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FORMAÇÃO SOCIAL DO NEGRO NOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ESTADO
DE PERNAMBUCO NO SÉCULO XIX

GISEIDE MARIA FERREIRA DOS SANTOS

EIXO: 11. EDUCAÇÃO, SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS

Os Programas de Educação Primária da Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco no século XIX, trata o
Negro como sujeito que participou da história do Brasil, como povo sem cidadania e identidade cultural, sem levar em
consideração a sua formação social como pessoa. Encontrou-se uma evolução históricas sobre a população negra no
meio educacional e cultural, no ensino e aprendizado. Outro aspecto relevante foi identificar nos currículos a formação
social do negro nos conteúdos históricos nas leituras dos programas. A pesquisa deste trabalho foi numa abordagem
qualitativa, bibliográfica e documental, como principal relevância deste trabalho foi mostrar o aspecto
didático-pedagógico dos Negros como meio de expressão na sociedade.
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Abstract

The Primary Education Programs of the Education Department of the State of Pernambuco in the nineteenth century
treats the Negro as a subject who participated in the history of Brazil as a people without citizenship and cultural
identity, without taking into consideration their social formation as a person. There was a historical evolution of the
black population in the educational and cultural environment, in teaching and learning. Another relevant aspect was to
identify in the curricula the social formation of the black in the historical contents in the readings of the programs. The
research of this work was in a qualitative, bibliographical and documentary approach, as the main relevance of this
work was to show the didactic-pedagogical aspect of the Blacks as a means of expression in society.

Keywords:: Teaching Programs; Black; Education; Social formation ..

Como educadores os jesuítas no período colonial, os únicos responsáveis pela educação dos índios, escravos, dos
trabalhadores livres e dos senhores de engenhos, educavam com a função de incentivar a fé católica. Ensinavam a ler
e contar no ensino primário e mantiveram o ensino público no Brasil até o ano de l759, quando foram expulsos por
Pombal, deixando o ensino desorganizado, e a partir de mais precisamente do século XIX, a educação passa a ser
discutida e as chamadas camadas menos privilegiadas e marginalizadas passam a ter acesso às escolas em que os
jesuítas catequisaram os índios ensinando-os a ler , escrever.

Quando foi abolida a escravidão, durante esse período colonial e do império os escravos eram excluídos do sistema
oficial de educação. Sem instrução e sofrendo as conseqüências do preconceito, os negros eram vitimas da ideia de
que eram preguiçosos, analfabetos, sem cidadania, sem identidade, sofria com essa exclusão da não educação para
a vida. Nesse contexto, de 1889 a 1930 houve a expansão do sistema escolar, nasce o preconceito contra o
analfabeto, o desinteresse pela educação do povo, a perpetuação da precariedade da escola primária e muitas
reformas e pouca democratização do ensino. O ensino elementar resume a alfabetização e o ensino primário ficaria
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restrito ao aprendizado da leitura, da escrita e do cálculo, como uma mera alfabetização.

Na reflexão de ROMANELLI (1979, p.14-15) a contar de 1930 o ensino expandiu-se fortemente, por causa do
crescimento sensível da demanda social da educação e a expansão do ensino todavia, apesar de grande, foi
deficiente, em seus aspectos quantitativos;

falta de oferta suficiente de escolas, baixo rendimento do sistema escolar e
discriminação social acentuada” Neste controle quantitativo, feito através de
dispositivos legais que criaram uma estrutura rígida, seletiva e discriminante,
socialmente falando. A necessidade de manter os desníveis sociais teve desde
então, na educação escolar, um instrumento de reforço da desigualdade
(ROMANELLI 1979,p.15).

No âmbito da educação básica, a população negra que na época era bastante expressiva vivia no anonimato, sendo
lembrado nos livros escolares e nos repositórios didático época, nas datas históricas, sofrendo exclusão e tendo uma
educação que não tinha nada haver com a sua contribuição no desenvolvimento do país.

Para atingir os objetivos desse século, a maneira de se trabalhar sobre o Negro como pessoa liberta senão
escravizados, nos Meios de Expressões e Iniciação aos Estudos da Sociedade os objetivos para o ano preliminar e do
1º ao 5º anos para o aprendizado nos diferentes anos da escola nos ideário da Escola Nova na ênfase dada a criança
praticando-se a co-educação.

