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Resumo

O presente artigo discute as ações educativas voltadas para a população negra na Bahia iniciadas na década de
1970 pelo mais representativo bloco afro baiano, o Ilê Aiyê sediado no Curuzu/ Liberdade. O trabalho procura
demonstrar que muito antes da lei 10.639 de 2003, que determina a obrigatoriedade do ensino de história e
cultura afro-brasileira em todos os estabelecimentos de ensino públicos e privados em todo o país, células do
movimento negro como o Ilê Aiyê já desenvolviam ações educativas voltadas para a valorização da história e
cultura africana, por meio de um currículo diferenciado, professores especializados e materiais didáticos
específicos. Através de pesquisas sobre a história da organização, assim como analise do currículo e materiais
didáticos utilizados, busco analisar como vem sendo realizado esse trabalho pedagógico.
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Resume

This paper discusses the educational activities geared for the black population in Bahia initiated in the 1970s by the
most representative block african Bahia, the Ile Aiye headquartered in Curuzu / Freedom. The work seeks to
demonstrate that long before the Law 10.639 of 2003 establishing the compulsory teaching of history and
african-Brazilian culture in all outlets of public and private schools across the country, the black cells such as Ile
Aiye movement has developed educational actions for the recovery of African history and culture through a
differentiated curriculum, skilled teachers and special teaching materials. Through research on the history of the
organization, as well as review the curriculum and instructional materials used, I try to analyze how this
pedagogical work being done.
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Introdução:

A luta por uma educação de qualidade, que respeite e valorize a cultura e tradição do povo negro no Brasil se
constitui como uma das principais bandeiras dos diversos movimentos negros que atuam no país desde o século
passado. Em âmbitos nacionais e estaduais muitas organizações vêm lutando por uma educação de qualidade e
valorização da história e cultura africana e afro-brasilera, lutando assim contra o racismo e promovendo os
interesses de um povo historicamente oprimido e excluído da vida política, econômica e social da nação.

Uma das conquistas dos movimentos negros no campo educacional foi a promulgação da lei 10.639 de 9 de janeiro
de 2003, que determinou a obrigatoriedade do ensino da História da África e Cultura afro-brasileira nos
estabelecimentos dos ensinos fundamental e médio públicos e privados em todo o Brasil. A despeito disso, ainda
hoje o que temos é um campo de incertezas e expectativas acerca dessa iniciativa, que pode ser encarada como
uma reparação tardia, uma tentativa de implementar políticas afirmativas no campo educacional para promover a
igualdade racial no Brasil, valorizando a história do povo negro e das raízes africanas em um país
reconhecidamente multirracial e pluriétnico, porém com sérios problemas em reconhecer tais características.
(BRASIL, p. 22, 1998)

No mapa urbano do país, Salvador é uma das cidades brasileiras que comporta o maior número de habitantes
afrodescendentes do Brasil. Segundo o IBGE, em uma pesquisa realizada em 2012[1], 79% da população da
cidade é negra. Do ponto de vista étnico-racial, essa herança é patente na capital baiana, e hoje seus traços são
traduzidos e representados como símbolos culturais e identitários da Bahia. Mesmo assim, os negros ainda se
constituem em minoria no que diz respeito à representatividade social, política e econômica em Salvador, conforme
diagnosticado na pesquisa realizada e divulgada em 2008 pelo sistema PED, organizado pelo Governo do Estado da
Bahia. (BAHIA, 2008, p. 1)

Esse sistema preconceituoso é fomentado pela difusão de imagens estereotipadas a respeito do continente africano
e dos afrodescendentes. Alguns segmentos da mídia brasileira, principalmente a televisiva, contribuem para a
propagação e estabelecimento de uma visão equivocada e tendenciosa, no contraponto do silenciamento de outros
aspectos do continente. Lucilene Reginaldo, em seu artigo intitulado Vagas Informações, fortes impressões: A
África nos livros didáticos, exemplifica como a África ainda é concebida por determinados veículos da mídia atual:

A caricatura de um continente “tribal, selvagem e primitivo”, tal qual as imagens
produzidas por missionários, negociantes e viajantes do século dezenove também estão
presentes nos modernos meios de comunicação de massa. Pela televisão, os
documentários frequentes trazem às casas brasileiras imagens caricaturadas do
continente africano. Massa compacta imensa e vaga, aos pés do continente europeu.
Território indiferenciado e uniforme. Reservatório de minérios, diamantes e culturas
exóticas. Espaço de terríveis catástrofes: guerras étnicas ou de sucessão, massacre de
crianças, epidemias, fome. Morada dos últimos grandes mamíferos, cenários de
magníficas paisagens... Nas imagens e textos, os africanos, quando muito, estão
integrados ao mundo natural. Congelados em tempos antigos, exóticos e primitivos.
(REGINALDO,2002, p.102))

