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Resumo: A discussão que trazemos, neste texto, é fruto de estudos realizados no campo da história cultural e da
antropologia, associado a autores da Sociologia, como Boaventura de Souza Santos (2007, 2008). O trabalho parte de
uma pesquisa maior que procura estudar as práticas culturais de pessoas negras e indígenas na República brasileira e
entender as lutas e os modos de viver desses grupos que, ao longo da história, foram silenciados nos currículos das
nossas escolas. Para este texto, fazemos um recorte dos saberes produzidos pelos negros e negras, com base no
Jornal Quilombo, que teve ampla circulação nos anos finais da década de 1940. Podemos afirmar que os
afro-brasileiros, ao longo da história do Brasil, sempre foram sujeitos atuantes da história e contribuíram de variadas
formas com a cultura brasileira.
Palavras-chave: Educação de negros e negras. Jornal Quilombo. Espaços não formais de ensino.

Abstract: The discussion that we bring in this text is the result of studies in the field of cultural history and anthropology,
associated with authors of sociology, as Boaventura de Souza Santos (2007, 2008). The working part of a larger
research that seeks to study the cultural practices of black and indigenous people in the Brazilian Republic and
understand the struggles and ways of living that these groups, throughout history, have been silenced in the curricula of
our schools. To this text, do a cut of knowledge produced by black men and women, based on the newspaper Quilombo,
which was widely circulated in the final years of the 1940s our knowledge, the African-Brazilian, throughout the history of
Brazil, have always been active subject of history and contributed in various ways with Brazilian culture.
Keywords: Education black men and women. Journal Quilombo. Non-formal spaces of education.

 

PARA INÍCIO DE CONVERSA
 
O presente artigo objetiva analisar parte dos dizeres escritos no Jornal Quilombo, produzido pelo Teatro Experimental
Negro (TEN). Para tanto, traçamos um caminho teórico-metodológico de análise de documentos e de estudos
bibliográficos de autores da área da história, da antropologia e da sociologia. Em termos teóricos, estamos filiados à
história cultural, que procura compreender as ações humanas em diferentes dimensões e imersos em diferentes
culturas. Compreendemos que para analisarmos uma ação realizada, seja no passado, ou no presente, faz-se
necessário um pensamento abrangente e interdisciplinar.
O referido estudo visa apreender os processos educativos vividos por negros/negras no Brasil e em Alagoas, no período
de 1880 a 1960. O estudo sobre a educação no nosso país tem priorizado muito mais as experiências educativas
institucionalizadas, deixando de lado algumas experiências, como as manifestações culturais que, no nosso entender,
são processos educativos que vão formando o indivíduo e são vivenciados em todos os espaços da sociedade. Sendo
assim, a roda de capoeira, as festas, as danças diversas, os rituais religiosos dos diversos grupos indígenas, os
terreiros, a produção escrita por meios de jornais e revistas e o trabalho no artesanato vão educando o sujeito ao longo
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da sua história de vida. Sabemos que a educação no Brasil Império e no início da República enfrentava graves
problemas. Como transformar escravos em cidadãos plenos dos seus direitos e deveres. Como dar voz aos diversos
grupos indígenas que faziam parte da nação brasileira. Aliás, esse problema já estava posto com a Lei do Ventre Livre,
em 1871: “o discurso do Estado e dos políticos nacionais acentuou as questões educacionais” (VICENTINI; LUGLI,
2009, p. 35). Por isso, a nossa intenção em mapear e catalogar os itinerários acerca dos acervos sobre a educação
informal e formal entre o período em tela.
Os dados rastreados foram sistematizados e organizados por meio do preenchimento de uma ficha, constando a
descrição do documento, a identificação do acervo, a referência bibliográfica (caso tenha), o resumo informativo sobre
as possíveis práticas curriculares, as palavras-chave e as informações complementares. Com a sistematização e
organização dos dados, poder-se-á instigar novos pesquisadores do campo da antropologia e da história cultural a se
debruçarem sobre tais discussões e ajudar a esclarecer lacunas sobre a educação dos negros no Brasil. Nessa
perspectiva, podemos recuperar ações de pessoas (anônimas) que fizeram história e produziram cultura para além das
ações do Estado. É preciso conhecer melhor a produção cultural de grupos que, ao longo da história, esteve sempre em
situação de vulnerabilidade. Há uma necessidade de romper com a ideia de cultura homogênea e de uma história
factual e linear.
De tal modo, esta pesquisa é um elemento-chave para melhor compreender a educação vivida por negros/negras no
nosso país. No primeiro momento do texto, discorremos sobre a história e a importância do Jornal Quilombo para a
preservação da memória do povo negro. No segundo momento, analisamos alguns dizeres desse jornal, com base,
principalmente, em algumas reflexões produzidas por Boaventura de Souza Santos (2007, 2008).
 