No artigo de CUNHA (2015) sobre a população negra nos conteúdos ministrados no curso normal e nas escolas
públicas primárias de Pernambuco, de 1919 a 1934, cita que, desde os tempos da colônia, posição na hierarquia
social e pertencimento étnico se confundem.

. O exemplo mais representativo desta intrínseca relação está na
designação de “libertos” para os ex-escravizados que, mesmo juridicamente
livres, não eram tidos pelo conjunto dos valores sociais das elites como
membros cujos direitos e deveres lhes fossem equivalentes, inserindo-se de
forma diferenciada na hierarquia social (CUNHA, 2015, p.221).

Na relação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9394-96 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais
Gerais para a Educação Básica, implantadas em 2010. Segundo o artigo 1º das “Diretrizes”, as metas ali delineadas
baseiam-se no “direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania, a
educação é direito de todos.

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2001, p.22), cita que historicamente, registra-se dificuldades para se lidar
com a temática do preconceito e da discriminação racial/étnica. Na escola, muitas vezes, há manifestações de
racismo, discriminação social e étnica, por parte der professores e alunos, da equipe escolar, ainda que de maneira
involuntária ou inconsciente (PCN, 2001, p.22).

Diante disso, em 9 de janeiro de 2003, a Lei no 10.639 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
no 9.394), instituindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africanas e afro-brasileiras. No ano seguinte, o
Conselho Nacional de Educação aprovou as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileiras e Africanas.

Portanto, essa pesquisa teve como base teórica e bibliográfica os documentos dos Programas de educação da
Secretaria de Educação de Pernambuco do ensino fundamental, que trata dos programas de educação do século XIX,
em que o Negro é o símbolo histórico de um país agrário, desenvolvido até os dias atuais. Tendo como objetivo de
analisar a formação social do negro nos Programas como Meio de expressão na iniciação ao estudo da sociedade, e
formula a seguinte questão: Qual a concepção do currículo na formação social do negro em relação ao preconceito

Para MOREIRA E CANDAU (2007, p.18) à palavra currículo associam-se distintas concepções, que derivam dos
diversos modos de como a educação é concebida historicamente, bem como das influências teóricas que a afetam e
se fazem hegemônicas em um dado momento.
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Diferentes fatores sócio-econômicos, políticos e culturais contribuem, assim, para
que currículo venha a ser entendido como: (a) os conteúdos a serem ensinados e
aprendidos; (b) as experiências de aprendizagem escolares a serem vividas pelos
alunos; (c) os planos pedagógicos elaborados por professores, escolas e sistemas
educacionais; (d) os objetivos a serem alcançados por meio do processo de ensino;
(e) os processos de avaliação que terminam por influir nos conteúdos e nos
procedimentos selecionados nos diferentes graus da escolarização (MOREIRA e
CANDAU, 2007,p.18).

Assim, a educação escolar na base curricular continua na narrativa do negro em livros didáticos contando e
recontando História e vida dos escravos desde de sua chegada com os colonizadores até a sua libertação,
pós-libertação, período também de dificuldade por não ter freqüentado escola para contar e ler sua própria história.

A partir do currículo escolar as matérias a serem ministrada teve sentido amplo e a formação social do negro avançou
com diversos acontecimentos que retratam a sua forma de viver na sociedade sob o olhar do aprendizado de que
esse povo com história de luta e vida esta sob o manto do racismo, preconceito e da não valorização como outros
povos que chegaram a povoar esse país.

Em termos de educação escolar, a formação social do negro tem um atraso historicamente acumulado muito mais
amplo e profundo nas condições sociais, educacionais, econômicas e culturais, que produziram e reproduziram o
preconceito, discriminação e racismo da população.

Foram intensas lutas contra as desigualdades sociais, étnico-raciais, contra as variadas formas de preconceito,
exclusão e violência, foram vivenciados na sociedade brasileira nos anos de 1970 pelos movimentos sociais, culturais,
educacionais e da cidadania de diversos atores como mulheres, operários, trabalhadores do campo, negros,
indígenas, jovens e tantos outros.