Diante desse problema, podemos reservar à educação, uma grande responsabilidade social no que diz respeito a
um novo tratamento em relação à história da África e dos negros no Brasil. É necessário que muito além das
medidas de reparação no campo burocrático educacional: de revisão de currículos, leis e incentivos, os indivíduos
envolvidos, sejam eles educadores, alunos e comunidade em geral tenham consciência da importância da luta
contra o racismo na escola em todos os ambitos de nossa sociedade.

Muito antes das políticas públicas conhecidas como ações afirmativas serem promulgadas pelo governo federal,
diversos grupos se mobilizavam na luta contra o preconceito racial e por um novo olhar sobre o papel do negro na
sociedade brasileira, os movimentos negros de resistência existem no Brasil desde os primeiros tempos de

10/12/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/muito_antes_da_lei_10639_o_ile_aiye_e_a_resistencia_da_historia_e.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.2-8,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



escravidão com a formação de Quilombos, posteriormente com as ordens religiosas e a partir dos últimos dois
séculos com organizações de luta e ações por direitos dos negros na sociedade brasileira.

Um histórico de lutas: Primeira metade do século XX

Já nos primeiros anos do século XX podemos verificar no Brasil a criação de organizações negras de
expressividade, que apesar de atuarem em setores variados tinham em comum em suas pautas a valorização do
negro na sociedade brasileira, com a promoção da igualdade racial, valorização da cultura negra, maiores e
melhores oportunidades nos campos de trabalho e educação.

Dentre essas organizações podemos destacar a Imprensa Negra em 1907, a FNB- Frente Negra Brasileira (1931) e
o Teatro Experimental do Negro (1944) . Todas essas organizações tinham um forte caráter de contestação contra
o racismo velado na sociedade brasileira. Dentre as pautas da FNB, principal e mais abrangente movimento negro
no Brasil antes da criação do MNU (Movimento Negro Unificado) com sede em diversos estados brasileiroS,
inclusive na Bahia, estavam as seguintes questões: Levantamento moral da raça; Alfabetização do povo negro;
Reconstrução da Família; Formação da Elite da Mulher Negra e Trabalho. (ILÊ AIYÊ, 1995. p.18)

Podemos notificar a partir da FNB que a educação já era vista como um campo privilegiado de promoção social e
lócus de grande importância na luta contra as desigualdades impulsionadas pelo preconceito racial, a organização
mantinha um programa de educação intitulado “Educação, Moral e Cívica” que para além da escolarização vinha
acrescido de uma formação histórica e política visando valorizar o papel do negro e conscientizá-lo em face de uma
sociedade racista e desigual, como ressalta Gonçalves e Silva:

Na frente Negra Brasileira, a educação dos afrodescendentes de ambos os sexos não se
reduzia exclusivamente à escolarização, embora este tenha sido o leitmotiv da reforma
educacional proposta pelos líderes frentenegrinos. Pesa de forma exemplar a ideia de que,
para efetuar uma mudança significativa no comportamento das negras e dos negros
brasileiros, seria necessário promover junto a escolarização, um curso de formação política
[...]( GONCALVES E SILVA, 2008, p. 202)

Na Bahia a FNB tomou forma em 1932, um ano após a fundação da sede paulista, tinha na educação uma das suas
principais atividades junto a grande população negra soteropolitana que carregava na cor da pele o estigma da
inferioridade e falta de oportunidades. Na época de sua existência, década de 1930, A FNB era a única organização
na Bahia que atuava no combate contra o racismo e defendendo os interesses dos negros baianos, tendo inclusive
locação fixa e participação ativa de apoio a comunidade,

Em janeiro de 1933, intala-se definitivamente na Rua da Ajuda, nº 12, a sede da Frente
Negra da Bahia, iniciando, dessa forma, as suas atividades. Cursos de alfabetização, cursos
de música, datilografia e línguas, com centenas de negros ávidos por aprender.