O JORNAL QUILOMBO: CONTEXTOS, HISTÓRIAS E DIZERES SOBRE A NEGRITUDE NO BRASIL
 
A abolição da escravatura e a criação da República, ainda no século XIX, imprimiram um novo ritmo à sociedade
brasileira. Diante da nova configuração social e política, buscava-se transformar o Brasil em uma sociedade nos moldes
das grandes potências da época. Assim, fazia-se necessário um novo modelo de educação que atendesse ao povo
brasileiro e fizesse dele “um povo civilizado”, como lembram Dallabrida (2005), Freitas (2005) e Freitas e Biccas (2009).
            De acordo com Freitas (2005, p. 165):
 
A passagem para o sistema republicano, quase ao final do século XIX, foi um fator decisivo para que um modelo de
escolarização se estabelecesse [...] Esse modelo que estabilizou entre nós a escola seriada, o grupo escolar, o ginásio
de Estado, o jardim-de-infância, uma nova escola normal, etc., também estabilizou normas, procedimentos, usos de
materiais específicos, orientações aos professores, regras de higiene, enfim, um conjunto de realizações que facilmente
podem ser utilizados como exemplos da chegada de um novo tempo, um novo ciclo histórico, um novo ponto de partida
para a história do país.
 
Outra novidade, advinda com a República, foi a obrigatoriedade de acesso à escola, trazida na Constituição de 1928,
que pretendia assegurar a escolarização para todo o povo.
Mesmo parecendo extremamente positivo, Freitas e Biccas (2009) lembram que os motivos que levaram às reformas
educacionais, passavam pelo entendimento de que a “[...] precariedade do povo que, perdido na sua própria
inconsistência, carecia de ser curado, escolarizada e moralizado” (FREITAS; BICCAS, p. 40). É importante salientar que
a educação obrigatória pensada para ‘todos’ resumia-se em aprender a “ler, escrever e contar”, para assim, podermos
dizer que tínhamos uma sociedade civilizada. A fala de Alberto Torres, transcrita por Freitas e Biccas (2009, p. 74),
exemplifica muito bem esse pensamento: “[...] demos terras a todos os homens válidos; instrução primária a todos os
que podem ver e ouvir; instrução secundária e superior a todos os que são capazes, não dando a nenhum que não seja
seu”. Os estudos mais aprofundados ficavam a cargo dos filhos da elite, que deveriam ocupar a sua posição de “elite
condutora” – guias da massa –, tendo em vista que estes, “presos em sua ignorância”, não sabiam o que era bom para
o país.
O ideal de educação para todos, mantido durante esse período, ficou apenas no discurso. O acesso à educação
continuou como um privilégio da elite, enquanto aos pobres e seus filhos a única saída era a realização de trabalhos
degradantes, tendo a sua força de trabalho explorada.
Nunes (2012), ao escrever sobre a educação nesse período, reforça muito do que foi dito por Dallabrida (2005), Freitas
(2005) e Freitas e Biccas (2009), trazendo mais algumas informações. Para o autor:
 
[...] a educação no período final do Império e começo da República Se organizou respondendo aos interesses da classe
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dominante: de um lado uma escola que formava as elites, com ensino primário e secundário que desembocava no
ensino superior e, de outro, o ensino profissional, destinado à formação da força de trabalho para crianças órfãs,
abandonadas ou miseráveis. Mas, mesmo assim, a maior parte da população não tinha acesso à escola, ainda que de
cunho profissional (CUNHA, 1991 apud NUNES, 2012).
 
