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Resumo: A educação é uma das pautas de luta priorizada pelo Movimento Negro no Brasil, 
desde o pós-Abolição aos dias atuais. Nas últimas décadas este, mesmo com todas as 
dificuldades, tem conseguido dar visibilidade tanto às suas demandas à sociedade brasileira 
quanto à sua atuação na elaboração de políticas afirmativas de inclusão, reparação e respeito à 
diversidade, em todas as áreas sociais, principalmente, na educacional. No estado da Bahia, 
diferentes organizações negras, que surgem a partir da década de 1970, vêm desenvolvendo 
atividades sociais, culturais e educacionais que visam à valorização do negro e da sua cultura. 
Assim, o presente artigo, originado de uma pesquisa, em andamento, sobre a atuação 
movimento negro baiano no campo da educação, tem como objetivo analisar a influência das 
organizações negras baianas na promoção de uma educação multicultural na Bahia. 
  
Palavras-chave: Diversidade; Educação Multicultural; Organizações Negras. 
 
 
Abstract: Education is one of the patterns of struggle prioritized by the Black Movement in 
Brazil, since the post-abolition to the present day. In recent decades this, even with all the 
difficulties, has succeeded in giving visibility to both their demands to the Brazilian society 
about its role in policy statements of inclusion, repair and respect for diversity in all areas of 
society, especially in education. In the state of Bahia, various black organizations, arising 
from the 1970's, have been developing social, cultural and educational activities that aim at 
the enhancement of black and its culture. Thus, this article originated from a research in 
progress on the work movement black Bahia in the field of education, aims to analyze the 
influence of Bahian black organizations in promoting multicultural education in Bahia. 
 
Keywords: Diversity; Multicultural Education; Black Organizations. 
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Introdução 

 

 

Enquanto o negro brasileiro não tiver acesso ao 

conhecimento da história de si próprio, a escravidão 

cultural se manterá no país (Joao Reis). 
 

As diversas e diferentes organizações negras brasileiras, que surgem após o fim do 

sistema escravista, colocou a educação como meta de sua luta, por acreditar ser a educação 

um dos principais meio da população negra ascender social e culturalmente. Segundo 

Domingues (2008, p. 06), “acreditava-se que os negros, na medida em que progredissem no 

campo educacional, seriam respeitados, reconhecidos e valorizados pela sociedade mais 

abrangente. A educação teria o poder de anular o preconceito racial e, em última instância, de 

erradicá-lo”, ou seja, a educação seria uma forma dos negros serem incluídos na sociedade e 

de torná-los cidadãos e, assim, acabar com a desigualdade social e racial existente na 

sociedade brasileira.  

Assim, ao logo do século XX o Movimento Negro brasileiro, por meio das suas 

diversas organizações, enquanto reivindicava do Estado educação pública e de qualidade para 

todos os cidadãos brasileiros, investiu e direcionou parte de suas ações para o campo 

educacional. Neste sentido, como afirma Pereira (2008, p. 45), além de combater o racismo, o 

movimento negro, “sempre se esforçou em educar o negro, a comunidade negra – a começar 

por seus próprios militantes”. 

Nas últimas décadas, o Movimento Negro tem, de forma ativa, desenvolvido ações 

estratégicas para que o Estado e, em particular, as escolas ponham em prática uma educação 

que contemple a diversidade étnica e cultural presente nos diferentes espaços educacionais, 

isto é, uma educação das relações étnico-raciais, como nos orientam as Leis 10.639/03 e 

11.645/08 e suas respectivas diretrizes curriculares nacionais. Nesta direção, como afirma 

Silva (2001b, p. 65), “a educação é uma das áreas em que figura o maior número de 

experiências concretas e de produção teórica no espaço de trabalhos implementados pelo 

Movimento Negro contemporâneo”. 



 3

A pressão dos diferentes movimentos sociais, principalmente, do Movimento Negro, 

perante a escola e o Estado brasileiro na busca de reverter à situação caótica em que se 

encontra a educação pública no país, tem se mostrado eficaz na construção e promoção de 

uma educação numa perspectiva multicultural e antirracista.  

Nos últimos anos, em todos os níveis e modalidade de ensino, já se busca colocar em 

prática uma educação multicultural, entendida como uma abordagem de ensino-

aprendizagem voltada para o fortalecimento, para a valorização e incorporação de valores e 

crenças democráticas no cotidiano pedagógico, para a promoção do respeito mútuo e a 

igualdade de oportunidades entre os diferentes grupos sociais presentes nos distintos espaços 

educativos, ou seja, uma educação das relações étnico-raciais. 

