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RESUMO

Este é o resultado de um estudo realizado em 2016, no Programa de Pós-Graduação em Dança da
UFBA, onde serão apresentadas ações empreendidas pelos Blocos Afro de Salvador, como políticas
afirmativas que valorizam, revelam e multiplicam a cultura afro-brasileira e a trajetória da população
negro africana no Brasil. Referendada por: Risério (1981), Oliveira(1992, 2007, 2008, 2013),
Conrado(1993, 2006), Pinho(2004) e Munanga (1988, 1993, 2006). A discussão será dedicada às
noções de identidades construídas a partir das experiências possibilitas por movimentos sociais
negros, sendo estes construtores de identidade a partir de argumentos que evoca positivamente a
noção de raça, culminando na pertença étnico-racial.

Palavras-chave: Corpo. Identidade negra. Blocos Afro – Salvador. Arte. Políticas Afirmativas.

ABSTRACT

This is the result of a study conducted in 2016 in the Graduate Program in Dance at UFBA, where
actions will be presented by the Afro Blocks of Salvador, as affirmative policies that value, reveal and
multiply the Afro-Brazilian culture and the trajectory of the African black population in Brazil. In this
paper, we present the results obtained by Risério (1981), Oliveira (1992, 2007, 2008, 2013), Conrado
(1993, 2006), Pinho (2004) and Munanga (1988, 1993, 2006). The discussion will be dedicated to the
notions of identities built from the experiences made possible by black social movements, being these
constructors of identity from arguments that evokes positively the notion of race, culminating in
ethnic-racial belonging.

Keywords: Body. Black identity. Blocks Afro - Salvador. Art. Affirmative Policies.

RESUMEN Este es el resultado de un estudio realizado en 2016, en el Programa de Postgrado en
Danza de la UFBA, donde se presentarán acciones emprendidas por los Blocos Afro de Salvador,
como políticas afirmativas que valoran, revelan y multiplican la cultura afro-brasileña y la trayectoria
de la población negra africana en Brasil. Referido por: Risério (1981), Oliveira (1992, 2007, 2008,
2013), Conrado (1993, 2006), Pinho (2004) e Munanga (1988, 1993, 2006). La discusión se dedicará
a las nociones de identidades construidas a partir de las experiencias posibilitadas por movimientos
sociales negros, siendo estos constructores de identidad a partir de argumentos que evoca
positivamente la noción de raza, culminando en la pertenencia étnico-racial. Palabras clave: Cuerpo.
Identidad negra. Bloques Afro - Salvador. Arte. Políticas Afirmativas
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AFRO ILÊ AIYÉ BLOCK TRAJECTORY.

ESTE ES NUESTRO BLOCO AFRO: ARTE, IDENTIDAD, CULTURA NEGRA Y EDUCACIÓN EN
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1. Vamos curtir agora o nosso som, a nossa levada, que é a nossa cultura[1]

Quem circulasse pelas ruas, becos e praças do circuito carnavalesco, ia
atravessando uma série de afoxés e blocos afros, pessoas exibindo trancinhas
variadas e caprichosas, vestindo panos e batas, torsos e turbantes, colares e
búzios, ao som dos atabaques e cantigas baianagôs. Eram verdadeiras tribos
afrobaianas, ostentando nomes [...] geralmente iorubanos: Ilê Aiyê, Araketu,
Olorum Babá Mi, Malê Debalê, Obá Dudu Agoiyê, Olodum [...]. (RISÉRIO,
1981, p. 16).

A persistência e a recriação de um estar no mundo que nos chega até os dias de hoje como
lembrança dos nossos antepassados africanos, estão representadas pelos Blocos Afro de Salvador
que fazem do carnaval “um dos símbolos de nacionalidade, institucional, legitimado por uma
continuidade histórica, criado por acontecimentos incontornáveis da sociedade brasileira e renovado
das suas origens portuguesas, já que foi desenvolvido pelo “entrudo”. (OLIVEIRA, 2013, p.105)

As lembranças de uma África idealizada e a segregação racial provocam o surgimento dos Blocos
Afro de Salvador, que são instituições socioculturais em que os valores e ideais da população negra
são recriados e recontados cotidianamente tendo com um dos objetivos assegurarem o acesso a
espaços políticos e de poder sociocultural e dar visibilidade às diversas culturas da população negra.

Pinho (2004) considera que o “afro” é uma característica estética que representa o elo entre a Mãe
África, significando um vínculo tanto com o “original’ e o “fundamental”, representados pelas culturas
ditas “tribais”, quanto com a grandeza e o brilho das grandes civilizações. Ainda sobre o assunto a
pesquisadora, analisa que o que se denomina “afro” no Brasil é baseado num certo sentido de
africanidade atribuída a partir de impressão ou intuição. A estética, a música e as danças representam
a reinvenção da tradição africana realizada pelos Blocos Afro de Salvador e é através do acesso a
estas informações que nós negros e negras nos reconhecemos, conhecemos, transformamos e
reivindicamos espaços na sociedade em que estamos inseridos. Isso só é possível porque, “o homem
só conhece a realidade na medida em que ele cria a realidade humana e se comporta antes de tudo
como ser prático”. (KOSIK, 1989, p. 22).

Para o cantor e compositor Tonho Matéria, através de uma entrevista cedida para este estudo[2] “o
Bloco Afro é a porta de entrada para um longo projeto de vida, é o espaço sagrado onde jovens
podem dialogar através da música, da dança e do entretenimento.” (Março, 2016). Estas entidades
sócios carnavalescas possibilitam o acesso à informação e à apropriação, possibilitando
explicitamente ao negro, a participação ativa dos bens culturais produzidos pela humanidade: obras
de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores, sábios, monumentos, edifícios, casarões, lugares
arqueológicos, conjuntos históricos, paisagísticos e elementos naturais com arvores, espeleológico
como as grutas, lagos, montanhas, literatura, teorias cientificas e filosóficas, os ritos, as músicas, as
danças, etc. Tonho Matéria conclui dizendo que “como função, creio que o bloco tem que informar e
formar cidadãos para um novo modelo de sociedade, principalmente este aí fora que ainda se
constitui como racista.” (Março, 2016). Colaborando com a participação cidadã e na construção da
nossa realidade cultural.