Ao escrever sobre a educação profissional, Nunes (2012) refere-se ao período da Era Vargas – um momento de
crescente industrialização no país, que requeria pessoas minimamente formadas para o trabalho. Apesar disso,
percebe-se que, ainda assim, faltavam escolas para atender às classes menos abastadas.
Diante do discurso de “educação para todos”, mantido durante esse período, algo que os autores salientam e que
Nunes (2012) traz de forma mais explícita, é o questionamento a respeito da parcela abarcada pelo “todos” a que se
refere a Constituição e os governos da época. A todo momento, as referências oficiais são unicamente feitas aos pobres
e aos ricos, excluindo do discurso outros dois grupos, igualmente importantes para a formação do povo brasileiro, os
negros e os índios, que sempre ocuparam posição marginal em nossa sociedade.
Nunes (2012) escreve sobre a educação dos negros na época, afirmando que:
 
[...] o período pós-abolição não garantiu ao negro as condições mínimas para que a sua educação fosse abonada, nem
nos primeiros anos de República tal acesso foi garantido; ao contrário manteve-se a ideologia imperial de dominação e
subjugação dos descendentes de escravos (NUNES, 2012, p. 18).
 
O preconceito racial continuou – e infelizmente continua – vivo em nossa sociedade, dificultando o reconhecimento dos
negros como sujeitos de direito. No entanto, Nunes (2012) salienta que, mesmo sendo muito difícil, os negros estiveram
presentes em órgãos oficiais de ensino, embora sofressem com a descrença constante sobre a sua capacidade
intelectual.
Esse cenário de preconceito racial e negação de direitos à população negra, foi o motor propulsor de vários movimentos
negros surgidos no Brasil durante o século XX. Segundo Domingues (2007), o movimento negro pode ser caracterizado
pela:
 
[...] luta dos negros na perspectiva de resolver seus problemas na sociedade abrangente, em particular os provenientes
dos preconceitos e das discriminações raciais, que os marginalizam no mercado de trabalho, no sistema educacional,
político, social e cultural. Para o movimento negro, a “raça”, e, por conseguinte, a identidade racial, é utilizada não só
como elemento de mobilização, mas também de mediação das reivindicações políticas. Em outras palavras, para o
movimento negro, a “raça” é o fator determinante de organização dos negros em torno de um projeto comum de ação
(DOMINGUES, 2007, p. 101-102).
 
O autor elabora uma linha temporal, descrevendo todo o processo de surgimento do movimento negro no Brasil, seus
altos e baixos, bem como os principais representantes surgidos durante o período.
Domingues (2007) escreve que o movimento negro nasceu de forma desinteressada, quando grupos de negros libertos,
ex-escravos e seus descendentes começaram a criar espaços de lazer para a comunidade negra, organizando grêmios,
clubes e associações. Eram espaços “de cunho eminentemente assistencialista, recreativo e/ou cultural, as associações
negras conseguiam agregar um número não desprezível de “homens de cor”, como se dizia na época” (DOMINGUES,
2007, p. 103).  Foi computada a existência de 123 associações negras em São Paulo, entre 1907 e 1937.
 
Simultaneamente, apareceu o que se denomina imprensa negra: jornais publicados por negros e elaborados para tratar
de suas questões. Para um dos principais dirigentes negros da época, José Correia Leite, “a comunidade negra tinha
necessidade de uma imprensa alternativa”, que transmitisse “informações que não se obtinha em outra parte”
(DOMINGUES, 2007, p. 104).
 