Enquanto em São Paulo a Frente era sustentada pelos frentenefrinos com a quantia de um
mil réis por mês, na Bahia o fundo de sustentação das atividades era conseguido com festas
beneficentes e atividades culturais. (ILÊ AIYÊ, 1995, p.18)

A FNB foi desmantelada ao se organizar enquanto partido político pela política do Estado Novo de Vargas e seu
caráter ditatorial, onde todos partidos existentes na época foram destruídos. Apesar do fim precoce a FNB iniciou
um processo de luta organizado contra o racismo no Brasil, lutando também por melhores condições de vida para a
população negra onde a educação era um espaço privilegiado de formação crítica política e histórica crítica,
construção da cidadania e valorização do negro.

Na década de 1970 outras organizações do movimento negro surgiram fortemente no cenário nacional. Na Bahia
tivemos o nascimento do grupo NEGÔ que viria se torna O MNU, e o surgimento dos primeiros blocos afros que
mudariam de vez o cenário do movimento negro de Salvador com seu apelo cultural, entre essas organizações de
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destaca o “Mais Belos dos Belos”, o Ilê Aiyê.

O Nascimento do Ilê Aiyê: Mais de 30 anos de luta por uma educação para o povo negro.

Branco, se você soubesse o valor que o preto tem.
Tu tomavas banho de piche, branco e, ficava negrão também.
E não te ensino a minha malandragem.
Nem tão pouco minha filosofia,não?

Quem dá luz a cego é bengala branca em Santa Luzia. ²

O ilê aiyê nasce em 1974 a partir da reunião e organização de um grupo formado por jovens negros do Curuzú
entitulado “entribados na Zorra”. O grupo nasce a partir de um movimento de reconhecimento dos jovens negros
de sua realidade social e pela valorização da cultura negra, que tomaria as ruas e se reafirmaria um ano depois,
em 1975 em forma de bloco carnavalesco. O ilê Aiyê mostrou-se então como o primeiro bloco afro do Brasil, uma
organização socialmente construída a partir da realidade de seus participantes. Um bloco diferente, revolucionário,
que apresentou inicialmente a Salvador e depois ao Brasil o “mundo negro” através das fantasias inspiradas em
vestes africanas, e cânticos que entoava a ancestralidade africana e o orgulho em ser negro.

A afirmação da “consciência de ser negro” é o alicerce da formação do espaço do Ilê. E a
consciência de “ser negro”, passaria por uma busca de historicidade para definir identidade
e de (re)descoberta e valorização do “jeito negro de ser”. O Ilê inova a partir do antigo para
elaborar o Eu sou...O invocar é expressado no vestir, no pentear, no “ver o mundo” (branco
e negro), no rezar, no dizer, no gesticular, no fazer. (ILÊ AIYÊ, 1995. P.24)

No carnaval de Salvador o Ilê apresentou palavras de ordem inspiradas no movimento negro norte americano
como “ Poder Black Power”, “ Mundo Negro” e “ Negro para você”, a militância do bloco causou furor entre a
imprensa baiana ancorada no discurso da democracia racial que tachou o bloco de racista e separatista.

Desde a sua fundação a Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê tomou uma postura ofensiva contra o
racismo e as desigualdades sociais a que estavam sujeitos a população negra, a primeira esfera de combate contra
o racismo foi a tentativa da valorização do negro, sua cultura, sua ancestralidade, foi exaltada e conjecturada
como uma parte integrante de grande importância na formação da nação brasileira.

Apesar de caracterizar principalmente em uma organização cultural, O Ilê sempre trouxe em seu bojo de ações,
uma forte veia política e contestadora que certamente vem figurando como uma das principais frentes do
movimento negro baiano desde a sua fundação na década de setenta do século passado. Nesse ensejo a Educação
tem sido um dos principais campos de ação do Ilê, que com uma proposta pedagógica calcada na valorização do
negro busca promover sua ascendência social na sociedade brasileira.