A criação de uma África mítica “funciona como referencial para a construção da narrativa de uma
identidade étnica, resultando na criação de uma África e, especificamente, dos africanismos, das
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tradições ditas africanas e da invenção daquilo que se considera “afro”. (PINHO, 2004, p. 34).
Preservando, projetando, valorizando e expandindo a cultura afrobrasileira, estes Blocos vêm
homenageando países, nações, culturas africanas e as revoltas negras brasileiras que contribuíram
fortemente para o processo de fortalecimento da identidade étnica e da autoestima do negro
brasileiro. É o “reconhecimento do valor histórico cantado em versos pra elevação da autoestima a
cada dia a ser fortalecida.” Afirma o cantor do Bloco Afro Malê Debalê, Shido Silva[3], em entrevista
cedida para este estudo. (Março, 2016).

O carnaval de Salvador que é considerado uma das festas mais populares e representativas do
mundo, segundo o Guinnes Book, é também um espaço de denúncias, onde movimentos negros
organizados, através de expressões artísticas e culturais reivindicam por uma sociedade igualitária,
onde possamos nos tornar visíveis e protagonistas da história da construção de nossa sociedade. “É
no carnaval que a população negra vem participar, tem a oportunidade de reivindicar de maneira séria
os seus direitos de existência através da música e da dança que, para muitos, é só considerado
lúdico, festivo e espontâneo.” (OLIVEIRA, 2013, p. 79). Neste contexto os Blocos Afro são
representações “cultural, étnica de identidade preta no carnaval (que se diz ser a festa de todas as
misturas, de todas as raças), mas é quando vejo os Blocos Afro: o Ilê Aiyê, o Olodum, Muzenza,
Filhos de Gandhy que trazem aquela herança ancestral da religião, que vejo acontecer essa mistura.”
(Abril, 2016). Estas são reflexões feitas por Gisele Mattamba[4], Deusa do Ébano do Bloco Afro Ilê
Aiyê em 2010 e Negra Malê do Bloco Afro Malê Debalê em 2015, ao ser solicitida para conceituar os
Blocos Afro.

O surgimento dos Blocos Afro foi uma resposta criativa, singular e surpreendente ao processo de
exclusão e discriminação que ainda nos tempos atuais somos submetidos durante o carnaval da
Bahia e em muitos setores de nossa sociedade. Em depoimento para este trabalho, Jedjane Mirtes,
rainha do Bloco Afro Malê Debalê 2014 – Negra Malê diz que durante o carnaval os Blocos Afro

[...] trazem o glamour desse momento, desse movimento que foi o nosso povo
negro e de como eles poderiam chegar, eu acho que eles contam a história
que deveriam ter sido contada: se nós não tivéssemos sofrido essa invasão e
tivesse tido uma relação maior e melhor com a África. Então revela um pouco
desse eu, desse glamour, dessa rainha, desse rei. Eu acho que de todas as
manifestações as que mais traduzem com grandeza a nossa identidade e
trajetória são os Blocos Afro. (Abril, 2016).

Corroborando Jedjane Mirtes, compreendo os Blocos Afro como “quilombismo” que inserem em seus
ensinamentos a consciência necessária para o fortalecimento de uma comunidade parte da
manutenção das memórias culturais a partir da prática coletiva dos costumes, crenças e valores,
fazendo dos membros deste quilombo multiplicadores desses legados. Abdias do Nascimento define
o quilombísmo da seguinte forma:

O quilombismo se estruturava em formas associativas que tanto podiam estar
localizadas no seio de florestas de difícil acesso que facilitava sua defesa e
sua organização econômico-social própria, como também assumiram modelos
de organização permitidas ou toleradas, frequentemente com ostensivas
finalidades religiosas (católicas), recreativas, beneficentes, esportivas,
culturais ou de auxílio mútuo. Não importam as aparências e os objetivos
declarados: fundamentalmente, todas elas preencheram uma importante
função social para a comunidade negra, desempenhando um papel relevante
na sustentação da comunidade africana. Genuínos focos de resistência física
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e cultural. Objetivamente, essa rede de associações, irmandades, confrarias,
clubes, grêmios, terreiros, centros, tendas, afoxés, escolas de samba, gafieiras
foram e são os quilombos legalizados pela sociedade dominante; do outro lado
da lei se erguem os quilombos revelados que conhecemos. Porém tanto os
permitidos quanto os ‘ilegais’ formam uma unidade, uma única afirmação da
existência humana, étnica e cultural, a um tempo integrando uma prática de
libertação e assumindo o comando da própria história. A este complexo de
significações, a estas práxis afro-brasileira, eu denomino de quilombismo.
(NASCIMENTO, 2002, p. 264-5).

Estas instituições fazem do carnaval de Salvador um palco para a manifestação da diversidade
cultural baiana, contando a história de nossos antepassados negros e africanos, expressando o
anseio pela igualdade racial. O carnaval afrobaiano é uma forma lúdica de manifestação política de
histórias que transcendem o cenário carnavalesco e transformam as comunidades de onde estes
blocos surgem. “Esta nova realidade e existencial explica talvez a desinibição estética e cultural, a
liberdade criativa e a disposição inovadora da juventude atual. Uma criatividade que se expressa em
poesia, dança, música vestuário, gestualidade, etc.” (RISÉRIO, 1981, p.26).

Para Oliveira (2013), os Blocos Afro

[...] dinamizam e renovam o carnaval baiano através de suas danças, de suas
músicas, suas fantasias, suas alegorias e de seus cabelos trançados, enfim,
com o seu jeito baiano de brincar o carnaval. Contraditoriamente, os dias de
carnaval são especiais para estes blocos afro, pois são vistos pelos
patrocinadores como manifestações expressivas que protestam contra
discriminações e preconceitos raciais. Mas, ao mesmo tempo, estes mesmos
patrocinadores não financiam toda a produção artística deles como fazem com
aqueles blocos de classe média, considerados de elite. (OLIVEIRA, 2013,
p.119).