Para o autor, foi a partir da Era Vargas que o movimento negro assumiu seu caráter político, ganhando
representatividade por meio de grupos como a Frente Negra Brasileira (FNB), a União dos Homens de Cor (UHC), o
Movimento Negro Unificado (MNU) e o Teatro Experimental do Negro (TEN). Cada grupo tinha uma ideologia própria,
como, também, formas de agir e reivindicar melhorias para a comunidade negra. No entanto, dentre as similaridades,
destaca-se a preocupação com a educação desta comunidade, o que garantia que cada grupo mantivesse um espaço
para a educação dos negros, bem como, jornais com temáticas de interesse aos negros (imprensa negra).
O Teatro Experimental do Negro (TEN) pode ser caracterizado como um dos movimentos negros de maior visibilidade e
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alcance (no Brasil e no exterior) do século XX. Fundado por Abdias do Nascimento, em outubro de 1944, o TEN é
considerado um marco referencial da luta negra no Brasil, possibilitando a presença negra no teatro – espaço ocupado
exclusivamente por brancos, mesmo quando os papéis requeriam atores negros – como protagonistas e a defesa da
dignidade do povo negro (NUNES, 2012).
Para Nunes (2012):
 
[...] seu objetivo era incentivar “um teatro negro brasileiro” e sensibilizar o público para os problemas enfrentados pela
população negra no Brasil. Desejava transformar a mentalidade do povo negro despertando-lhe a consciência de seu
valor e cultura, inculcando a dignidade perdida. Sua proposta era ressaltar e positivar os valores negros, junto a negros,
quebrar preconceitos e conseguir o reconhecimento da cidadania negra (OLIVEIRA, 2008 apud NUNES, 2012, p. 244).
 
Nesse sentido, o autor reconhece o valor significativo que o TEN teve para a comunidade negra, trazendo o negro como
protagonista de sua própria história, colocando-o como o centro da história e retratando-o de forma fidedigna e menos
caricatural e estereotipada. Além disso, Nunes (2012) lembra-se das ações desenvolvidas pelo TEN no decorrer de sua
existência, conforme as palavras de Domingues (2007):
 
[...] progressivamente o TEN adquiriu um caráter mais amplo: publicou o jornal Quilombo, passou a oferecer curso de
alfabetização, de corte e costura; fundou o Instituto Nacional do Negro, o Museu do Negro; organizou o I Congresso do
Negro Brasileiro; promoveu a eleição da Rainha da Mulata e da Boneca de Pixe; tempo depois, realizou o concurso de
artes plásticas que teve como tema Cristo Negro, com repercussão na opinião pública.  Defendendo os direitos civis dos
negros na qualidade de direitos humanos, o TEN propugnava a criação de uma legislação antidiscriminatória para o país
(DOMINGUES, 2007 apud NUNES, 2012, p. 109).
 
A criação do Jornal Quilombo foi uma das mais importantes ações promovidas pelo TEM, sob o comando de Abdias do
Nascimento. O jornal circulou no Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 1948 e 1950, tendo 10 edições públicas e
trazendo como subtítulo a expressão “vida, problemas e aspirações do negro”.
O Quilombo representava uma importante ferramenta de reivindicação e luta, em prol do reconhecimento dos direitos
dos negros na sociedade brasileira. Nunes (2012) apresenta o programa trazido no jornal, tornando evidentes os ideais
que guiaram a publicação do jornal.
 