As ações educativas do Ilê datam os primeiros anos de sua existência ainda na década de setenta do século
passado. Antes mesmo da existência de políticas públicas de promoção racial, ou políticas de incentivos ao ensino
da história e cultura africana e afro-brasileira o Ilê através de suas ações socialmente, politicamente e
ideologicamente demarcadas já atuava nas escolas soteropolitanas, através de suas músicas, palestras, cursos
preparatórios e materiais de apoio aos educadores carentes de uma formação para lidar com temas como racismo
e o papel do negro na sociedade brasileira. Eis o depoimento da professora e militante do movimento negro
Valdina Pinto em 2007 contando sua experiência como professora e militante nos anos oitenta do século passado

Hoje a lei tá aí e tá todo mundo tendo que correr na frente da coisa para aprender mesmo.
Mas, eu digo que também, mesmo antes da lei, mesmo antes da Secretaria abraçar isso ou
não, os militantes daquela época já ensinavam, já faziam. Eu digo isso por mim. Porque
num tempo em que realmente a gente tem que ir de encontro a supervisora, coordenadora,
secretária e tudo, a gente tinha que fazer isso. Eu, quantas vezes... Qual era o material que
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a gente tinha para trabalhar na sala de aula?
Eram as músicas dos blocos afros. Por que quem começou a fazer isso nas ruas foram s
blocos afros, através das letras de suas músicas, contando, cantando a história da África no
Carnaval. Então, o que agente fazia?
O que é que o educador negro, consciência, comprometida?
Trabalhava com essas músicas, as letras das músicas, as músicas, não é?
Eu mesmo me lembro, quantas vezes, utilizava... As músicas tavam na boca dos meninos,
criança, quem é que não sabia cantar música de bloco afro?
De Malê?
De Muzenza?
De Ilê?
De... Olodum?
Todos. Tudo isso eles sabiam. E a partir daí era que a gente começava a falar de África na
sala de aula. (PINTO, 2008, p. 209)

A lei mencionada acima pela professora Valdina foi um projeto pioneiro na educação brasileira no que diz respeito
ao ensino de História africana e afro-brasileira. O ilê juntamente com outras células do movimento negro em
Salvador, principalmente o recém-formado MNU na década de 1980 foram junto a Secretaria de Educação do
Estado, na época chefiada pelo professor Edivaldo Boa Ventura, apresentar um projeto de especialização sobre
História e Cultura da África para professores. O resultado dessa ação conjunta entre diversas células do movimento
negro juntamente com o CEAO ( Centro de Estudos Afro-Orientais- UFBA) foi a inclusão da disciplina “ Introdução
aos Estudos africanos” nas redes estadual de ensino nas séries de 1º e 2º grau no ano de 1986. (SILVA, 1997)

O Ilê esteve juntamente com outras organizações negras da Bahia a frente de um projeto revolucionário que
apesar de seu curto período de existência – dois anos- marcou o inicio da luta pela transformação do currículo
escolar, espaço reconhecido de contestação e poder, a favor da população negra. O programa de Introdução aos
estudos africanos da década de oitenta do século passado deve ser visto como uma vitória do movimento negro, o
antecedente histórico da Lei. 10.639 que foi promulgada dezessete anos depois em 2003.

O Ilê Aiyê possui atualmente três escolas que funcionam em sua sede no Rua do Curuzú no bairro da Liberdade, a
Escola Mãe Hilda ( Educação escolar para os níveis de Educação Infantil e Fundamental ciclo 1), o projeto Band’erê
( Escola de percussão e arte) e a Escola Profissionalizante do Ilê. As três escolas funcionam de forma gratuita e
atende a população da Liberdade e bairros vizinhos como Pero Vaz, Caixa D’água, IAPI, Pau Miúdo entre outros.

Todas as escolas fazem parte do Projeto de Extensão Pedagógica do Ilê vigente desde 1995, embora a organização
já viesse atuando no meio educacional desde sua criação e em sua sede a partir de 1988 com a criação da Escola
Mãe Hilda. As escolas que atendem hoje jovens da Liberdade e bairros adjacentes atuam ativamente com três
objetivos básicos: Educação preventiva integral, Etnicidade e Iniciação profissional. Além dos projetos que
funcionam em sua sede o Ilê Aiyê ainda possui um convênio com a Secretaria Municipal de Educação onde
desenvolve atividades de extensão com palestras, cursos e seminários sobre a questão racial em escolas públicas
da Liberdade e outros bairros.

