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estudOs africanOs na escOla Baiana  

reLAtO de uMA eXperiênciA1

No seminário promovido pelo Mestrado em Educação e Contem-
poraneidade da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), de 28 a 30 
de maio de 2003, sobre experiências educativas com a cultura afro-
brasileira, relatamos a implantação dos Estudos Africanos na escola 
fundamental média baiana, ocorrida nos anos 80. Esse nosso relato foi 
embasado na assertiva de que a educação estaria comprometida se não 
estivesse assentada na realidade histórico-cultural da sociedade a que se 
destina. Firmada nesta convicção, a Secretaria de Educação e Cultura do 
Estado da Bahia, gestão 1983-1987, instituiu a disciplina Introdução aos 
Estudos Africanos, precedida do Curso de Especialização em Estudos da 
História e das Culturas Africanas para habilitar docentes no ensino dessa 
matéria. Desenvolvemos uma iniciativa pioneira e condizente com as 
tradições afrobaianas.

A Secretaria foi desafiada por segmentos expressivos de instituições 
vinculadas à cultura negra. A criação da disciplina não deixou de ser 
uma resposta política às diligências do Centro de Estudos Afro-Orientais 
(CEAO) da Universidade Federal da Bahia (UFBA), que solicitou ao 
Conselho Estadual de Educação da Bahia (CEE/BA), em 8 de agosto 
de 1983, a sua inclusão nos currículos do ensino fundamental e médio. 
Nesse mesmo sentido, agiram as entidades negras de Salvador e do 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. Estudos africanos na escola baiana: relato de uma experiência. 
Revista da Faeeba - Educação e contemporaneidade, Salvador, v. 12, n.19, p. 41-51, jan./jun. 2003.
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Estado da Bahia solicitando a inclusão da matéria na proposta curricular. 
Ambos os requerimentos fundamentaram-se nas raízes históricas, nas 
relações entre Brasil e África, no intercâmbio com vistas ao crescimento 
dos estudos afro-brasileiros, na necessidade de resguardar a memória 
do País e, em especial, da Bahia, na caracterização da identidade e da 
diferença do povo e da cultura baiana.

Ao relatar essa experiência, 20 anos decorridos, como ex-secretário 
de Educação e Cultura do Estado da Bahia que homologou os atos e 
liderou a iniciativa, não é despercebido ressaltar as ricas e plúrimas 
manifestações dos afrodescendentes. A institucionalização da disciplina 
visou a aproximar a escola pública, oficial, formal e regular, do seu 
envolvente contexto cultural. O objetivo da Secretaria de Educação 
era eminentemente pedagógico, precisamente, conscientizar-se do 
passado e das perspectivas do futuro, recepcionando o portentoso 
background africano para formar pessoas mais ajustadas à sua cultura. 
Particularmente, para a Bahia, o que interessa sobremodo é poder 
contar, pedagogicamente, com expressivo contingente negro que tanto 
marca as nossas manifestações religiosas e sociais.

Encerramos a nossa participação no Seminário expondo o plano 
cronológico do processo de implantação. Primeiramente, o CEE/BA re-
cebeu, analisou e aprovou a inclusão da disciplina, conforme parecer do 
conselheiro monsenhor José Hamilton Almeida Barros. Ato contínuo, 
o secretário dirigiu-se ao Conselho das Entidades Negras da Bahia, 
comunicando a decisão do colegiado da Educação. Em segundo lugar, 
por sugestão do grupo de professores participantes, criou-se a Assessoria 
de Estudos Africanos, junto ao gabinete do secretário, e ao Centro de 
Estudos Afrobaianos, na UNEB. 

Uma etapa decisiva constituiu-se na realização do Curso de Es pe-
cialização em Introdução aos Estudos de História e Culturas. Os do -
cu mentos reunidos para o presente relato demonstram momen tos 
significativos da inovação. Destacamos duas partes: em um primeiro 
momento, resumiremos a proposta de inclusão da disciplina e, em 
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seguida, o Curso de Especialização voltado à formação de professores a 
fim de ministrá-la.