Nosso Programa: Trabalhar pela valorização e valoração do negro brasileiro em todos os setores: social, cultural,
educacional, político, econômico e artístico. Para atingir esses objetivos Quilombo propõe-se: 1) Colaborar na formação
da consciência de que não existem raças superiores nem servidão natural, conforme nos ensina a teologia, a filosofia e
a ciência; 2) Esclarecer ao negro de que a escravidão significa um fenômeno histórico completamente superado, não
devendo, por isso, constituir motivo para ódios ou ressentimentos e nem para inibições motivadas pela cor da epiderme
que lhe recorda sempre o passado ignominioso; 3) Lutar para que, enquanto não for tornado gratuito o ensino em todos
os graus, sejam admitidos estudantes negros, como pensionistas do Estado, em todos os estabelecimentos particulares
e oficiais de ensino secundário e superior do país, inclusive nos estabelecimentos militares; 4) Combater os
preconceitos de cor e de raça e as discriminações que por esses motivos se praticam, atentando contra a civilização
cristã, as leis e a nossa constituição; 5) Pleitear para que seja previsto e definido o crime da discriminação racial e de
cor em nossos códigos, tal como se fez em alguns estados de Norte-América e na Constituição Cubana de 1940
(NASCIMENTO, 2003 apud NUNES, 2012, p. 253).
 
O programa apresentado no jornal deixa evidente sua pauta de reivindicações. O Quilombo, desde a sua primeira
publicação, assume uma posição de luta política em prol dos negros e em reconhecimento destes como sujeitos de
direito. É importante salientar, que a proposta do jornal não é promover um discurso de superioridade dos negros sobre
brancos, mas um discurso pautado na igualdade de direitos para os dois grupos étnicos.
Durante os anos de sua publicação, o Quilombo reuniu textos de diferentes intelectuais brasileiros e estrangeiros,
brancos e negros, que defendiam o fim do racismo e pregavam a igualdade de direitos. No entanto, Guimarães (2003)
salienta a existência de incongruências entre as ideias apresentadas pelos diferentes intelectuais que contribuíram com
o jornal, tendo em vista que o objetivo era o mesmo – o fim do racismo –, mas a forma de se chegar a tal fim variava
muito dentre os intelectuais.
Nos dizeres de Guimarães (2003, p. 8), o Jornal Quilombo:
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[...] abrigava de forma democrática uma pluralidade de perspectivas, já exibem a tensão entre o discurso de colunistas
convidados que viam a democracia racial como algo que “vem se verificando entre nós desde tempos remotos” e um
outro discurso, crítico, de editorial de primeira página: “Democracia de cor não pode ser apenas um luxo da nossa
Constituição, um slogan sem conteúdo e sem efetividade na existência cotidiana do povo brasileiro”.
       
O Quilombo deu vez e voz ao negro, exibindo seus problemas e seus dramas, em textos que variavam entre discussões
teóricas, políticas e econômicas e a publicação de poemas e cadernos de arte, dando espaço ao cotidiano da vida negra
e evidência aos crimes de racismo que, comumente, ocorriam na sociedade brasileira. O jornal trazia, na maioria de
seus textos, reclames e reivindicações que incitavam o pensamento e a reflexão a respeito do negro na sociedade
brasileira.
Guimarães (2003) afirma, também, que o jornal Quilombo é uma importante fonte de pesquisa histórica, uma vez que
pouco se fala sobre a educação dos negros no Brasil, dentro da história entendida como oficial. É importante recorrer a
fontes alternativas para compreender, a partir de outros olhares, como se deram os processos históricos que ajudaram a
constituir nosso povo. Nesse sentido, esse trabalho terá como guia alguns artigos publicados na primeira edição do
jornal Quilombo que trazem informações a respeito da educação de negros e negras em locais informais de ensino,
compreendendo o próprio jornal como um destes espaços. Assim, iremos analisar seus dizeres.
 