As organizações negras baianas, por exemplo, podem ser consideras como 

protagonistas na construção e promoção de uma educação numa perspectiva multicultural e 

antirracista no país. Desde início da década de 1970 que organizações negras de diferentes 

concepções (política, cultural, religiosa, etc.) vêm desenvolvendo em seus espaços e juntos as 

escolas baianas uma prática educativa que visa atender as necessidades e interesses dos 

diferentes sujeitos que frequenta os distintos espaços educacionais. É valido ressaltar que os 

projetos educacionais desenvolvidos por estas organizações negras baianas serviram de 

referência para órgãos oficiais (MEC, Secretarias de Educação) na construção de Política 

Educacionais numa perspectiva multiculturalista. 

O Movimento Negro tem sido o grande protagonista no movimento de renovação do 

pensamento e da prática educacional no Brasil, contribuindo significativamente para mostrar a 

realidade do sistema de ensino e suas contradições, assim como, para sensibilizar 

pesquisadores, teóricos e reformadores sobre os aspectos dessa realidade (GOMES, 1997). 

Assim, o objetivo do presente artigo, originado da pesquisa, em andamento, cujo tema 

é: “O protagonismo do movimento negro baiano pós 78 no campo da educação”, é contribuir 

para com o debate acerca da influência das organizações negras baianas na construção e 

promoção de uma educação multicultural e antirracista na Bahia. Embasado nos teóricos que 

discutem a temática, tais como: Cruz (2008), Cardoso (2005), Domingues (2008), Gomes 

(1997, 2003, 2007, 2011), Lima (2004, 2008), Pereira (2008), Silva (2001a, 2002), Silva 

(2001b), entre outros. 

O texto ora apresentado esta estruturado em três tópicos, além desta introdução. No 

primeiro, trago para a discussão a atuação das organizações negras baianas na construção e 

promoção de uma educação multicultural e antirracista na Bahia. No segundo, apresento os 

terreiros e os blocos afros baianos como os precursores na prática da educação das relações 
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étnico-raciais no estado baiano e, por conseguinte, no país. No terceiro e último, as 

considerações finais, exponho minhas reflexões e ponderações acerca das principais questões 

arroladas e as possíveis estratégias para a superação destas.  

 

A atuação das organizações negras baianas na construção e promoção de uma 

educação multicultural na Bahia 

 

As diversas e diferentes organizações que compõem o Movimento Negro brasileiro, ao 

longo das últimas décadas, mesmo com todas as dificuldades, têm conseguido dar visibilidade 

tanto às suas demandas à sociedade brasileira quanto à sua atuação na elaboração de políticas 

afirmativas de inclusão, reparação e respeito à diversidade, em todas as áreas sociais, 

principalmente, na educacional.  

Segundo Silva (2002, p. 140), uma das maiores contribuições do Movimento Negro 

brasileiro para o desenvolvimento social do povo negro é “sua luta constante pela conquista 

da educação”. A autora pondera que essa luta deu-se “inicialmente como meio de integração à 

sociedade existente, e depois denunciando a instituição educacional como reprodutora de uma 

educação eurocêntrica, excludente e desarticuladora da identidade étnico-racial e da 

autoestima” do povo negro. Ainda assinala que as entidades negras, através de seus militantes, 

têm sido responsáveis por inserir nas escolas uma educação paralela e pluricultural.  

O pensamento de Silva é corroborado por Lima (2004, p. 29), para quem “além da 

denúncia do racismo e das desigualdades raciais perpetuadas historicamente nos sistemas de 

ensino, o Movimento Negro tem elaborado propostas pedagógicas e de intervenção, em 

contraposição a um cotidiano singular e etnocêntrico nos espaços educacionais”. Nesse 

sentido, Gomes (2011, p. 134) afirma que “a ação do movimento negro brasileiro por meio 

das suas diversas entidades tem sido marcada por uma perspectiva educacional aguçada, 

explicitada nas suas diversas ações, projetos e propostas”. 

