço e sufrágio. Além da festa da padroeira,
também organizavam festas para São Benedito, o Preto, São Domingos e Santa
Bárbara.

6 Rehbein, 1985: 83.
7 Bastide faz uma ampla análise destas expressões do catolicismo negro, na obra citada.



Estas e outras atividades fez com que a Irmandade representasse um papel
importante na integração do negro, sobretudo quando pode exercer por meio da
Confraria, certas atividades. Isto é, a Confraria constituía-se no único espaço
institucional, dentro da legalidade, aberto ao negro, que o valorizava e o dignifi-
cava. Pois não obstante o fato de a lei comparar o escravo a uma besta; na Con-
fraria ele é um ser humano com as mesmas obrigações que os demais. Mais do
que receber proteção, auxílio, amparo em seus apuros e necessidades, foi o poder
de agir como criatura humana, que levou o negro a se interessar pela Irmandade.
Aqui o negro teve condições de se reunir aos semelhantes, de dialogar, de poder
agir em condições de igualdade com o branco, de enfrentá-lo .

Quilombos: educação informal através da luta e conquista da liberdade

O Quilombo constituiu-se na terceira forma de resistência. Sendo a forma
mais radical e violenta, consistia na organização econômica, social e política im-
plantada nas profundezas das matas, por escravos que se revoltavam ou simples-
mente fugiam. Esta foi a maneira mais característica da resistência ao escravismo:
a fuga e a posterior constituição de quilombos.

O Quilombo dos Palmares, juntamente com Zumbi — seu grande líder —,
constitui-se na expressão, ápice e capacidade de organização coletiva dos Africa-
nos e seus descendentes. Sendo que Zumbi, último e grande líder desta Repúbli-
ca negra, é um símbolo universal de resistência, em busca da liberdade. Ele usa de
todos os artifícios militares para resistir às investidas dos brancos: ataque de com-
bate nas matas; cercas gigantescas com armadilhas ao seu redor; de cima das
cercas, mulheres e crianças atiravam água fervendo nos soldados inimigos; ve-
lhos e feridos, fabricavam arcos, flechas e lanças.

Obviamente, este clima de fugas, organizações, lutas, vivência da liberdade ...,
deram o tom o da práxis educativa. Na fazenda, senzala, desde cedo, as crianças eram
preparadas para a concretização do sonho quilombista. Por sua vez, no Quilombo,
eram educadas para manter a liberdade conquistada, mesmo a preço de sangue.

Lutas Abolicionistas
Diferentemente do que a maioria da historiografia oficial registra, a abolição

da escravatura não se deu da noite para o dia, e muito menos foi fruto da benevo-
lência dos senhores-de-escravos ou dos governantes da época; mas ao contrário,
foi, principalmente, resultado de revoltas, insurreições e de lutas nomeadas como
abolicionistas .

Na segunda metade do século XIX, grande parte da agenda das lutas sociais
foi ocupada pelos movimentos em torno da questão dos escravos. Em 1850, foi
promulgada a Lei Euzébio de Queirós, abolindo o tráfico negreiro no País. Por um



lado, devido a pressões internas da Inglaterra, que já se constituía numa grande
potência capitalista, interessada na liberação da enorme quantia de capital que era
imobilizada pelo comércio de escravos. Por outro lado, a situação interna dos
escravos - as constantes revoltas de escravos, em especial a da Bahia -, pesou na
promulgação desta nova lei.

Em 1847, em Ponta de Areia, Rio de Janeiro, acontece a Primeira Greve de
Escravos-Operários do Brasil: paralisação de um grupo de trabalhadores negros,
escravos, em uma indústria metalúrgica criada pelo Visconde de Mauá, com mais
de mil trabalhadores escravos. O motivo da paralisação foi a prisão de três traba-
lhadores, como forma de punição. Em 1871, tivemos a Lei do Ventre Livre, lei
que tornou os filhos de escravos nascidos no Brasil livres .