OS DIZERES PRODUZIDOS NO JORNAL QUILOMBO: OLHARES CRUZADOS PARA AS MEMÓRIAS DOS
NEGROS E NEGRAS NO BRASIL
 
Ao analisar os discursos de muitos brasileiros, é possível dizer que há um grande grupo de pessoas que ainda afirmam
que vivemos em uma democracia racial. Contudo, se analisarmos a nossa história, verificamos que essas ideias não
condizem com a realidade. Dizendo de outra forma, se analisarmos em uma dimensão mais subjetiva, percebemos que
o preconceito está presente em várias esferas da sociedade, inclusive o preconceito à cor da pele. Além disso, dentro
da vertente da sociedade moderna, o homem branco europeu, por se sentir superior a outros grupos culturais, diferente
do padrão do homem branco e heterossexual, considera todos as outras experiências vivencias pelos não-europeu
como inferior. No dizer de Santos (2007), as experiências de diversos grupos sociais são desperdiçadas ao longo da
história da modernidade. Para o autor, há “cinco lógicas ou modos de produção de não existência. A primeira lógica
deriva da monocultura do saber e do rigor do saber” (SANTOS, 2008, p. 102-104). Essa lógica considera a ciência
moderna como o único saber válido, que representa a alta cultura e a única verdade possível. A segunda lógica
compreende que o mundo é regido por um “tempo linear” e que não há outras temporalidades possíveis e importantes
para a compreensão das diversas experiências do mundo. A terceira lógica assenta na “monocultura da naturalização
das diferenças”, que categoriza as pessoas e as classificam por hierarquias. A quarta lógica refere-se à “tomada de
escalas dominantes”. Nessa perspectiva, no mundo Ocidental, com base nas ideias dos europeus, o universal e o global
são os modos que devemos tomar como referência para compreender a realidade. Esses modos de entender as
sociedades consideram que estas escalas, ditas universais, devem vigorar independente dos contextos específicos de
cada grupo. Por sua vez, a última lógica de não existência é denominada de “lógica produtivista”, que assenta nos
critérios da produtividade capitalista, consequentemente, no lucro e no resultado, e não na riqueza do processo
vivenciado pelas pessoas (SANTOS, 2008, p. 102-104).
Percebemos, a partir dos estudos de Santos (2008), como tais lógicas têm reflexos na nossa vida e como os diversos
modos de ser e viver no mundo são desconsiderados e desrespeitados. Nessa linha de raciocínio, podemos notar, por
exemplo, que a religiosidade negra não é vista como um espaço/tempo de produção de culturas e de educação. Pelo
olhar do homem branco e europeu, uma festa de candomblé é algo diabólico, uma vez que, na medida em que se
matam animais, acontece um despacho e o corpo dos filhos podem ser possuídos pelos orixás, conforme descrito no
Quadro 1. Segundo Mattos (2011), o candomblé tem origem nas tradições africanas ocidentais, tais como a jeje ou
daomeana dos cultos do vodus e a ioruba ou o nagô, dos cultos dos orixás. Os orixás são ancestrais relacionados às
principais linhagens africanas. De tal modo, podemos afirmar que o jornal pretende, a partir dos seus fascículos,
desmistificar o olhar preconceituoso da população brasileira sobre a religião de matriz africana. Vejamos a síntese dos
dizeres no Jornal Quilombo (Quadro 1):
Quadro 1: A religiosidade afro-brasileira
TÍTULO GERAL DA PUBLICAÇÃO:
Quilombo: VIDA, PROBLEMAS E ASPIRAÇÕES DO NEGRO
TÍTULO DA RESPORTAGEM:
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Como se desenrola uma festa de Candomblé: em Recife é Xangô e no Rio é Macumba
AUTOR:
Edison Carneiro
DATA DE PUBLICAÇÃO:
09 de dezembro de 1948
RESUMO:
O texto, retirado do livro “Candomblé da Bahia”, descreve com uma grande riqueza de
detalhes como acontece uma festa no Candomblé. Inicialmente, segundo o autor, acontece à
matança, que é o um sacrifício animal feito aos orixás. Num segundo momento, sentados em
círculo, acontece um despacho para Exu pedindo permissão a ele para a realização da festa.
Permissão dada, os filhos tocam para todos os santos, três cantigas para cada um. Nesse
momento, o autor narra que cada filho possui um orixá, que é seu guia, e após os cânticos ele
pode possuir o corpo de seu filho. Quando isso acontece, aquele que teve seu corpo tomado
pelo orixá dança, canta e pode realizar curas. Após isso, outros filhos recebem seus santos e
são levados para o interior do barracão, onde são vestidos com as roupas correspondentes de
cada orixá. Por fim, cada filho, tomado e vestido como seu orixá, dançará e abençoará aqueles
que fazem parte da cerimônia, a cerimônia tem fim neste momento, ao menos teoricamente.
Finalizando, o autor destaca que a finalidade dos rituais do Candomblé é a presença dos
santos entre os mortais.
DESCRIÇÃO DE IMAGENS:
O texto apresenta três imagens. Na primeira, é retratado o filho de santo, que é negro e
aparece na foto vestindo os trajes típicos da cerimônia. A segunda imagem é uma gravura,
mostra os filhos de santo com as vestes de seus orixás, abençoando os demais filhos e
dançando. A terceira imagem retrata o sincretismo religioso ocorrido no Brasil com a chegada
dos negros escravizados. De um lado aparece à imagem de Yemanjá e a esquerda, aparece a
imagem de Nossa Senhora do Rosário. Na quarta imagem, a fotografia retrata orquestra sendo
cumprimentada pelo santo.
Fonte: Jornal Quilombo, 2003.
 