Para Arroyo (2007, p. 112):  

 

Deveríamos agradecer o Movimento Negro de maneira particular, os 
educadores(as), os intelectuais, os pesquisadores e até a infância, a 
adolescência e a juventude negra por se fazerem presente e interrogante no 
campo educacional e que por décadas, com insistência, vêm abrindo frestas e 
se revelando, saindo do ocultamento a que a sociedade e o sistema escolar 
pretenderam relegá-los. 
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No estado da Bahia, diferentes organizações negras, surgidas a partir da década de 

1970, vêm desenvolvendo atividades sociais, culturais e educacionais que visam à valorização 

do negro e da sua cultura, a exemplo dos blocos afro Ilê Aiyê, Olodum, Muzenza, Araketu, 

Malê de Balê, entre outros; das religiões de matrizes africanas; ONGs; e instituições públicas, 

caso do Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO/UFBA, com atividades direcionadas à 

afirmação dos estudos afro-brasileiros e de uma educação que contemple os interesses e 

necessidades dos afrodescendentes. 

O fato de ser a Bahia o estado com o maior percentual de negros e Salvador a cidade 

mais negra do país, não impede que as nossas relações étnico-raciais sejam tensas e não torna 

nosso ambiente educacional um espaço onde os diferentes grupos étnico-culturais sejam 

respeitados nas suas singularidades.  A esse respeito Queiroz (1999, p. 202) afirma que: 

 

A importância da população negra para o estado da Bahia não se refere 
apenas ao seu peso demográfico, mas deve-se, sobretudo, à relevante 
contribuição dos africanos e seus descendentes para a formação da 
sociedade brasileira, na preservação dos valores da cultura africana e na 
luta política contra a discriminação e o preconceito. No entanto, as 
condições de vida da população negra são descritas pelos mais baixos 
indicadores sociais. 

 

Vale ainda lembrar que o Brasil é o país com a segunda maior população negra do 

mundo, superado apenas pela Nigéria, e que a Região Nordeste, onde se situa a Bahia, é a que 

registra a maior proporção de negros em sua população no país. 

Tomando-se por base as pesquisas de Cruz (2008), Cardoso (2005), Lima (2004, 

2008), pode afirmar-se que o Movimento Negro Baiano é o precursor na luta por uma 

educação multicultural e antirracista no país. Estas pesquisas apontam que as primeiras 

intervenções no campo educacional, no país, foram realizadas por este movimento, que elegeu 

a educação como estratégia de luta contra o racismo. 

Segundo Cardoso (2005), as primeiras iniciativas de intervenção na prática educativa 

no estado baiano surgem no início da década de 1980, com o projeto educacional do Terreiro 

de Candomblé Ilê Axé Opô Afonjá e o Projeto de Introdução aos Estudos Africanos (Curso de 

extensão e especialização) do Centro de Estudos Afro-Orientais – CEAO/UFBA.  

Lima (2004, 2008) e Silva (2001a) apontam, também, o Núcleo Cultural Afro-

Brasileiro - NCAB, criado em agosto de 1974, pelo sociólogo Manoel de Almeida e outros, 

como uma das primeiras organizações negra baiana a desenvolver uma estratégia de 

intervenção educacional junto ao sistema de ensino, isto é, a desenvolver uma proposta 
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pedagógica intitulada Pedagogia Interétinca.  Pedagogia esta originada dos seminários, 

debates e pesquisas desenvolvidas por esse núcleo nas décadas de 1970 e 1980.  

Conforme os estudos de Lima (2004), embora não pareça ter havido divergências 

explícitas entre eles, no campo educacional, havia dois movimentos em curso, de um lado o 

CEAO, com o apoio do movimento negro, buscando introduzir a disciplina Introdução dos 

Estudos Africanos nos currículos escolares do ensino fundamental e médio, e do outro, o 

NCAB, com a Pedagogia Interétnica, que se pretendia mais ampla e abrangente.  

No mesmo ano de fundação do NCAB surge o bloco afro Ilê Aiyê, que, segundo Cruz 

(2008, p. 69), “marcaria uma fase em que o Movimento Negro Baiano utiliza a música, a 

dança e a cultura de origem africana para demarcar espaços de denúncia e combate ao racismo 

na sociedade soteropolitana”. E configurou-se como o marco na afirmação do Movimento 

Negro na Bahia, seguido de outros blocos, como Olodum, Malê De Balê, Araketu, Muzenza, 

etc. (CRUZ, 2008; SILVA, 2001). 