Nas lutas abolicionistas brasileiras, contribuíram de uma forma heróica os
afro-descendentes José do Patrocínio e Luís Gama. José do Patrocínio, driblando
todos os obstáculos, conseguiu desenvolver no Rio de Janeiro, capital do País na
época, um extraordinário trabalho jornalístico e batalhas oratórias contra o regi-
me escravagista.

Estas lutas se generalizaram na década de 1880, tornando-se um verdadeiro
movimento social. De acordo com Gohn (1995:50), é um dos movimentos mais
controversos da história brasileira, quanto a sua interpretação. Isto é, para alguns
analistas a ênfase deste está nas pressões externas, em especial, da Inglaterra. Para
outros, os fazendeiros paulistas influíram bastante, ao incentivar e patrocinar a
política de imigrações e realizar projetos de colonização, por meio de parcerias e
outras formas de trabalho.

Momentos fortes da luta contra o regime escravagista, concretizaram-se na
Lei do Ventre Livre, de 1871; na taxação do tráfico interprovincial de escravos,
em 1880 — 81; e, na Lei dos Sexagenários. Destaca-se que a abolição da escrava-
tura não foi uma concessão de qualquer setor ou grupo social. Foi uma luta árdua
dos próprios escravos, que contou com o apoio, em vários momentos, de intelec-
tuais e políticos.

Como em todos os processos de luta, esta também teve avanços e recuos.
Pois a resistência dos fazendeiros senhores- de-escravos, sempre foi muito gran-
de. Existiam Clubes da Lavoura e do Comércio, Associações Comerciais com o
objetivo de combater o abolicionismo nos anos 70 do século XIX. Entre os anos
de 1884 e 1886, estas entidades chegaram a organizar um Congresso Antiabolici-
onista, em Pernambuco, cujas concessões parciais, consistiam numa tática para
desorganizar politicamente o movimento abolicionista As elites ligadas à indus-
trialização incipiente no País, se omitiram das lutas abolicionistas. A Sociedade
Auxiliadora da Indústria Nacional, fundada em 1828, e a Associação Industrial,
de 1881, estavam voltadas para a reivindicação de privilégios, em especial, no que
diz respeito às tarifas e aos fretes.



Com o apoio popular, a Campanha Abolicionista se espalhou por todo o
Brasil, nos anos de 1880. E, enfim, como as conquistas anteriores, a abolição da
escravatura surgiu via projeto legislativo, assinado por Dona Isabel, princesa re-
gente, que foi, posteriormente, veiculada pela mídia como a "libertadora dos
escravos". Esta lei que erradica, oficialmente, a escravidão de africanos e/ou des-
cendentes no Brasil, é chamada de Lei Áurea.

Como havíamos afirmado no início desta reflexão, com raras exceções
— algumas práticas educativas no seio das Irmandades e Confrarias e algumas
iniciativas educativas individuais —, a educação aconteceu na informalidade, atra-
vés da tradição oral. Esta foi a maneira de transmitir às crianças e jovens negros a
cosmovisão, história, dinâmica, realidade e valores negros.

Fase Pós- Abolicionista

Na fase histórica pós- abolicionista — após 1888 até a década de 60 —, desta-
cam-se duas organizações negras: a Frente Negra Brasileira — FNB e o Teatro
Experimental do Negro — TEN. Desde estas duas grandes organizações, pode-
mos perceber que a educação sempre se fez presente no bojo das preocupações
do movimento negro.

A Frente Negra Brasileira, fundada em São Paulo, em 1931, foi a primeira
organização negra em nível nacional. Pinto ressalta que

"Essa associação, cujas atividades no campo educacional merecem ser reco-
nhecidas, tal o seu grau de abrangência e organização, promoveu cursos de
música, inglês, educação física, corte e costura, formação social (segundo al-
guns, uma espécie de preparatório para o ginásio), além de atividades como
carpintaria, costura, que, embora não se .-configurassem como cursos
profissionalizantes, na prática funcionavam como tal" (PINTO, 1993: 28).