Partindo-se da análise dos dizeres produzidos no jornal e dos estudos de Santos (2008), compreendemos que todas
essas vivências são experiências educativas, que permitem aos participantes uma forma de compreender o mundo e de
se ver como sujeito pertencente a uma cultura determinada. Os lugares religiosos são espaços de vivência em que os
sujeitos se encontram em comunhão com o universo, embora não possamos entender o seu significado, se não
fazemos parte daquele grupo religioso. Logo, podemos afirmar que a religião afro-brasileira está situada, historicamente,
como qualquer outra religião – com seus próprios ritos de passagem e permeada pela simbologia e pelo sagrado. Além
dessa perspectiva histórica, as experiências vivenciadas por estes atores são espaços/tempos permeados de saberes e
conhecimentos que são passados de geração a geração. Vejamos outros modos de saberes e experiências em escolas
de samba (Quadro 2):
 
Quadro 2: Escolas de sambas
TÍTULO GERAL DA PUBLICAÇÃO:
Quilombo: VIDA, PROBLEMAS E ASPIRAÇÕES DO NEGRO
TÍTULO DA RESPORTAGEM:
Escolas de Samba: “sem você eu vivo bem”
AUTOR:
Sem autoria[1]
DATA DE PUBLICAÇÃO:
09 de dezembro de 1948
RESUMO:
O texto, apresentado na coluna escola de samba do jornal Quilombo, é um relato sobre a
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cerimônia de posse da diretória da escola de samba “Sem você eu vivo bem”. Nele, o
autor relata a importância desse espaço para os descendentes dos negros escravizados,
assim como, sua satisfação, em participar pela primeira vez de tal cerimônia. Por fim, ele
escreve sobre o papel social assumido pela nova diretória da escola de samba que se
incumbiu de oferecer aulas de alfabetização para a comunidade, mesmo sem o apoio do
Estado.
DESCRIÇÃO DE IMAGENS:
Não possui imagens
Fonte: Jornal Quilombo, 2003.
 
Não somente a religião de matriz africana tem contribuído para a identidade negra. O samba e as músicas originárias do
continente africano têm produzido outros modos de pensar o tempo, e as diferentes formas de conhecimento, por meio
das letras, dos ritmos e da dança, promovem o reencontro com a ancestralidade dos povos originários do continente
africano. O samba recebeu influência, principalmente, do Congo e da Angola. Segundo Mattos (2011, p. 195), “a palavra
samba (semba) entre os quiocos de angola, por exemplo, diferentemente do seu significado em quimbundo, quer dizer
brincar, divertir-se”.
Além disso, a religião afro-brasileira, assim como a referência ao continente africano, sempre foi o tema preferido da
música popular brasileira e, de modo geral, a partir do século XIX, do samba. Muitos sambistas, já no final desse século,
saíram da favela ou da periferia e foram, paulatinamente, fazendo sucesso e atuando no carnaval carioca – como
mostrado no jornal, o orgulho dos descendentes de escravos em participar pela primeira vez da cerimônia de posse do
presidente de uma escola de samba. O sentimento de pertença, de ser gente, era algo fundamental para os
afro-brasileiros.
Também, não podemos esquecer que, além da educação não formal, as escolas de samba estavam preocupadas com
a alfabetização na medida em que as maiorias dos Negros e negras não tiverem acesso a educação escolarizada
durante séculos. Contudo, foi outras lógicas de aprendizagem que fizeram da escola de samba espaços de
aprendizagem diferenciados e um local que as crianças e os jovens negros e pobres se identificarem.  Enfim, é preciso
pensar outros modos de interpretar o mundo e o tempo. Na ecologia das temporalidades Santos (2008, p. 108-109)
afirma o seguinte:
 