A pesquisadora Nadir Nóbrega Oliveira (2013) através de seu estudo identificou que os Blocos Afro se
organizam de maneira formal e informal, a saber:

A formal poderia aproximar a ideia de “estrutura” e a informal seria o que
intitula de “comunitas” ou antiestrutura. Ainda conforme Turner (1974), a
organização formal compreende o conjunto de medidas de ordem burocrática,
necessárias para a realização dos seus espetáculos/ shows e dos seus
convênios/ parcerias [...]. Já a organização informal – “comunitas”,
compreende o conjunto de relações pragmáticas para as realizações dos seus
eventos e compromissos socioculturais. Nesse tipo de organização, pode
ocorrer um contexto de relações de compartilhamentos de aspectos humanos
universais, as aflições, as tensões entre outras questões. Estas
administrações desenvolvidas sempre procuram dar um caráter “informal ao
formal” nos blocos, articulando as questões burocráticas através de amizades
com artistas, assim, buscando parcerias, como, por exemplo, as coreógrafas e
dançarinas Nildinha Fonseca do Balé Folclórico da Bahia e Vânia Oliveira, a
cabeleireira Negra Jhô, o dançarino Macalé e eu, que sou também coreógrafa.
(OLIVEIRA, 2013, p. 104-105).
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Esses modelos organizacionais possibilitam que os Blocos Afro ao longo dos anos realizem ações e
sobrevivam as dificuldades que muitos encontram para a sua manutenção. Diferente do que é
apresentado pela mídia, os Blocos Afro realizam ações ao longo do ano e não apenas no período
momesco. Atuam diretamente no processo de educação de crianças, adolescentes, jovens e adultos
negros e negras, através das escolas que foram criadas para atender aos anseios e ideologias da
comunidade negra. Escolas com Mãe Hilda Jitolú, criada pelo Bloco Afro Ilê Aiyê e Escola Municipal
Malê Debalê, criada pelo Bloco Afro Malê Debalê realizam ações educativas para crianças das
comunidades locais tendo seus Projetos Políticos Pedagógicos direcionados para o ensino da História
Social e Cultura Afrobrasileira amparado pela lei federal 10.639/2003, lei que torna obrigatório o
ensino da história e cultura negra do Brasil, no âmbito escolar.

Além das escolas os Blocos Afro promovem cursos profissionalizantes, de capacitação profissional e
realizam eventos que tem como foco a valorização dos bens artísticos culturais e a elevação da
autoestima do homem e da mulher negra, a exemplo dos cursos de estética negra, festivais de
música e concursos para escolha de reis e rainhas que são realizados anualmente. “Acredito que os
blocos afro criam os seus próprios métodos na construção da estética negra, confrontando-se com
questões relacionadas ao preconceito racial e social vigente.”(OLIVEIRA, 2013, p.99), é educando
para combater o racismo, exercitando a cidadania, elevando a autoestima, por meio de elementos
fundamentais para a transformação – que a arte e a cultura negra proporcionaram por meio dos
Blocos Afro de Salvador, a um só tempo, a preservação, a valorização e a difusão das produções
artisticas, intelectuais, bem como a elevação da autoestima e empoderamento da população negra.

Outro fator importante é observar a presença da religiosidade negroafricana nos Blocos Afro de
Salvador. Através da estética com a presença dos búzios, miçangas e palhas da costa africana,
estampas que compõem os figurinos, adereços e adornos utilizados pelos integrantes do Bloco; na
musicalidade, através das letras das canções que apresentam nomes de orixás e expressões típicas
das religiões de matrizes africanas a exemplo da letra: “Odé comorodé, Odé Arere, Odé comorodé
Odé, Odé Arerê”, trecho da canção intitulada “Negrume da Noite”, composta por Paulinho do Reco e
Cuiuba, para o Bloco Afro Ilê Aiyê, em 1989. Nos ritos para abertura e proteção dos desfiles e dos
integrantes da instituição, onde os “atores sociais realizam rituais e cerimoniais de preparação
espiritual corporal que antecedem a época do carnaval, além do ritual de padê para o orixá Exu.”
(OLIVEIRA, 2013, p.98). Esta rito se estende para a Deusa do Ébano, rainha do Bloco Afro Ilê, que
antes de desfilar no carnaval passa por rituais de proteção e purificação, para que amparada pela
força das Deusas e Deuses Afro brasileiros, possam realizar um excelente reinado e conduzir junto a
linha de frente do bloco as mensagens e atos de respeito e reconhecimento as lutas e legado negro
ancestral.

As danças apresentadas pelos atores sociais dos Blocos Afro, também são carregadas de símbolos e
signos das religiões afrobaianas são danças que estão "imbuída de um gestual e de um dinamismo
próprios, cuja simbologia não pode ser dissociada de sua matriz cultural, em especial a africana, onde
o dançar se traduz como poder de comunicação em sentidos mais profundos" (OLIVEIRA, 2005, p.
62). Alguns blocos têm zeladoras e conselheiras religiosas, são as guardiãs e protetoras que orientam
as condutas e ações dos dirigentes e instituições, que como nos terreiros de candomblés pedem
licença e proteção dos orixás para prosseguirem na jornada de divulgação e multiplicação dos
saberes negro africanos.

O Afoxé Filhos de Gandhi realiza o ritual de padê para o orixá Exu, no Largo
do Pelourinho, oferecendo-lhe farofa de dendê, acaçá e água. Já no bloco afro
Ilê Aiyê, na noite do sábado de carnaval, antes do seu primeiro desfile
carnavalesco na Rua do Curuzu, bairro da Liberdade, as mulheres religiosas
da comunidade do terreiro Ilê Axé Jitolu, vestidas com as suas roupas
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tradicionais, saem pelas ruas, carregando grandes balaios, contendo pipocas
e milho branco cozido, dando início também ao ritual para Oxalá. Ao som dos
tambores, as religiosas jogam estes elementos do sagrado do Candomblé
sobre os espectadores, da banda e dos componentes. Depois de rezarem
para o orixá Oxalá, elas soltam os pombos brancos. (OLIVEIRA, 2013, p.97).

Estas instituições representam a luta contra o racismo e atuam para a valorização da identidade
negra. Caracterizam-se não só pelo espetáculo apresentado nas ruas, mas também pela promoção
de ações educativas. Daiana Ribeiro, Muzembela 2012 do Bloco Afro Muzenza 2006, Deusa do
Ébano do Bloco Afro Ilê Aiyê, do ano 2013, considera que os Blocos Afro,

[...] significam luta, resistência, conhecer mais a história do nosso povo. É
através dos Blocos Afro que a gente passa a conhecer algumas coisas que
muitas vezes não são contadas nas escolas porque no meu tempo essa
história não foi contada e agora as crianças de hoje já conseguem ter essa
visão tanto política quanto cultural da importância dos Blocos Afro,
principalmente nas escolas politizadas e algumas não são. (Abril, 2016).