Diante disso, conceitua-se que o Preconceito é um juízo pré-concebido, que se manifesta numa atitude
discriminatória, perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada
antecipadamente e que não tem fundamento sério e tem todo o sentido e tipo de conotação, preconceito social,
preconceito racial, preconceito religioso e todos os preconceito que começou com a intolerância de alguém contra
alguma coisa. Poderia dizer que o preconceito é histórico nasceu com a humanidade.

Nessa idéia formada, esse conceito não se erra, a educação reproduz este preconceito mostrado no aprendizado da
história da escravidão, a partir do século XVI quando os negros chegaram ao Brasil.

O Negro na luta contra a Escravidão LUNA (1976, p.39) cita o desprezo e a maldade
dos escravistas contra o negro eram de tal forma que nem mesmo aos próprios
heróis, sendo de cor, respeitavam. Henrique Dias, por exemplo, pagou caro o crime
de haver nascido preto e de ter enfrentando o sacrifício de defender os interesses de
um dos invasores, quando deveria aplicar suas qualidades de guerreiro a serviço da
emancipação de sua raça e da verdadeira libertação de sua pátria. Muito sofreu o
grande guerreiro negro,apesar das honrarias que recebera quando a sua
contribuição era considerada valiosa para os interesses da Coroa lusa (LUNA,1976,
p.39).

E LUNA (1976) acrescenta,

a História conta para quem quiser saber essa fase ignomínias, que alguns tentam
inutilmente esconder para apresentar uma falsa escravidão, sentimental e lírica,
enfeitada de oropéis e lantejoulas, mentirosa e ridícula. Escravidão assim nunca
existiu nesta terra, mesmo naquelas raras casas onde o negro cativo era tido como
criatura humana. O tratamento comum na casa grande e na senzala da quase
totalidade dos senhores de escravos, tanto no campo como na cidade (LUNA, 1976,
p.38).

Incluído pela Lei nº 10.639, de 9.1.2003, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro Brasileira nos

02/10/2018        http://anais.educonse.com.br/2017/formacao_social_do_negro_nos_programas_de_educacao_do_ensino_fund.pdf

Educon, Aracaju, Volume 11, n. 01, p.3-9,  set/2017 | www.educonse.com.br/xicoloquio



estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, incluirá o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional,
resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, serão ministrados no âmbito de todo
o currículo escolar.

No Plano Nacional de Educação (2001, p.20) a atualidade do currículo, valorizando um paradigma curricular que
possibilite a interdisciplinaridade, abre novas perspectivas no desenvolvimento de habilidades para dominar esse novo
mundo que se desenha. As novas concepções pedagógicas, embasadas na ciência da educação, sinalizaram a
reforma curricular expressa nos Parâmetros Curriculares Nacionais como importante proposta e eficiente orientação
para os professores.

LIMA (2007, p.16) um currículo para a formação humana introduz sempre novos conhecimentos, não se limita aos
conhecimentos relacionados às vivências do aluno, às realidades regionais, ou com base no assim chamado
conhecimento do cotidiano.

É importante alertar para a diferença entre um currículo que parte do cotidiano e aí
se esgota e um currículo que engloba em si mesmo não apenas a aplicabilidade do
conhecimento à realidade cotidiana vivida por cada grupo social, mas entende que
conhecimento formal traz outras dimensões ao desenvolvimento humano, além do
“uso prático”. Há, portanto, uma diferença entre partir ou utilizar metodologicamente
a experiência cultural do aluno como caminho para ampliação da experiência
humana na escola e definir como currículo a experiência cultural do aluno (LIMA
2007, p16).

Para FREIRE (1987, p.48), o educador libertador tem que estar atento para o fato de que transformação não é uma
questão de métodos e técnicas.

Se a educação libertadora fosse somente uma questão de métodos, então o
problema seria mudar algumas metodologias tradicionais por outras. Mas não é
esse o problemas. A questão é o estabelecimento de uma relação diferente com o
conhecimento e com a sociedade (FREIRE, 1987, p.48).

Antes de refletirmos sobre formação social do negro no currículo das escolas é necessário conceituá-la. Existem
diferenças formas de conceituar a formação social. Segundo GOMES (2008, p.79) o dicionário de Política organizado
por Norberto BOBBIO (1986), três grandes linhas (acepção para o termo) formação social:

a primeira acepção remete a um conceito descritivo, a ideia presente neste uso é
descrever as interações sociais estabilizadas. A segunda acepção está ligada a
teoria marxista e entende a Formação Social como a totalidade do processo
histórico-social constituída por um determinado modo de produção e suas
superestruturas (política e ideológica) decorrentes; a terceira acepção é o conceito
teórico-sociológico, no qual a Formação Social é utilizada como a estrutura do
sistema social, sua cultura e mecanismos de reprodução (GOMES 2008, p.79).