PROPOSTA DE INCLUSÃO DA DISCIPLINA

As proposições do centro de Estudos Afro-Orientais  
e das entidades negras

O Conselho Estadual de Educação da Bahia recebeu a solicitação 
de inclusão da disciplina em 1º de agosto de 1983, encaminhada pela 
diretora do Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da 
Bahia (CEAO), professora Yeda A. Pessoa de Castro. A direção do CEAO 
tomou essa iniciativa como órgão executor do Programa de Cooperação 
Cultural Brasil-África, arguindo as seguintes considerações:

as raízes históricas do Brasil e especificamente da Bahia;a) 

a evolução histórica e as características étnico-demográficas da b) 
sociedade baiana;

a densidade de componentes culturais africanos na composição c) 
da cultura baiana;

a permeabilidade étnica e cultural da estrutura social da Bahia;d) 

o atual estágio das relações político-econômicas e culturais e) 
entre o Brasil e a África;

as dimensões contemporâneas das relações inter-étnicas da f) 
cultura baiana;

a política da União desenvolvida através de programas de g) 
intercâmbio cultural, visando ao crescimento dos estudos afro-
brasileiros;

a necessidade de efetivamente resguardar a memória do País e h) 
do Estado da Bahia e firmar a caracterização da identidade do 
povo e da cultura baiana;
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a receptividade do professorado de 1º e 2º graus (ensino i) 
fundamental e médio) e do público em geral ao curso ministrado 
pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, em convênio com a 
Fundação Ford, de “Introdução aos Estudos da História e das 
Culturas Africanas”, cabendo salientar que foi o primeiro curso 
desse teor oferecido no Brasil;

a existência de pessoal habilitado no magistério público de 1º j) 
e 2º graus para desenvolver atividades de ensino e pesquisa no 
campo dos estudos africanos; e

a existência de um convênio celebrado, em 1974, entre a k) 
União, o Estado da Bahia, a Universidade Federal da Bahia e 
o Município de Salvador, para a execução de um Programa de 
Cooperação Cultural entre o Brasil e os Países Africanos para 
o Desenvolvimento de Estudos Afro-Brasileiros (CEAO, ofício 
N. 183, de 1º de agosto de 1983).

Por sua vez, referendando o pedido da direção do CEAO/UFBA, as 
entidades negras de Salvador e do Estado da Bahia reforçaram a inclusão 
da disciplina no currículo do sistema de ensino, nos seguintes termos:

a população de Salvador é constituída por um contingente 1) 
majoritariamente de descendência africana;

o Brasil é uma sociedade pluricultural, por isso é necessário  2) 
que seja estudada nas escolas a História das três constituintes da 
nação brasileira;

a ausência do estudo da História e da Cultura negra, nos currí-3) 
culos escolares, concorre para a falta de identidade cultural e 
conseqüentemente, para a inferiorização do povo negro e de 
seus descendentes no Brasil;

existe grande receptividade e expectativa da comunidade a 4) 
todos os cursos sobre Estudos Africanos que são oferecidos por 
iniciativa dos Movimentos Negros e da Universidade através do 
CEAO – Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade 
Federal da Bahia, e
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as relações político-econômica-culturais entre o Brasil e a África 5) 
pressupõem um conhecimento mútuo da História e Cultura 
entre as nações brasileira e africana. (OFÍCIO das entidades 
negras, 10 de março de 1984)

As entidades negras fazem referência ao ofício enviado pelo CEAO ao 
Conselho de Educação. Assinaram o documento as seguintes entidades: 
Sociedade Protetora dos Desvalidos; Movimento Negro Unificado-BA; 
Adé Dudo; Versos Negros; Grupo de Estudos Afro-Brasileiros (GEAB); 
Grupo Cultural “Os Negões”; Ilê-Aiyê; Olodum; Urunmilá; Grupo 
Negro do Garcia; Sociedade São Jorge do Engenho Velho; Núcleo 
Cultural Niger-Okan; Legião Rasta; Associação Centro Operário da 
Bahia. Ambas as reivindicações expressas nesses dois documentos foram 
encaminhadas à apreciação do Conselho Estadual de Educação, instância 
deliberativa e normativa competente para decidir sobre a recepção da 
nova matéria pedagógica.