Ainda sobre a importância dos Blocos Afro. Estas instituições atuam de forma contundente para a
valoração das mulheres negras seja na elevação da autoestima, no amadurecimento intelectual,
pessoal e ou profissional. Ao ser entrevistada, Alexandra Amorim, Negra Malê 2008 (Rainha do Bloco
Afro Malê Debalê) e Deusa do Ébano 2015, afirma que

[...] os Blocos Afro foram essenciais para construção da minha vida pessoal e
profissional, metade das coisas da minha vida saíram deles, suporte,
autoestima, conhecimento, representatividade, pesquisas, danças, modo de
ver inserida nessa sociedade brasileira e de crescer como mulher, mãe,
professora, capoeirista, pesquisadora e ser eterna amante da nossa cultura.
(Abril, 2016).

Sueli conceição, Deusa do Ébano 1999 considera os Blocos Afro como:

[...] uma forma de fazer políticas aos direitos das negras e dos negros a partir
da valorização de uma identidade negra. Fazem parte de um movimento de
resistência de remanescentes das identidades étnicas africanas na formação
da identidade afro baiana. Um movimento político que possibilitou a inserção
de poucos negros baianos em alguns espaços importantes na sociedade
baiana. Em algum momento da história foi diminuindo as ações direcionadas
as ações políticas voltadas a renovação e ampliação de quadros nos espaços
políticos baianos, com a eminência de perder o pouco que havia conquistado
nos últimos 15 anos os Blocos Afro voltaram as ruas no contexto político para
protestar pela ocupação destes espaços. (Abril, 2016).

Nestas considerações nota-se que os efeitos das ações dos Blocos Afro: criação de escolas,
realização de concursos que estimulem produções artísticas a partir da pesquisa em torno da história
e cultura negro-africana, histórias individuais e coletivas da polução negra e construção identitária do
indivíduo, a exemplo dos concursos de beleza negra e concurso para escolha de músicas que as
instituições promovem, que resultam na mudança de conceitos de uma população negra que
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internalizou a inferiorização imposta pelo racismo, servindo para que a comunidade negra se
conscientizasse da condição subalterna e de invisibilidade que está submetida. Nesse sentido os
Blocos afro seguem desmistificando o mito da “democracia racial”, apresentada muitas vezes como
um fator real, oferecendo meios para a elevação da autoestima de negros e negras, provocando
mudanças significativas não só no contexto educacional, mas no profissional, político e pessoal.

É fato que o racismo no Brasil se alastra há muito tempo e que não conseguiremos extingui-lo apenas
com as ações realizadas pelos blocos, para isso serão necessárias a participação e a mobilização de
toda a sociedade, para que futuramente não precisemos travar lutas para que possamos fazer uso de
nossos direitos como cidadãos brasileiros. Sendo assim, os Blocos Afro de Salvador são também
exemplos da resistência, da luta e da dignidade da população negra, do que solução pronta e
acabada para a questão. Afinal, o racismo, o preconceito racial, bem como as desigualdades por eles
geradas são construções de um sistema sócio, político e econômico e só com a reunião de esforços
de todos aqueles que desejam um país verdadeiramente justo e democrático para inaugurarmos um
novo modelo. Um modelo onde a democracia seja plena tanto no plano econômico, político, social,
cultural, artístico e racial.

1.1 Que bloco é esse[5]

"Do ponto de vista dos negros o carnaval não dramatiza a existência da
igualdade entre os homens; o que dramatiza é o desejo desta igualdade e o
reconhecimento de que ela não existe". (RISÉRIO, 1981, p. 97).

Então, que bloco é esse Eu te respondo: “Somos crioulos doidos, somos bem legal, temos o cabelo
duro, somos Black Power.”[6] Este é o trecho da canção que lança o Bloco Afro Ilê Aiyê no Carnaval de
Salvador, que criado, em 1 de novembro de 1974 é também conhecido como o “O mais belo dos
belos” ou simplesmente “Ilê”. O bloco nasce no Curuzu[7], bairro da cidade de Salvador, situado entre
o bairro da Liberdade e a Avenida General San Martin.

O surgimento do Ilê no carnaval marca a mudança dos rumos do carnaval na década de 1970.
Segundo um dos fundadores e atual presidente da instituição, Antônio Carlos – Vovô[8], a
participação do negro no carnaval de Salvador era só tocando ou carregando alegorias. Mas, eu vou
além: à nós, população negra mesmo nos momentos de festas estamos sempre correndo a frente
para sobreviver e alcançar nossos objetivos e quando se trata de espaços onde o poder é
hegemonicamente branco, a relação de inferioridade persiste até nos tempos atuais. A partir disso, a
participação do negro durante o carnaval baiano, sempre foi pautada por uma luta pela igualdade,
pela visibilidade, por apoio financeiro e pelo respeito às nossas matrizes estéticas-culturais.

Para Vovô do Ilê, a instituição deu uma conotação política ao carnaval a partir do momento em que foi
criado para ser composto por homens e mulheres que se autodeclaram negras. As lutas pela
libertação na África, a influência do Movimento Black Power nos EUA e o Movimento Black Soul,
foram referências para o surgimento do bloco. Esta é uma declaração de Vovô quando relata como
surgiu a proposta da criação de um Bloco Afro para a população negra:

Foi uma noite lá, no Curuzú, e aí surgiu a ideia. A gente tava conversando.
Batendo papo, começou a beber... Tava na época daquele negócio de poder
negro, Black Power, então a gente pensou em fazer um bloco só de negros,
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com motivos africanos&39;. Macalé, mais abrangente, expõe: &39;As ideias
surgiram na época do soul, do Black Rio, daquelas coisas do Black Power.
Tinham até matado um líder negro... Foi também quando as coisas
começaram a acontecer na África. Quando a gente começou a receber, aqui,
as notícias das coisas que estavam acontecendo na África. (RISÉRIO, 1981,
p.38).

Além dos movimentos de libertação das comunidades africanas e dos direitos civis dos negros
norte-americanos, o rastafarianismo (movimento étnico-político-religioso da Jamaica), teve também
influência na criação do Bloco Ilê Aiyê. (GUERREIRO, 1988).

Para Risério (1981) o surgimento do Ilê Aiyê representou a passagem do “lance black para o lance
afro”, explicando assim o processo de reafricanização do carnaval baiano, marcada pela mudança
musical no cenário onde misturou o ritmo do samba duro, característico dos blocos de índios a
exemplo do Apaxes do Tororó e Comanches do Pelô[9], das escolas de samba soteropolitanas, com a
batida Ijexá. Com a preservação das tradições culturais africanas na Bahia, a música e a dança do Ilê
Aiyê se mantém calcadas no batuque dos tambores e na potência das vozes da população negra.