Essas associações tiveram muitas dificuldades, e só levaram adiante suas ati-
vidades com muitos esforços e com a colaboração de voluntários.

Enfatizamos o fato de que a postura e ação do negro no campo educacional
foi crescendo na medida que o movimento negro se processou historicamente.
Ou seja, desde as primeiras décadas do século XX até os dias atuais, houve uma
mudança substancial. Se inicialmente o negro almejava somente se educar, pouco
a pouco ele passa a reivindicar do sistema formal educativo e da sociedade brasi-
leira o reconhecimento de sua herança cultural, do seu modus vivendi, e da sua
verdadeira história. É um embate que objetiva não somente mudar o branco, mas
o próprio negro pelo viés da ratificação de sua identidade.

No que diz respeito à construção de uma identidade étnica, há uma grande
diferença entre as ações e posicionamento do movimento negro no início do
século e a partir da década de 1970. Em particular na década de 30, época de



muito ativismo, a ênfase era para que o negro simplesmente se educasse. Neste
período, a educação era reivindicada como sinônimo de instrução, de escolarida-
de, bem como abrangia seu sentido mais amplo — manifestações culturais, geral-
mente valorizadas pela sociedade branca. Por isso, a crítica que se fez às autorida-
des por não terem se preocupado com a instrução do negro após a abolição.

A imprensa negra constituía-se como um veículo educativo, usava uma lin-
guagem direta num tom professoral. Seus artigos eram verdadeiras lições de como
se portar socialmente, moralmente, de como educar seus filhos.

O Teatro Experimental do Negro — TEN, fundado em 1944, no Rio de Janei-
ro, por Abdias do Nascimento, representou também um importante marco do
movimento negro brasileiro, nesta fase histórica. Sua atuação abrangeu, ao mesmo
tempo, as dimensões cultural, artística e social. Por um lado, continuava a tradição
de protesto e organização do movimento negro; por outro lado, em vez de procu-
rar integrar como sua, a bagagem cultural européia, reivindicava o reconhecimento
do valor civilizatório da herança africana e da personalidade afro-brasileira.

Entre as várias atividades culturais e formativas incrementadas pelo Teatro
Experimental do Negro — como congressos, seminários, convenções ... — pos-
suía um curso de alfabetização e cultura básica .

Nesta fase histórica do movimento negro, percebemos que o negro brasilei-
ro formula suas necessidades mediado pelo olhar do outro, através de compara-
ções com o branco, com o imigrante, com o negro norte- americano.

Pouco a pouco, mesmo neste clima de comparações, o negro começa a voltar-
se para si mesmo, expressar seus problemas e suas inquietações a partir de uma
perspectiva própria. E assim, a busca de afirmação de sua identidade tornou-se
cada vez mais forte na luta do negro. Afirmação esta, presente no desafio de expli-
citar um negro que participa, que contribuiu e contribui para o crescimento de seu
País, que muita em partidos políticos, que é capaz de lutar por seus direitos.

Um dos aspectos resultantes da ênfase na afirmação da sua identidade, pelo
movimento negro, é a insistência para que a escola reveja os conteúdos que abor-
dam a participação do negro na história. Bem como, a escola passe a integrar ao
currículo informações sobre as raízes culturais da população negra, sobre a cul-
tura negra e sua importância — o que alguns nomeiam de estudos africanos. Nas
décadas de 70 e 80, estes estudos passam a ser reivindicados como fundamentais
na formação da criança negra.

Realidade Contemporânea: Propostas e Desafios
No final dos anos 70, no campo educacional, acirra-se a crítica, por parte do

movimento negro, à história do negro, à tendência a enfatizar a sua docilidade,
não presentificando todo o movimento de resistência, e omitindo os interesses
que fundamentaram a abolição.