Apreciação e aprovação dos requerimentos pelo 
conselho Estadual de Educação da Bahia

O Conselho apreciou a proposta, tendo o plenário aprovado a solicitação 
em 20 de maio de 1985, conforme parecer do conselheiro monsenhor 
José Hamilton Almeida Barros. Participou da transmissão a Comissão 
de Currículos e Experiências Pedagógicas, tendo o CEAO apresentado 
documentação suplementar (Processo CEE/BA nº 253/1989).

Analisando o parecer CEE/BA nº 089/1985, constata-se que houve 
dupla fundamentação legal e cultural.

A Lei 5.692/71 que, modificada no que compete pela Lei 7.044;82, regula 
os vários sistemas de ensino, define no caput do Art. 4º: “os currículos do 
ensino de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito 
nacional e uma parte diversificada para atender conforme as necessidades 
e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos 
estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos”.
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Em seguida, no art. 5º se declara:

as matérias relativas ao núcleo comum de cada grau de ensino a) 
serão fixadas pelo Conselho Federal de Educação;

as matérias que comporão a parte diversificada do currículo b) 
de cada estabelecimento de ensino serão escolhidas com base 
em relação elaborada pelos Conselhos de Educação, para os 
respectivos sistemas de ensino; e

o estabelecimento de ensino poderá incluir estudos não decor-c) 
rentes de matérias relacionadas de acordo com a alínea anterior. 
Assim se constata que a sem efeito disciplina proposta pelo 
CEAO – “Introdução aos Estudos Africanos” - como disciplina 
para a parte diversificada do currículo, tem absoluto respaldo 
na lei em vigor: pode ela compor o elenco de disciplinas que 
venham a ser indicadas pelo Conselho Estadual de Educação, 
como acréscimo ao que é prescrito na Resolução CEE-127/1972 
como também pode compor os currículos de 1º e 2º graus 
das escolas em decorrência de solicitação feita pelos próprios 
estabelecimentos de ensino.

Após o devido enquadramento da disciplina na parte diversificada 
do currículo, conforme a legislação em vigor, o relator aduziu as 
considerações de ordem cultural, sintetizando as razões apresentadas 
tanto pelo CEAO, como pelas entidades negras:

no Brasil, notadamente na Bahia, existe na história de sua a) 
formação étnica como na realidade atual de sua cultura, a 
presença inconteste e plurivalente do negro: o negro é parte 
integrante da própria realidade do “ser homem”;

existe, nos diversos setores culturais do País, considerados aqui b) 
os níveis sociais, culturais e etários, um interesse, cada vez maior 
pela compreensão do homem brasileiro e do seu modo de ser e 
de agir, desde as suas origens;



220 221

já existem, dentro dos próprios quadros do magistério das c) 
escolas oficiais de e 1º e 2º graus, pessoas, não apenas dispostas, 
mas também habilitadas pelo próprio CEAO para ministrarem 
as aulas da disciplina Introdução aos Estudos Africanos;

a proposta da disciplina a ser oferecida a alunos da 8ª série  d) 
do 1º grau, objetiva oferecer a tantos alunos, muitos dos 
quais encon tram na 8ª série do 1º grau, em razão da las ti-
mável condição edu  ca  cio nal do sistema brasileiro, o pon-
to final dos seus estudos esco la res, uma oportunidade de 
melhor entenderem a formação psico lógica, humana, so cial 
nu  ma palavra cultural do povo brasileiro. A operacionaliza ção 
deverá ser discutida pelo órgão compe tente da SEC, com o 
órgão supervisor da disciplina, no caso, o CEAO e as escolas 
interessadas na implantação, a fim de que se faça de maneira 
gradual, em vista ao objetivo a ser alcançado (CONSELHO, 
Parecer, CEE/BA Nº 089/85).