Em depoimento prestado para o Projeto Documentários “Que Bloco é Esse”[10] Vovô do Ilê relata que
em 1975, primeiro ano de desfile, o bloco não tinha trio elétrico, então, utilizaram um carro
improvisado com alto-falantes (modelo Fusca) para que abrissem o desfile da instituição. No decorrer
do trajeto, este carro desapareceu e os foliões começaram, com uma maneira irreverente, a entoar o
hino do Ilê Aiyê: “Que Bloco é esse Eu quero saber. É o mundo negro que viemos mostrar pra
você”[11]. Esta canção traduz o movimento de resistência e afirmação da identidade negra que
passava a ser impressa no carnaval de Salvador, compreendida pela elite branca como uma ofensa a
estrutura europeia da festa e que foi potencializada pela mídia que de forma hostil expressou a
indignação e o desespero por ter tido a estrutura do carnaval baiano ameaçada pela presença
marcante da população negra. Partindo da compreensão de que o racismo é um mecanismo de poder
utilizado pela classe dominante que se beneficiam dos danos causados, sendo eles: econômicos,
políticos, psicológicos, culturais e sociais. Partindo da ótica de que o racismo incute um censo de
superioridade inferiorizando o indivíduo que não se enquadra as normas eurocêntricas e estes são
oprimidos. Está explicita a não aceitação de um Bloco Afro no carnaval de Salvador, onde faria
daquela festa um espaço de denúncia e expressão das ideologias e valores da comunidade negra e
mesmo conscientes de que a resistência a opressão e luta por equidade sempre foi uma luta histórica,
a insistência da elite branca em velar o racismo declarado na sociedade continua:

Não temos felizmente problema racial. Esta é uma das grandes felicidades do
povo brasileiro. A harmonia que reina entre as parcelas provenientes das
diferentes etnias, constitui, está claro, um dos motivos de inconformidade dos
agentes de irritação que bem gostariam de somar aos propósitos da luta de
classes o espetáculo da luta de raças. Mas, isto no Brasil, eles não
conseguem. E sempre que põem o rabo de fora denunciam a origem
ideológica a que estão ligados. É muito difícil que aconteça diferentemente
com estes mocinhos do Ilê Aiye. (SILVA in REIS, 1988).

O surgimento de um bloco de negros e negras afirmando a identidade e apresentando a assimetria
social e racial do país estava pondo em cheque a falácia de que vivíamos em total harmonia. E era
essa a grande ameaça para a elite branca, pois, a “senzala continuava a adentrar a casa grande”.
Estávamos ocupando um espaço nosso em que nos foi ceceado o direito de convivermos em
igualdade. De uma forma política e criativa o Bloco Afro Ilê Aiyê provocou inquietações por apresentar
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as diversas expressões negro-africanas invisibilizadas e negadas durante a nossa história e por
cantar e tocar os tambores para que fosse vista uma população que sempre existiu, tendo como um
dos seus/nossos pedidos: “igualdade na cor, essa é a minha verdade. Igualdade na cor, essa é a
nossa verdade”[12]

1.2 Hoje somos referências, negros em evidência, capacitados, político-cultural... [13]

Ao longo desses anos de existência dos Blocos Afro, o que mudou Será que o racismo acabou Não.
Apesar das conquistas que já tivemos muitas delas fruto das ações dos movimentos negros, ainda
ocupamos a cadeia de menores prestígios políticos, sociais e cultural. Ainda continuamos a ter maior
destaque na mídia apenas no mês de novembro (Mês da Consciência Negra) ou no pré-carnaval
quando são noticiados os eventos que antecedem a festa ou durante o carnaval, só que neste período
somos grande destaque da TV Educativa da Bahia - TVE, que tem sido o maior veículo de divulgação
dos Blocos Afro de Salvador, apresentando não só os nossos desfiles, mas nossas histórias e ações.
Quando grande parte dos meios de comunicações não dão visibilidade as diferentes expressões e
origens das populações que compõem a identidade cultural brasileira compactuam com
embranquecimento social e com a negação da diversidade racial que aqui existe. Absorvendo,
reelaborando e transmitindo o imaginário coletivo nas relações raciais harmoniosas, não dando
visibilidade ao negro e corroborando para a realidade da desigualdade social existente. Todos esses
fatores fazem parte da bandeira política dos Blocos Afro que fazem da avenida um espaço para
expressar todas essas desigualdades.

O surgimento do Bloco Afro Ilê Aiyê foi compreendido por Risério (1981), como uma proposta de
valorização, resistência e reação da população negra ao processo de exclusão. Olha o que é dito por
ele:

Pleno carnaval de 75, a Praça Castro Alves delirando, maravilhada. Guardo
até uma cena na memória, e espero que ela não vá falhar agora. Me lembro
que cheguei mais, pra perguntar que bloco era aquele. Um preto, cara
fechada, me respondeu: é o Ilê Aiyê. E olha que nem precisava ter
perguntado. Logo reparei na música que eles vinham cantando (...): &39;que
bloco é esse/ que eu quero saber, ê ê/ é o mundo negro/ que viemos mostrar
pra você&39;. Eu sabia que a palavra &39;ilê&39; cobria uma área semântica
relativa a habitações, da casa ao templo. No ouvido, a frase &39;emi Omo
nilê&39;... fiquei mais atento, e a estrofe seguinte da música era uma
afirmação franca, diretíssima, da afro-blackitude: &39;somo crioulo doido/
somo bem legal/ temo cabelo duro/ somo bleque pau&39;. Em seguida, vinha
o desafio: &39;branco se você soubesse/ o valor que preto tem/ tu tomava
banho de piche/ ficava preto também&39;. (RISÉRIO, 1981, p.40).

Esta interpretação de Antônio Risério reafirma o desejo de equidade a partir de um empoderamento e
divulgação da cultura negra. E lá se foram: “Pega a Rua Chile, desce a ladeira, tá na Praça Castro
Alves ou Praça da Sé, fazendo seu deboche, transando o corpo, fazendo o seu fricote...”. O Bloco
Afro Ilê Aiyê reinaugura o movimento de resistência no carnaval de Salvador, contando através das
canções, das danças, da estética, dos cadernos de educação e de outras ações a história da
população negro africana a partir da ótica do negro, desprovida dos preconceitos eurocêntricos e
etnocêntricos.