Entendemos a formação social do Negro, uma relação com as desigualdades e o significado dos conceitos de
formação social como a “estrutura do sistema social, sua cultura e mecanismos de reprodução” (GOMES, 2008).

Segundo LUNA (1976, p.71) o negro na formação da nacionalidade durante toda a fase da escravidão nunca negou
adesão às lutas do povo. Esteve em Canudos com o Conselheiro, mas também esteve, em:

1710, com Bernardo Vieira de Melo;. Em 1817, na Revolução Pernambucana;. em
1848, na Praieira, esteve na Balaiada. Participou das lutas de 93 com Floriano para
consolidar a Republica, da Guerra do Paraguai e da Força Expedicionária Brasileira,
Esteve com Frei Caneca na Confederação do Equador. E tantas outras lutas o negro
foi fator de progresso como também instrumento de luta, de combate pelas suas e
pelas reivindicações do povo, de defesa da Pátria, de fidelidade aos seus
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compromissos (LUNA, 1976, p.72).

Na formação do negro como sujeito são inúmeros os fatores sociais, biológicos ou históricos que influenciaram a sua
relação social (familiar, cultural, pedagógica, econômica, comercial, política e religiosa) com o outro, interagindo no
ambiente em que vive. Em outras palavras, a relação social representa as diferentes formas de interação que ocorrem
em diversos espaços sociais, podendo ocorrer de maneira natural ou através de interesses individuais.

Na concepção de VYGOTSKY (DAVIS, 1989, p.49), uma vez que esta se encontra na base de uma nova proposta
teórica de relações entre as interações sociais e as construções cognitivas e o conceito de interações sociais,

no contexto escolar, a partir de uma reflexão sobre as pedagogias ditas ativas.
Interacionista: defende que o indivíduo constrói seu conhecimento a partir da sua
interação com o ambiente. Coloca a relação humana como fator essencial para o
desenvolvimento do homem ( DAVIS, 1989, p.49).

4. Formação social como a totalidade do processo histórico-social

A maioria do negro quando escravo não aceitava pacificamente a escravidão, vieram as revoltas, insurreição e os
quilombos que a história conta até hoje no ensino. Os movimentos haviam lideranças, organização e nunca deixaram
de existir no tempo da escravidão. E deram origem a diversos movimentos sociais que ampliaram as lutas sociais e
democráticas historicamente do negro contra a escravidão. Mostrando ao mundo que as sociedades continuam a
serem desiguais, preconceituosas e discriminatória para população. São movimentos que reivindicam direitos já
alcançados por lei.

Neste processo histórico acontecem como período de transformações, e inclui tanto mudanças quantitativas como
mudanças qualitativas. As práticas econômicas, políticas, religiosas, técnicas e intelectuais influenciaram para
providenciar o sustento alimentação, vestuário, habitação, lazer. O processo histórico é representado por
acontecimentos, cada fato é a sequência ou sucessão, do que já ocorreu.

Para LUNA (1976), a escravidão, disse Joaquim Nabuco, permanecerá por muito tempo como a característica
nacional do Brasil. A escravidão marcou para sempre o nosso destino.

A presença do negro na formação do Brasil é característica nacional, ela
impregnou-se, cristalizou-se, passou a fazer parte integrante da natureza do país
(LUNA, 1976, p.12).

5.Formação social como a estrutura do sistema social, sua cultura e mecanismo de produção.

Por serem “coisa de negro” as tradições artístico e cultural sempre foram perseguidos. A cultura do negro sempre
resistiu às proibições e ao tempo: o maracatu, a capoeira, o bumba-meu-boi, o carimbo, o samba, os cultos religiosos
afro e tantos outros. Essas tradições sempre foram preservadas culturalmente para conseguir um lugar na sociedade.
Com as transformações que o mundo vem vivenciando, o negro na atualidade estão na música, na pintura, na
literatura, na comunicação e em vários movimentos artísticos e sociais.