"A recuperação da história do negro e dos seus heróis também é vista como
uma maneira de criar pontos de identificação para a criança negra, procedi-
mento considerado essencial para o fortalecimento de sua identidade" (PIN-
TO, 1993: 30).

Antes era elogiado no negro, em nível individual, suas características físicas,
os que se assumem como negro; e condenado, os que procuravam escapar de sua
condição, negar suas origens. A partir dos anos 70, a afirmação de uma identida-
de negra não mais acontece baseada numa valorização do negro, mas sobretudo
com base numa valorização da cultura negra, de suas raízes africanas. Aqui o
destaque é dado aos que se esforçam pelo cultivo da cultura negra, e são critica-
dos aqueles que nada fazem em prol da divulgação e ratificação dessa cultura.

A freqüente presença nos jornais de artigos sobre as religiões afro-brasilei-
ras, candomblé, batuque, umbanda, sobre as entidades africanas; reportagens sobre
cultos e cerimônias, representa outro indício do empenho em enfatizar as raízes
culturais. Indícios da afirmação da identidade africana também presente na ado-
ção do costume de oferecer comidas típicas, nas ocasiões festivas; no incentivo
para que os pais coloquem nomes africanos nos filhos, de acordo com o sistema
africano e não à maneira ocidental.

Da mesma forma nos anos 70 e 80, nos jornais do movimento negro, come-
ça a adquirir um sentido mítico a mãe África, passando a evocar as raízes, os ante-
passados, uma visão e um modo de ser negro. Bem como, o movimento de resis-
tência e de libertação das nações africanas: mostrando as seqüelas e os estragos
que o colonialismo ocasionou no continente africano ..., elogiando os movimen-
tos de libertação e os seus mentores .

De acordo com Pinto (1993:35), ao se falar em educação de negros, estamos
necessariamente nos remetendo a história e práxis do movimento negro. Este
teve sempre como uma de suas bandeiras a luta, reivindicações e a questão edu-
cativa. Esta autora, assim como a maioria dos intelectuais que refletem esta ques-
tão, possui como ponto de partida os seguintes eventos nacionais, organizados
pelo movimento negro:

I Encontro Nacional sobre a Realidade do Negro na Educação, realizado em
Porto Alegre de 25 a 27 de outubro de 1985;
VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste, realizado em Recife de 29 a
31 de julho de 1988;
I Simpósio sobre a Questão Educacional do Negro no Estado de São Paulo,
de 4 a 6 de novembro de 1988;
II Encontro de Negros das Regiões Sul e Sudeste, realizado em São Paulo de
7 a 9 de outubro de 1989;



Seminário: Mulher Negra - Mito e Realidade, realizado em São Paulo, de 8 a
l0 de junho de 1990;
I Encontro Nacional das Entidades Negras, realizado em São Paulo de 14 a
17 de novembro de 1991.
A partir destes eventos nacionais podemos perceber que na questão negro e

educação está sempre presente e, como pano de fundo, a questão da identidade.
práxis negro-educativa se pauta fundamentalmente em duas questões que se
interrelacionam: uma que enfatiza a imprescindibilidade da recuperação das raí-
zes históricas e culturais do afro- brasileiro. E outra, que se centraliza na elimina-
ção de imagens negativas, estereótipos, ideologia do branqueamento veiculados
pelo sistema de ensino brasileiro.