Ainda para o Projeto Documentários “Que Bloco é Esse” Vovô do Ilê Aiyê, ao contar a história do
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surgimento da instituição diz que seu desejo inicial era de que tivesse o nome “Poder Negro”, isso
reflete o desejo que nós tínhamos de sair da invisibilidade. Mas esta era uma decisão que não poderia
ser tomada à revelia, pois assim como em outras instituições negras carnavalescas (Araketu, Cortejo
Afro, Okambí, entre outras), o Bloco Afro Ilê Aiyê segue as orientações de sua Matriarca, a então
Yalorixá Hilda Dias dos Santos – Mãe Hilda[14] do Terreiro Ilê Axé Jitolu. A intenção de Mãe Hilda (in
memoriam) era a de evitar um confronto direto com a polícia uma vez que era época da ditadura
militar e o nome “Poder Negro” certamente seria considerado uma provocação para o sistema desse
período. Além de matriarca e fundadora da instituição, a Yalorixá, era ela a zeladora do bloco e após
sua passagem para o orun[15], em 19 de setembro de 2009, este cargo passou a ser exercido por
Mãe Hildalice, atual Yalorixá do Ilê Axé Jitolu e filha biológica da “Yá Hilda Jitolu, Obaluaê. Meu
candomblé, meu tripé. Minha Mãe, Hilda, adupé!…”[16]. Esta canção representa a base e a fonte de
inspiração que foi essa sacerdotisa para a edificação do Bloco Afro Ilê Aiyê, que mesmo após a sua
passagem para o ‘orun’ continua mantendo o seu legado.

1.3 Mãe Hilda Jitolu, guardiã da fé e da tradição africana[17]

As ações de Mãe Hilda não se restringiu a guardiã das crenças negras ancestrais, a orientadora,
conselheira e zeladora do Bloco Afro Aiyê, com o intuito de multiplicar os valores e apresentar de
forma consciente a história, os valores e a cultura negro africana criou no ano de 1988 a Escola de
Ensino Fundamental Comunitária Mãe Hilda, que inicialmente teve sede no Terreiro Ilê Axé Jitolu e
após 14 anos passou a funcionar na sede do Bloco Afro Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto, no bairro
do Curuzu. A mudança para a Senzala do Barro Preto permitiu a ampliação do espaço físico, a
criação de uma biblioteca e um espaço para que a crianças tivessem a liberdade de brincar durante o
intervalo (CONRADO, 2006, p. 108).

A Escola Mãe Hilda atende a crianças da comunidade do bairro do Curuzú, na cidade de Salvador e
adjacências, além de oferecer aulas das disciplinas da educação escolar formal como: português,
matemática e geografia faz parte do currículo pedagógico da escola a história social e cultura
afrobrasileira, indo desde as crenças religiosas até a culinária e estética negra. A história da
população negra africana é contada para as crianças a partir de uma ótica que não a exclui dos
valores e importância para a nossa formação identitária. Considero que se na época que em que
iniciei minha formação escolar tivesse na escola em que estudei este mesmo formato de ensino teria
tido menos conflito identitário em meu processo de compreensão enquanto indivíduo.

Ao ter acesso a informações que dignifiquem a população negra os estudantes são estimulados a
despertarem seus censos de pertença racial, têm as suas autoestimas elevadas e são multiplicadores
desses ensinamentos. A singularidade e especificidade dos elementos culturais negros são tratados
de forma a garantir o exercício e manutenção da história ancestral negra, ações pedagógicas pouco
exercidas nas educações formais que em grande maioria, para a tender as leis 10.639/03 e a lei
11.645/08[18], cometem o equívoco de reforçar os estereótipos que nos foram lançados por meio da
realização de festas em datas comemorativas como o “13 de maio” ou “Dia do Folclore” em que o
negro ou a negra ainda são apresentadas como escravos, ou não tem algum tipo de reflexão crítica
em torno desses contextos históricos.

Quando falamos em uma prática pedagógica ancestral, nos referimos, a uma
transmissão de conhecimento de mão dupla. Quando o educador e o
educando se respeitam, o discípulo é o sujeito da história. A pedagogia do
Terreiro nada mais é do que as práticas educativas de vida das sociedades
africanas da África pré-colonial. (ILÊ AIYÊ, 2004, p.33).
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Um dos instrumentos pedagógicos utilizados pela escola são os Cadernos de Educação. Nestes
cadernos estão registradas letras de canções do Bloco Afro Ilê Aiyê, histórias de heróis e heroínas
negras (as pérolas negras), as tradições africanas e afrobrasileiras, as histórias de rebeliões
negro-africanas e o tema que será norteador das ações do bloco para o carnaval do ano seguinte que
é apresentado para os estudantes de forma crítica e reflexiva. Estes cadernos são impulsionados pelo
Projeto Político de Extensão Pedagógico da escola, o PEP e tiveram contribuições de alguns
profissionais como: Ana Célia Silva, Arany Santana, Hildete Lima, Jaime Sodré, Gelton de Oliveira,
Lourdinha Siqueira, Antonio Godi e Valdina Pinto (OLIVEIRA, 2013, p.121).

Além do material didático o saber construído pelas experiências são também possibilidades
pedagógicas utilizadas pelas educadoras da Escola Mães Hilda. O respeito aos mais velhos e a
hierarquia passam a ser o carro chefe do ensino, estes são ensinamentos que se estendem dos
terreiros de candomblés para as salas de aula. “Mãe Hilda Jitolu sempre acreditou e investiu na
educação e segundo ela: um terreiro de Candomblé é uma casa de educação. Aqui é igual a uma
escola”. (OLIVEIRA, 2013, p.123). Apesar de não ensinar a religião do candomblé, são parte do
ensinamento da escola a preservação e admiração pela natureza, a solidariedade, a coletividade, o
respeito ao semelhante e suas crenças, a valorização da natureza e os princípios da existência
humana. Princípios inerentes das religiões de matrizes africanas. Trata-se de uma educação que
coloca em evidência a história de heróis e heroínas negras invisibilizadas pela história racista que
negam as suas lutas para a valorização da população negra e nossa importância na construção da
identidade cultural do Brasil. Revela a face de forma verdadeira da nossa histórias e empodera
crianças que passam a ter representatividade e perceber seu potencial para ocuparem as esferas de
poder de nossa sociedade seja no âmbito político, como econômico, cultural e ou social. Pois, ao ser
apresentadas as referências negras a compreensão e a aceitação da estética negra da são
potencializadas nas crianças. Esses são fatores que resultam numa educação que possibilite ao
indivíduo o reconhecimento dos elementos que constituem a sua identidade, que compreenda sua
diferença como algo singular e não inferior, que seja protagonista de suas histórias e de nossa
sociedade e que se sinta competente e capaz de ocupar qualquer espaço da sociedade.