Segundo CANDAU (2011, p. 17) a nossa formação histórica está marcada pela eliminação física do “outro” ou por sua
escravização, que também é uma forma violenta de negação de sua alteridade.

A problemática multicultural nos coloca de modo privilegiado diante dos sujeitos
históricos que foram massacrados, que souberam resistir e continuam hoje
afirmando suas identidades e lutando por seus direitos de cidadania plena na
sociedade, enfrentando relações de poder assimétricas, de subordinação e
exclusão.

Para GADOTTI (1985) não podemos esperar que uma escola seja “comunitária” numa sociedade de classes. Não
podemos esquecer que a escola também faz parte da sociedade.
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Ela não é uma ilha de pureza no interior da qual as contradições e os antagonismos
de classe não penetram. Depois de Paulo Freire ninguém mais pode ignorar que a
educação é sempre um ato político(...). A educação brasileira, sempre ignorou a
política, a política nunca ignorou a educação. Ela sempre foi política. Ela sempre
esteve a serviço das classes dominantes (GADOTTI, 1985, p.14).

3. Metodologia

O presente estudo privilegiou a abordagem qualitativa e bibliográfica, segundo LAKATOS (2003) “ a pesquisa
bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo,
(...). Sua finalidade é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado sobre
determinado assunto”, e acrescenta:

a bibliografia pertinente "oferece meios para definir, resolver, não somente
problemas já conhecidos, como também explorar novas áreas onde os problemas
não se cristalizaram suficientemente" e tem por objetivo permitir ao cientista" o
reforço paralelo na análise de suas pesquisas ou manipulação de suas informações"
(TRUJILLO, 1974:230). Dessa forma, a pesquisa bibliográfica não é mera repetição
do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um tema
sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras (LAKATOS,
2003, p.183).

Esta pesquisa fez um levantamento dos documentos de Programas de Educação Primária do Estado de Pernambuco
nos anos de 1930 a 1961, consultando os arquivos de documentos da Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco.
São os seguintes Currículos:

• 1929 acompanhando o movimento reformista que agitou o Brasil, Pernambuco realizou a grande e profunda
reforma na educação introduzindo “os métodos ativos” de docência.

• 1934 apresenta os Programas ”mínimos”, de estrutura sintética: iniciativa do professor para a sua atividade
pessoal; grau de desenvolvimento dos escolares; exigência de relativa liberdade didática do mestre com a
necessidade de uma estrutura comum a todas as disciplinas. Fugiu do programa de 1934 à distribuição dos
conhecimentos por matéria preferindo-se ordená-los em graus de assunto. De 1934 até 1945 não houveram
atualizações nos programas.

• 1950 nascia o Serviço de Verificação do Rendimento Escolar.
• 1953 Liberdade aos professores quanto aos “conhecimentos gerais” para que traçassem seus Programas.
• 1957 O INEP colabora com Pernambuco na elaboração de programas ajustados aos princípios da pedagogia e

as mais imperiosas necessidades educativas do estado.
• 1958 algumas disciplinas mudaram para Linguagem, Matemática, Ciências Sociais e Ciências Naturais. Nesse

mesmo ano, a Secretaria de Educação e Cultura lançou pelo Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos –
INEP, um programa para terceira e quinta série, contendo 51 páginas.

• 1960, o Instituto de Pesquisa Pedagógicas lançou também Programas de Ensino Primário de 1ª a 5ª série.
Em 1978 a Proposta curricular do Ensino do 1º grau da secretaria de educação e Cultura, Diretoria de serviços
educacionais do Departamento de ensino. Pretende-se com esta proposta curricular oferecer estruturas que possam
servir como referências na seleção e organização de objetivos e experiências curriculares e proporcionar meios e
instrumentos de avaliação aos professores das diversas áreas e matérias. Além do presente documento, para a
elaboração do seu currículo pleno, a escola contará com as diretrizes e subsídios oferecidos pela “sistemática para
elaboração do currículo pleno”.

Estes Programas contemplam todas as disciplinas do ano preliminar e do primeiro ao quinto ano: Iniciação
Matemática, Meios de Expressão, Iniciação ao Estudo da Natureza, Educação Alimentar e Educação Higiênica em
geral, Iniciação ao Estudo da Sociedade e Educação Social, Educação Moral e Cívica, Música, Trabalhos ou
Atividades Manuais, Educação Física, Programa Pré-Orientação Profissional.