Em seus estudos, Cardoso (2005) assinala que o Movimento Negro Baiano 

contemporâneo tem três momentos fortes que marca a sua trajetória. O primeiro momento 

acontece em 1974, com a criação do Bloco Afro Ilê Aiyê, bloco esse que surge como uma 

garantia de lazer para a população negra de Salvador, e marca o ressurgimento do Movimento 

Negro na Bahia. O segundo momento, se dá, em 1978, com o surgimento do Grupo Nêgo, 

precursor do Movimento Negro Unificado no estado, composto por militantes que 

compartilhavam a experiência da discriminação racial. O terceiro momento, a partir de 1990, 

quando diferentes organizações culturais negras e organizações não governamentais passam a 

desenvolver projetos educativos considerando a singularidade do negro e da sua cultura, 

consolidando a atuação do movimento negro baiano por uma educação multicultural. Neste 

sentido, como assinala Pereira (2011, p. 14): 

 

A contínua luta dos militantes negros ao longo do século passado, tanto no 
que diz respeito à importância da educação quanto à luta pela “reavaliação 
do papel do negro na história do Brasil”, possibilitou a construção de 
resultados visíveis para o conjunto da população brasileira nos anos recentes, 
como por exemplo a criação e aprovação da Lei 10.639 em 9 de janeiro de 
2003. 

 

Portanto, a lei 10.639/03 e as cotas nas universidades, podem ser citadas como 

conquistas que evidenciam que a luta incessante do Movimento Negro por uma educação 

pública, democrática e de qualidade, que atenda as demandas, necessidades e interesses dos 

afrodescendentes tem sortido efeito junto ao Estado e sociedade brasileira como um todo. E a 
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inclusão da disciplina Introdução aos Estudos Africanos no currículo das escolas públicas 

baianas, na década de 1980, e a criação do primeiro curso pré-vestibular popular do país, pelo 

Instituto Steve Biko, na década de 1990, podem ser considerados como umas das conquistas 

mais relevantes do Movimento Negro na Bahia (CRUZ, 2008).  

Assim, o Movimento Negro, ao mesmo tempo em que tem questionado o modelo 

educacional eurocêntrico e monocultural, ainda adotado pela maioria das escolas brasileiras, e 

que pouco contribui para a desconstrução de estereótipos e preconceitos enraizados na 

sociedade, tem elaborado e colocado em prática projetos educacionais dentro de uma 

perspectiva multicultural e antirracista, que muito tem contribuído para a construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária. 

 

 

Os terreiros e os blocos afros: precursores na prática da educação das relações 

étnico-raciais na Bahia 

  

As religiões de matrizes africanas serviram como base organizacional e social na luta e 

resistência dos povos negros frente ao sistema escravista e posteriormente, com o fim da 

escravidão, à marginalização a que foram e ainda são sujeitados. “Sabe-se que tanto nas 

cidades como nas áreas rurais, as religiões africanas (ou afro-brasileiras) foram importante 

fator de agregação dos escravos e libertos” (ALBUQUERQUE e FRAGA FILHO, 2006, p. 

103). Sabe-se também que as comunidades de terreiros onde aconteciam/acontecem os rituais 

religiosos foram e são importantíssimos para a manutenção da cultura negra na Bahia. 

Segundo D’Adesky (2009, p. 159), essas comunidades funcionavam e ainda funcionam com 

verdadeiras escolas, educando “as novas gerações na cultura dos antepassados, na preservação 

da memória do grupo, na prática da solidariedade, da ajuda mútua, do respeito aos mais 

velhos, da tolerância religiosa e racial, da cura dos males do corpo e do espírito”. 

Se os terreiros foram e são importantíssimos para a manutenção e valorização da 

cultura negra, os blocos afros que surgem a partir da década de 1970 “vão funcionar como 

importantes núcleos de protesto políticos dos negros, em Salvador” (GONÇALVES e SILVA, 

2006, p. 88), visto que, as suas atividades não se limitavam apenas “aos dias de Carnaval, pois 

os ensaios e eventos culturais e políticos diversos movimentaram seus integrantes e 

simpatizantes ao longo do ano” (ibid., p. 287). Complementando a afirmação de Gonçalves e 

Silva, Guimaraes observa que: 
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As agremiações culturais negras constituem-se espaços alternativos de 
educação e de socialização, assumindo a pedagogia, nesses locais, uma 
forma de luta política-cultural cuja missão é expandir a capacidade das 
pessoas, constituir identidades, desenvolver condutas, habilidades e 
destrezas que as possibilite atuar de maneira responsável, solidária, crítica e 
democrática na sociedade (GUIMARAES, 1996, p. 164). 