1.4 A força das raízes africanas[19]

Outras ações realizadas pelo Bloco Afro Ilê Aiyê são aulas de canto, percussão e dança afro,
promovidas pela Escola de Percussão, Canto e Dança Band’erê, escola que eu tive o prazer de atuar
como professora em 2011. Associando jogos rítmicos, a musicalidade e aos elementos da dança
ministrei aulas para as crianças da Banda Erê, tendo como objetivo principal o reconhecimento dos
princípios e elementos que constituem as Danças de Matrizes Africanas: religiosidade, ideologias,
história, identidade, movimento, tempo, espaço, ritmo, e a afirmação da identidade negra individual e
coletiva. As aulas que empreendia era a união da expressividade com as crenças, historiografia e
ideologias negro-africana com o propósito da manutenção e propagação da memória negra ancestral.

Nas táticas de preservação da cultura negra nas Américas, a forma rítmica
desempenhou papel importante. É sabido que na música negra, a riqueza
rítmica relega a segundo plano a melodia, que é simples, de poucas notas e
frases pouco expressiva. No contato das culturas da Europa e da África,
provocada pela diáspora escravizada, a música negra cedeu em parte à
supremacia melódica europeia, mas preservando em sua matriz rítmica
através da deslocação dos acentos presentes na sincopação. (SODRÉ, 1998,
p.25).

Os estudantes eram estimulados a expressarem todas as possibilidades de seus corpos, a cognição,
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era a mola mestra para que eles passassem a ter consciência de si, refletirem sobre si e criarem
novas possibilidades de expressão. O “corpo-ser” proposto pelos Estudos Culturais se apresenta na
Banda Erê. Cantar-tocar-batucar-historiografar são ações desenvolvidas nas crianças que vivenciam
dia-a-dia as atividades propostas. À princípio o maior interesse das crianças é o de aprender tocar
instrumentos percussivos, mas o alcance deste “corpo-ser” é possível porque “na cultura tradicional
africana, ao contrário, a música não é considerada uma função autônoma, mas uma forma ao lado de
outras – danças, mitos, lendas, objetos, encarregados de acionar o processo de interação entre os
homens e entre o mundo visível (o ayê, em nagô) e o invisível (o orum)”. (SODRÉ, 1988, p.21).

Minhas ações seguiam na busca da sintonia entre cultura, movimento corporal e musical, de tal modo
que o desejo do todo alcançasse seu ápice. Fazendo com que o pertencimento cultural se elevasse
cada vez mais de acordo com a socialização de seus acontecimentos. Considero que o processo de
autoconhecimento seja vital para a prática da dança na Banda Erê, pois o que está em jogo é a
revalorização das matrizes estéticas negras, assim como as culturais e as sociais, o auto
reconhecimento e revalorização de suas matrizes estéticas, culturais, suas matrizes sociais, suas
matrizes religiosas e a dança, por meio de seus elementos, possibilitam o reconhecimento identitário
e o empoderamento.

A Dança de Matrizes Africanas foi a possibilidade pedagógica utilizada que proporcionou vivências
capazes de oferecer o preparo técnico corporal, despertou nas crianças da banda os sensos criativos,
colaborativo, coletivo, inferindo efetivamente na sua cognição. As ações da Banda Erê despertam os
corpos unindo os batuques com a gestualidade formando um ser ciente esteticamente e apto a
desenvolver suas potencialidades comportadas no pertencimento étnico-racial. Cantar/dançar, entrar
no ritmo, é como ouvir os batimentos do próprio coração – é sentir a vida sem deixar de nela
reinscrever simbolicamente a morte de nossos saberes. (SODRÉ, 1998, p. 23.). Transpondo para
nossa realidade, estamos matando as histórias que nos depreciaram e dando vida às nossas histórias
que nos valorizam e nos tornam capazes de combater o racismo latente em nosso meio social, que
muitas vezes é considerado velado, mas de fato, é declarado.

Jaci Trindade, produtora dos eventos institucionais do bloco e Coordenadora das Candidatas a Deusa
do Ébano desde 2004, em resposta a questão sobre a importância das ações empreendidas pelo
Bloco Afro Ilê Aiyê, infere que:

O trabalho do resgate de identidade étnica que o Ilê vem fazendo durante
todos esses anos, através da música e da dança, tem sido muito importante,
pois a Bahia mudou seu visual, seu ritmo, seu jeito de ser, falar, alguns
costumes e até mesmo os modos de lazer, foi muito mais além do que o que o
bloco imaginou que iria alcançar, pois ele trata da promoção de uma cultura,
ou conjunto de culturas, do qual herdamos e transcende as medidas de
cintura, quadris, cor de olhos e cabelos. (Abril, 2016).

A força do Ilê Aiyê está em tirar “o negro da senzala e dar liberdade[20]” transpondo-nos para um
cenário em que longe das algemas nos torna conscientes da nossa alteridade enquanto humanos,
superando um sistema que nos aprisiona replicando no contexto atual as mazelas causadas pelo
período escravocrata. Além da Escola Mãe Hilda e da Escola de Percussão Banda Erê, o bloco
oferece cursos de corte-costura, estética negra, capoeira e informática, para pessoas da comunidade.
Estes cursos corroboram para a manutenção da cultura, elevação da autoestima, capacitação e
qualificação profissional da população negra e sua inserção na sociedade a partir dos saberes
negro-africano.
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(IN) CONCLUSÃO

Os Blocos Afro de Salvador são referênciais de como as verdadeiras histórias da população negra e
africana podem ser contadas. Nosso legado é representado através de versos e prosas, reafirmando
que a arte é uma das maiores formas de expressão política e resignificação histórica. Em entrevista
cedida para esta pesquisa o compositor e cantor Tonho Matéria em afirmou que “sem a intervenção
do Bloco afro e suas músicas não haveria o Axé Music. Nossa música é a maior e melhor do mundo
porque fala a verdade, incomoda, critica, fala de amor, de dor, ódio e somos felizes. Esta música tem
um conceito literário próprio e que não se deve perder de vista esses conceitos” (Fevereiro, 2016). O
cantor e compositor e compositor Shido Silva corrobora com esta pesquisa dizendo que as canções
dos Blocos Afro favorecem para o “reconhecimento, valor histórico que é cantado em versos para a
elevação da autoestima da população negra para que esta seja dia após dia fortalecida.” (Fevereiro,
2016). Como possibilidades pedagógicas as composições propõem aos indivíduos informações que
irão aguçar os seus senços críticos e reflexivos em torno de temas políticos, históricos, culturais e
sociais.