Em todos os projetos do Ilê Aiyê é imprescindível destacar relevância da temática racial, que está presente em
todos os espaços difundindo ideias de cidadania, soberania e orgulho para a população negra. Entre as concepções
metodológicas desenvolvidas nas escolas do Ilê estão as seguintes os seguintes itens básicos: Valorização dos
conhecimentos prévios dos discentes; Identificação das referências culturais africanas nos livros didáticos
manuseados pelos alunos; Convivência com as diferenças, inclusive racial, no espaço educativo e social;
Estabelecimentos de uma relação entre o currículo oficial e extraoficial; Incorporação do multiculturalismo como
perspectiva curricular, articulando conteúdos específicos a questionamentos sobre a pluralidade cultural. ³

O discurso voltado para o respeito à alteridade, valorização étnica dos alunos e o trabalho essencial com conteúdos
voltados para a história e cultura da África e afro-brasileira se apresentam como os pontos básicos do trabalho
educacional do Ilê, trabalho esse radicalmente contextualizado e alicerçado em princípios de combate ao racismo e
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promoção do negro na sociedade.

O Ilê Aiyê ainda trabalha com cartilhas educativas produzidas pela própria instituição intituladas “ Caderno de
Educação do Ilê”. Essas cartilhas que versam sobre a História da África e História e Cultura Afro-brasileira são
utilizadas nos projetos pedagógicos do Ilê e distribuídas em várias escolas públicas e biblioteca de Salvador. As
cartilhas são produzidas desde o ano de 1995 e conta com um número de 18 exemplares abordando de forma
crítica e pedagógica temáticas como: África Ventre Fértil do Mundo ( 2001); Civilização Bantu (1996); o Negro e o
Poder (2006); Revolta dos Búzios- 200 anos (1998); Zumbi 300 anos (1996).

Ao analisar um dos Cadernos de Educação do Ilê, a saber, o caderno nº 1 de 1995 com a temática “ Organizações
de Resistência Negra” podemos constatar uma escrita altamente crítica, engajada politicamente afim de despertar
e formar nos leitores a identidade com a história do povo negro. Ao apresentar as organizações de resistência
negra no Brasil ao longo dos anos através dos quilombos, das irmandades, dos terreiros de candomblé, Frente
Negra Brasileira e o próprio Ilê Aiyê o caderno conta histórias até então pouco difundidas, ou até mesmo
inacessíveis, mostrando além dos conteúdos apresentados na escola, nos livros didáticos, versões de histórias que
nada tem a ver com subordinação ou lamento.

Considerações Finais

Com ações educativas que datam mais de 30 anos na Bahia o Ilê Aiyê é hoje certamente um dos maiores
expoentes do movimento negro no Brasil no que diz respeito à formação crítica e de qualidade de crianças, jovens
e adultos atentos a questão racial no Brasil.

A ação radicalmente contextualizada e politizada da organização é perceptível em vários espaços de ação, seja
junto aos professores com suas canções que entoam o orgulho de ser negro e histórias da África, seja através da
luta junto a Secretaria de Educação por um maior espaço para a história do negro no Brasil, seja através da
pedagogia revolucionária e cidadã de suas escolas e seus materiais didáticos. A educação vem se constituindo num
campo privilegiado de luta, onde a questão racial é tensionada e problematizada.

Em seu trabalho de mais de trinta anos o Ilê Aiyê vem formando cidadãos conscientes através da valorização da
autoestima da população negra em Salvador. Ao mostrar a criança negra o valor de ser negro, surge um novo
horizonte onde todo o peso do racismo e das desigualdades sociais podem ser encarados com mais dignidade
frente a um sistema tão excludente como o brasileiro.

Por fim concluo que a experiência educacional do Ilê deve servir de modelo para outras iniciativas que busquem
atender a população negra e outros grupos marginalizados no Brasil que procuram uma saída para o sistema
formal de educação muitas vezes excludente e reprodutor de ideologias racistas e desigualdades sociais. Hoje os
projetos do Ilê são reconhecidamente valorizados no Brasil e no mundo por diversas instituições que acreditam nas
iniciativas que já são vistas como referências de qualidade no que diz respeito à valorização das diferenças e
formação de cidadãos conscientes e críticos de sua realidade e orgulhosos de sua ancestralidade e cultura.

NOTAS

¹A Lei 10.639, acesso em : http://
www.
planalto.gov.br
/ccivil_03/leis/2003/L10.639.htm

²Pesquisa realizada pelo IBGE em 2012 :http://
www.
correio24horas.com
.br
/noticias/detalhes/detalhes-1/artigo/liberdade-perde-para-pernambues-o-titulo-de-bairro-mais-negro-de-salvador/.
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³ILÊ AIYÊ. Que Bloco é esse. Salvador, 1994.

SITE DO ILÊ AIYÊ: http://
www.
ileaiyeoficial.com
/acoes-sociais/escola-mae-hilda/.
Acessado em: 30/01-2014.
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