RESULTADOS E DISCUSSÔES
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Na analise dos programas o primeiro documento se refere ao ano de 1934 com o nome de Programas de Educação
Primária. Directoria Technica de Educação, contendo 28 páginas, impresso pela Imprensa Oficial em 1939. Trata das
disciplinas Meios de Expressão e Atividades Manuais em que o aprendizado dos Meios de Expressão nos diferentes
anos da escola primária tem por objetivo:

1. Dar aos alunos possibilidades de associar sentenças e palavras escritas aos significados das mesmas;
2. Habituá-los a articular com clareza e precisão as palavras lidas;
3. Dotá-los de mecanismos motrizes indispensáveis à representação escrita e gráfica de frases constituídas com

os elementos do seu vocabulário;
4. Desenvolver-lhes o vocabulário e dar-lhe o sentido da frase clara e correta;
5. Promover-lhes a disciplina do pensamento por todos os meios oportunos e aconselháveis;
6. Estimulá-los a formar o hábito de boa leitura como fonte de informação e recreação intelectual.

Para FERRAZ &BELHOT (2010, p.422) na delimitação dos objetivos,

de acordo com VAUGHAN (1980), é fundamental ter os objetivos instrucionais
cognitivos, atitudinais e de competências bem definidos que deve ser feito
previamente ao início da disciplina, mas infelizmente alguns desses objetivos podem
não ser bem definidos e outros podem ficar implícitos ao processo de aprendizagem
e, muitas vezes, (re)conhecidos apenas pelo educador (FERRAZ &BELHOT 2010,
p.422).

Portanto, os objetivos e tarefas da escola são exigências dos programas oficiais que são as diretrizes gerais no âmbito
escolar. A educação escolar é direito de todos como condição de acesso ao trabalho, a cidadania e a cultura. É dever
do governo garantir a formação social, a formação intelectual e a formação profissional, principalmente da população
negra e pobre que depende das condições escolares influenciando sua formação considerando as exigências da
realidade social.

Considerações finais

Formação social do Negro nos Programas de Educação do ensino fundamental do estado de Pernambuco como meio
de expressão na iniciação ao estudo da sociedade, tem uma discussão histórica ao longo da educação colonizada,
educação do império e educação republicana. Em todos esses momentos a população Negra formada socialmente
com o que trazia da África encontrava aqui meios para desenvolver o que sabiam para sobreviver como escravos.

Como escravos tinham seus princípios, atitudes, aprendizagem e educação trazidos na origem. Mas diante das
circunstâncias de exclusão silenciavam e colocavam em prática o que sabiam fazer e faziam muito bem trabalhos:
manuais, artesanais, na cozinha, na vestimenta, na música e dança em todos os momentos que eram solicitados para
a manutenção da casa, da família, da senzala. Eram cordiais, brincalhões, conversadores, vendedores e silenciavam
quando recebiam maltratos.

No ensino e aprendizado do conhecimento na história ensinada e aprendida na escola o Negro foi sempre estudado
ao longo dos anos nos currículo de educação escolar. De tudo ou todo o conteúdo, conhecimento curricular, a
formação social do Negro foi vivenciada no cotidiano escolar. Mostrando o preconceito, exclusão, discriminação e
racismo deste povo formados socialmente nos países de origem e trazidos para formarem outras sociedades em que
viveram em qualquer parte do mundo onde havia o tráfico de escravos (pessoas).

O Negro é o próprio estudo em pessoa, não recebeu educação colonial, nem educação imperial e sua identidade
reconhecida no período republicano. Mesmo que seja sempre citado como escravo, a raça-racismo o acompanham
até a atualidade contemporânea trazendo para o debate do ambiente escolar suas raízes culturais, religiosas como
protagonista do passado, presente e futuro.

Cabe ressaltar, que “Por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres”
(Rosa Luxemburgo), o Negro está estudando, educando-se, ensinando, mostrando que a riqueza maior que ele tem é
contada pelos livros didáticos, paradidáticos, nas melodias, artes, verso, prosa, o Negro com sua Identidade nacional
para compreender a sua formação social.
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