 

Assim, os terreiros de Candomblé e outros, assim como, os Blocos Afro-Baianos, a 

exemplo do Ilê Aiyê, Olodum, Malê de Balê, entre outros, têm desenvolvido projetos 

educacionais de grande impacto na comunidade negra baiana e de suma importância para o 

desenvolvimento social da população negra baiana. Esses projetos não se restringem apenas a 

comunidade local, tão pouco somente aos afrodescendentes, mas as comunidades 

circunvizinhas e a população carente. Neste sentido, como observa Gomes (2007, p. 71), “a 

luta pelo direito e pelo reconhecimento das diferenças não pode se dar de forma separada e 

isolada e nem resultar em práticas culturais, políticas e pedagógicas solitárias e excludentes”. 

Ainda assinala que “é sempre importante reafirmar que a luta dos negros em movimentos e do 

Movimento Negro no Brasil aponta para uma mudança mais ampla que não se restringe ao 

segmento negro da população, mas engloba toda a sociedade brasileira” (id., p. 102). 

Além de ser espaço de lazer (no caso dos blocos afros) ou de religiosidade (no caso 

dos terreiros), as organizações negras baianas preocupadas com o processo de formação das 

crianças, dos jovens e dos adultos passaram a desenvolver, em seus espaços, projetos e 

atividades educativas que contribui significativamente para a valorização da cultura negra, 

assim como, para a construção de identidades. Estimulando, assim, a autoestima e o orgulho 

da população negra. Esses projetos e atividades estão fortalecidos nos laços de solidariedade e 

de coletividade dos militantes e dos sujeitos que deles fazem parte. 

Através da arte e da música os blocos afros baianos vem estimulado à população 

carente e marginalizada, em sua maioria, afrodescendente, a se conscientizar da situação em 

que vive. Assim, através dos projetos de extensões, os blocos afros que resistiram e não se 

incorporaram ao carnaval do consumo, continuaram crescendo e desenvolvendo uma ação 

educativa e de formação profissionais dos jovens dentro das metas e objetivos a que se 

propõem (SILVA, 2002).  

Portanto, a magnitude dos projetos e ações educacionais, no campo da educação 

multicultural e antirracista, desenvolvidos pelas organizações sociais negras brasileiras, 

notadamente as organizações sociais negras baianas, na melhoria da qualidade do ensino-

aprendizagem e das condições de vida dos sujeitos, são incomensuráveis, e carecem de 
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pesquisas que traga a baila a sua importância para a formação dos diferentes sujeitos que 

compõem o povo brasileiro. 

 

Considerações finais 

 

São muitas as barreiras que impede pôr-se em prática uma educação multicultural e 

antirracista. Romper essas barreiras não é uma tarefa fácil, porém não é impossível. A escola 

em que se pense democrática tem por obrigação colocar em prática uma educação numa 

perspectiva multicultural e antirracista, isto é, pautada no respeito à diversidade étnica e 

cultural, e contribua para o desarraigamento de qualquer tipo de preconceito e discriminação, 

de forma que o respeito às diferenças seja uma constante. Como assinala Gomes (2003, p. 

73), “reconhecer as diferenças implica romper com preconceitos, superar as velhas opiniões 

formadas sem reflexões, sem o menor contato com a realidade do outro”.   

Os resultados parciais das análises das entrevistas realizadas com os militantes e 

aliados do movimento negro baiano, que atuam no campo da educação, mostram que apesar 

dos trabalhos significativos desenvolvidos pelas organizações negras nacionais, em particular, 

pelas organizações negras baianas, na construção e promoção de uma educação numa 

perspectiva multicultural e antirracista, falta formação inicial e continuada dos profissionais 

que atuam na área educacional. Ou seja, os cursos de licenciatura ainda não oferecem os 

subsídios necessários para que os futuros educadores trabalharem com uma abordagem 

educacional plural, assim como, o Estado não oferecer cursos de formação continuada que 

realmente dê elementos para estes desenvolverem seu trabalho conforme orientam os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), as Leis 10.639/03 e 11.645/08 e suas respectivas 

diretrizes nacionais. 

Enfim, há de se concordar que a construção de uma educação multicultural não é papel 

apenas do Movimento Negro, e sim de todos os envolvidos, diretamente ou indiretamente, 

com o processo educacional. Há de se concordar também que os resultados têm sidos 

significativos, porém lentos, há ainda muito a avançar para que realmente uma educação 

numa perspectiva multicultural e antirracista aconteça nas escolas. Leis e diretrizes existem 

faz alguns anos, o que falta é serem efetivadas nos currículos escolares, assim como, 

formação dos profissionais que atuam na área educacional para coloca-las em prática.  

 

 

Notas 
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