Ao analisar em seu tema central as ações empreendidas por movimentos sociais que exaltam a
beleza da população negra em todas as suas esferas. Este estudo considera que os Blocos Afro
representam um sistema artístico-politico-cultural marcado por aspectos da cultura corporal negra,
que com gestos simbolizam nossas histórias e valores ancestrais. Com o vigor de nossos corpos
seguiremos nossas trajetórias rumo à valorização das manifestações das culturas negras,
rememorando a consciência de indivíduos e grupos, que através da memória coletiva continuarão
reverberando junto ao som dos tambores o ideal de viver em uma sociedade igualitária.

[1]
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[1] Da canção “Macuxi Muita Onda (Eu Sou Negão)”, composta pelo cantor e compositor Gerônimo
Santana Duarte, o Gerônimo, em 1987.

2Tonho Matéria é cantor e compositor com atuação em Blocos Afro de Salvador como Olodum, Ilê
Aiyê, Araketu e foi o fundador do Bloco da Capoeira, em 2013.
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3 Shido Silva é cantor e compositor do Bloco Afro Malê Debalê, situado no Parque Metropolitano
do Abaeté, no bairro de Ituapã, na cidade de Salvador.

4 Não foi necessária a utilização de pseudônimos, uma vez que os sujeitos pesquisados, por livre
consentimento, autorizaram a exposição de seus nomes à luz do sentimento de pertença a
temática aqui abordada.

5 Da canção “Que Bloco é Esse” composta
por Paulinho Camafeu, para o Bloco
Afrobaiano Ilê Aiyê em 1975.
6 Idem.

7 O Curuzu tem uma população de 23.108 habitantes, densamente concentrados na Rua do Curuzu,
ruelas e baixadas adjacentes, forma uma vizinhança com funções e usos característicos. Tanto que
muitos moradores consideram o Curuzu como um bairro-distrito da Liberdade. Há uma identidade
própria, marcada principalmente pelo estreitamento das relações de amizade e pela história e
presença do Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro do Brasil.

8 Antônio Carlos dos Santos, o Vovo do Ilê Aiyê, é presidente e fundador do Bloco Afro Ilê Aiyê.

9 O surgimento de blocos de índio no carnaval de Salvador ocorreu no final da década de 1960,
influenciados pela cultura cinematográfica norteamericana e seus filmes de faroeste. Durante muitos
anos costumavam sair às ruas durante o carnaval ao som da bateria de percussão e com figurino
repleto de referências indígenas. As baterias eram formadas por integrantes das antigas escolas de
samba de Salvador que migraram para os Blocos de Índio. “O Apaxes do Tororó foi uma importante
referência para nós, do Ilê Aiyê. Era na quadra do Apaxes que nos encontrávamos em torno da
música, do samba, que alimentou as nossas inquietações e luta. O Ilê Aiyê é fruto desse momento
cultural de Salvador”, explica Arany Santana, fundadora e diretora do bloco afro Ilê Aiyê. (Disponível
em: . Acesso em: 27 abr. 2016).

10 O Projeto Documentários “Que Bloco é Esse” foi produzido e realizado pela Empresa de Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, em 2012 e teve como principal objetivo apresentar as histórias e ações
de Blocos Afro de Salvador.

11 Da canção “Que Bloco é Esse” composta por Paulinho Camafeu, para o Bloco Afrobaiano Ilê Aiyê
em 1975.

12 Da canção Macuxi Muita Onda (Eu Sou Negão), composta pelo cantor e compositor Gerônimo
Santana Duarte, o Gerônimo, em 1987.

[1]3 Da canção Afirmação ao Poder composta por Jucka Maneiro, Roberto Cruz e Sandoval, para o
Bloco Afro Ilê Aiyê, em 2006.

14 Hilda Dias dos Santos nasceu em 6 de janeiro de 1923, no Bairro de Brotas, na Quinta das Beatas,
hoje Cosme de Farias, na cidade do Salvador, na Bahia. Em 1942, recebeu o nome de Jitolu após
passar pelo período de iniciação religiosa, realizado com orientação do babalorixá (significa zelador,
administrador do candomblé. O feminino de iyalorixá). Em 1974, apoia seu filho Vovô na criação do
Bloco Carnavalesco Afro, participando inclusive na escolha do nome bloco, Ilê Aiyê, que significa
Casa de Negros, desfilando no carnaval de Salvador em 1975.
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Em 1988, Hilda cria, no Terreiro, a escola que leva seu nome. Em 1995, é criado o Projeto de
Extensão Pedagógica (PEP) do Ilê Aiyê, para o qual Mãe Hilda acolhe no seu terreiro 50 professores
das escolas públicas do bairro da Liberdade para capacitação ao conhecimento da história e da
cultura afrobrasileira, desenvolvendo o pensamento crítico sobre questões como: etnia, pluralidade
cultural e análise do livro didático. O ori ou cabeça de Mãe Hilda, é dirigido pelo orixá Obaluaiyê (é
também o Omolu mais usado no Ketu/Nagô). (MOREIRA, 2012).

15 Oriunda do idioma Iorubá, a palavra orun, esta relacionada ao “mundo” onde habitam os deuses e
deusas do panteon africano. Segundo a crença das religiões de matrizes africanas, os seus iniciados
não morrem e sim fazem a passagem para este plano ancestral.

16 Da canção “Comando Doce” composta por Juracy Tavares e Ulisses Castro, para o Bloco
Afrobaiano Ilê Aiyê, em 2004.

17 Tema que regeu as ações do Bloco Afro Ilê Aiyê, durante o ano de 2004.

18 Nos parágrafos 1º e 2º do Art 26-A da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 consta a inclusão,
dentro do conteúdo programático a ser oferecido nas escolas, do 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, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas 416 de Educação Artística e de
Literatura e História Brasileira. A referida lei complementar institui, ainda, em seu Art. 79-B o dia 20 de
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra". No parágrafo 1º do Art 26-A da Lei nº 11.645,
de 08 de março de 2008 encontramos a seguinte redação: O conteúdo programático a que se refere
este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da
população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e
dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira
e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas
social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (BRASIL, 2008, p.1).

19 Tema que regeu as ações do Bloco Afro Ilê Aiyê, durante o ano de 1999.

20 Da canção “A força do Ilê” composta por Paulinho Laranjeiras, para o Bloco Afrobaiano Ilê Aiyê,
[s.d.].
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