As principais bandeiras, desafios e/ou recomendações que o movimento negro
faz, são as seguintes:

introduzir os chamados Estudos Africanos, alguns falam em cultura negra
no currículo escolar do l e 2° graus;
incluir História da África e História do Negro no Brasil nos currículos de l
e 2 graus;
estimular o interesse das secretarias de educação pela cultura e religião afro-
brasileiras, proposta que seria viabilizada através de cursos, seminários, en-
contros, estudos e pesquisas que, eventualmente, poderiam ser assessorados
pelo próprio movimento negro;
criar grupos de estudo, destinados a discutir os problemas específicos do
alunado negro nas secretarias de educação;
criar centros culturais negros nas escolas, providos de material específico:
slides, livros;
incluir o 20 de novembro no calendário escolar;
promover a revisão da história do Brasil por historiadores comprometidos
com a questão do negro;
utilizar o material produzido pelos movimentos negros como material didá-
tico;
incluk no curso de formação de professores danças e atividades lúdicas de
origem afro dentro da disciplina recreação; discutir a questão negra dentro
de disciplinas como literatura;
reclicar professores de l e 2 graus em História da África;
criar departamentos de Línguas Africanas e de História da África, dentro das
universidades;
incluir na orientação religiosa das escolas conhecimento sobre religião afro;
utilizar a literatura negra contemporânea nas escolas;
rever a obra de escritores negros e mulatos não-assumidos, a fim de refletir
sobre o poder da ideologia do embranquecimento;



criar concurso de escritores negros de literatura infantil;
agir no sentido de impedir a folclorização da religião afro-brasileira;
formar grupos de análise de livros indicados para a adoção nas escolas pelas
secretarias de educação dos municípios e dos estados;
eliminar os estereótipos e a linguagem preconceituosa dos livros de literatura
infantil e dos livros didáticos e, em contraposição, representar o negro de
forma positiva.

Pinto (1993) destaca que ao se propor estas bandeiras, é necessário ter pre-
sente os limites que a sociedade e o sistema escolar colocam para o cultivo de
alteridade de caracter étnico. Assim como a insistência do movimento negro numa
identidade que resgata suas raízes africanas, exalta a cultura negra, a história do
negro, pode redundar numa definição do negro em função das imagens que o
próprio branco forjou a seu respeito. Imagem esta, usada na maioria das vezes
para reforçar os estereótipos raciais .

O fato de que o sistema escolar trataria a população negra como população
pobre, hipótese trabalhada por alguns pesquisadores, a criança negra tenderia a
ser encaminhada para a escola carente. Este é um mecanismo segregacionista que
está presente nas próprias famílias negras, que na intenção de protegerem seus
filhos de situações racistas traumatizantes, procurariam escolas e 'outros equipa-
mentos sociais freqüentados por negros ou pela população branca mais pobre.

Nesta situação, acima colocada, não se pode desconsiderar o peso da pobre-
za, a presença do negro nas camadas menos favorecidas da população. O que,
conseqüentemente, faz com que ele tenha acesso a uma infra-estrutura mais pre-
cária. Porém, os estudos também apontam que em se tratando de compreender a
situação educacional da população negra, e que mesmo controlando a influência
de variáveis como nível de renda, local e região de residência, os negros continu-
am a apresentar um perfil educacional inferior .

Em outras palavras, existe também um ambiente escolar hostil ao negro, que
tem sido detectado no currículo, no material didático, nos livros de literatura
infanto-juvenil e de comunicação e expressão.

Assim, podemos perceber que a vida comunitária faz parte da presença e
trajetória do negro no Brasil. E nesta, a presença da cultura, a vivência dos valo-
res, a luta, a garra e a resistência. O que contemporaneamente entendemos por
movimento negro, com suas entidades e grupos constitutivos. Sendo que a edu-
cação esteve e está no centro deste modus vivendi afro-brasileiro em movimento.

Hoje, por um lado, permanece o desafio da construção de uma identidade
negra. Desafio este que passa pelo desmascaramento do mito da democracia
racial e pela derrocada da ideologia do branqueamento e dos estereótipos raciais.



Por outro lado, o movimento negro brasileiro vem abraçando sempre mais a
reivindicação, incrementação de políticas públicas, através de ações afirmativas,
também para o campo da educação. Tudo isto, regado pela realidade-desafio de
que vivemos e constituímos uma sociedade plural, também nos aspectos étnico-
culturais.
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