(...) a lógica da monocultura do tempo linear, é confrontada pela sociologia das ausências com a idéia de que o tempo
linear é uma entre muitas concepções do tempo e de que, se tornarmos o mundo como a nossa unidade de análise, não
é sequer a concepção mais praticada. O domínio do tempo linear não resulta de sua primazia enquanto concepção
temporal, mas da primazia da modernidade ocidental que adoptou como seu. Foi a concepção adoptada pela
modernidade ocidental a partir da secularização da escatologia judaico-cristã, mas nunca eliminou, nem mesmo no
Ocidente, outras concepções como o tempo circular, o templo cíclico, o tempo glacial, a doutrina do eterno retorno e
outras concepções que não se deixam captar adequadamente pela imagem de um tempo em linha reta.
 
No dizer de Santos (2008), todos esses outros tempos que são vivenciados por nós no cotidiano constroem modos de
viver diferenciados e, consequentemente, diferentes formas de viver a subjetividade e a identidade. Dessa forma,
diferentes culturas formulam práticas de ensinar e aprender que fundam outros códigos temporais que,
necessariamente, passam por ritmos de sincronias e diacronias.  A produção social destas ausências – produzidas pelo
paradigma moderno – resulta na subtração do mundo e, portanto, no “desperdício das experiências” (SANTOS, 2008, p.
104).
Destarte, recuperar as experiências diversas é tarefa urgente dos historiadores, antropólogos e sociólogos, para que
possamos dar um salto qualitativo no campo educacional. Este, talvez, seja o grande desafio na contemporaneidade:
romper com as lógicas impostas por este modelo, implantado a partir da modernidade.
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O Jornal Quilombo constitui um marco na história da luta negra no nosso país e precisa ser conhecido pelas novas
gerações. Quem não conhece a sua história, desconhece a si próprio. Quando mergulhamos na História do Movimento
Negro, verificamos quantas lutas e quantos dizeres foram ditos e, também, silenciados ao longo do tempo.
Os estudos de Santos (2007, 2008) têm demonstrado o quanto perdemos com o desperdício das experiências e como

01/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2015/os_saberes_produzidos_pelas_comunidades_negras_no_brasil_olhares_.pdf

Educon, Aracaju, Volume 09, n. 01, p.7-8,  set/2015 | www.educonse.com.br/ixcoloquio



precisamos adentrar nos diversos modos de viver dos grupos que, historicamente, foram calados e considerados
cidadãos de segunda, terceira ou quarta categoria.
Nas perspectivas delineadas, pretendemos analisar os dizeres produzidos no Jornal Quilombo e enfatizar os saberes
produzidos pelos negros ao longo da história do Brasil, bem como, apresentar as implicações dos desperdícios das
experiências para a nossa vida.
Essas inconclusões, aqui apresentadas, ainda que iniciais, dizem respeito aos marcadores da identidade negra,
trazendo a preocupação de repensar a nossa história e de combater, de alguma forma, as desigualdades e as injustiças
sociais que foram forjadas na Modernidade e que ainda não conseguimos superar.
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[1] Entende-se, pelo estilo do texto, que a autoria é de Abadias do Nascimento, diretor do jornal Quilombo.
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