Em face dessa fundamentação, a conclusão do plenário foi pela 
inclusão da disciplina, devendo ser oferecida tanto na escola de primeiro, 
como na de segundo graus, particular e pública. A matéria passou a 
integrar a parte diversificada dos currículos dos respectivos graus de 
ensino, sem necessidade de aprovação prévia do Conselho de Educação. 
Eis os termos da conclusão:

De tudo que se examinou, pode-se concluir que a introdução nos 
currículos das escolas do Sistema Educacional Baiano, da disciplina 
Introdução aos Estudos Africanos atende a uma expectativa de grande 
parte da população interessada na compreensão do ser brasileiro e 
baiano; para tanto, acresce o fato de que a contribuição do CEAO, seja 
na preparação como na assistência à execução da programação que se 
pretende, e que se acha constante do processo, atende perfeitamente ao 
que se espera da introdução da disciplina nas escolas.
Pelo exposto, somos de parecer que não existe impedimento de ordem 
legal para que a disciplina Introdução aos Estudos Africanos possa ser 
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oferecida, a nível de 1º e 2º graus, por escolas particulares ou da rede 
oficial, que assim desejem fazê-lo. A referida disciplina pode constar da 
parte diversificada dos currículos dos supracitados graus de ensino, sem 
que dependa de prévia aprovação por parte deste Conselho (CONSELHO, 
parecer CEE/BA, N. 089/85).

implantação da disciplina

Aprovada a inclusão da disciplina, o secretário de Educação responde 
ao CEAO e ao Conselho de Entidades Negras da Bahia e os convida para 
a homologação da resolução do Conselho de Educação. Pela Portaria  
nº 6.068, de 25 de abril de 1985, determina que o então Departamento 
de Ensino de 1º e 2º graus (DEPS/SEC) tome providência para incluir a 
disciplina na parte diversificada do currículo, na rede estadual de ensino.

Reuniões foram realizadas com as entidades e os órgãos envolvidos 
para discutir a implantação da disciplina, bem assim o curso de formação 
de professores. De pronto, o Colégio Estadual Governador Lomanto 
Júnior a inseriu no seu currículo. O clima favorável de aceitação da 
inovação fez-se sentir.

Em 20 de março de 1986 (Portaria nº 4.064, de 19 de março de 
1986) é criada a Assessoria de Estudos Africanos, no âmbito do gabinete 
do secretário de Educação, composta dos professores Aracy Santana 
Santos, Edson Trenzilbo França, Eugênia Lúcia Vianna Nery do Espírito 
Santo, Newton Oliveira Nascimento, Yolanda Paredella Ferreira da Silva 
(Portaria Nº 4.367, de 25 de março de 1986). A professora Eugênia Lúcia 
é designada para coordená-la (Portaria nº 5.402, de 15 de abril de 1986).

A participação da Universidade do Estado da Bahia evidencia-se 
durante todo esse processo de implantação. Assim, em 15 de maio 
de 1986, cria-se o Centro de Estudos Afrobaianos (Ceab), na UNEB 
(Portaria nº 6.894, de 15 de maio de 1986).
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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO PARA O ENSINO  
DE ESTUDOS AFRICANOS

Justificativa

Objetivando capacitar professores para o ensino de nova disciplina, 
programou-se o Curso de Especialização em Introdução aos Estudos de 
História e de Culturas Africanas.

Dessa maneira, o Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBA 
ofereceu, em convênio com a SEC/UNEB, o curso de Introdução aos 
Estudos da História e das Culturas Africanas, visando à habilitação 
de docentes da rede estadual de ensino, na disciplina Introdução aos 
Estudos Africanos, como fora instituído pelo Conselho de Educação.  
O referido curso, em nível de especialização, foi integrado em 420 horas, 
com carga-horária semanal de 18 horas-aulas, no período de maio a 
dezembro do ano de 1986, tendo como pré-requisito a licenciatura 
plena na área de Ciências Humanas – História, Geografia ou Ciências 
Sociais. Era interesse da Secretaria que as unidades indicassem dois 
docentes com a qualificação exigida, para efetuar inscrição no Centro de 
Estudos Afro-Orientais.

A receptividade ao referido curso, ministrado pelo Centro de 
Estudos Afro-Orientais em convênio com a Fundação Ford, foi indicativa 
da validade de novos oferecimentos do curso (BROOKE, 2002, p. 153). 
A experiência foi demonstrativa de como, por vários caminhos, tem sido 
buscada a identidade cultural brasileira.

Por outro lado, a decisão do Conselho Estadual de Educação 
homologada pela Portaria n.º 6.068, de 11 de junho de 1985, do 
Secretário de Educação e Cultura do Estado, incluindo a disciplina 
Introdução aos Estudos Africanos na parte diversificada dos currículos 
de 1º e 2º graus da Rede Estadual de Ensino, levou o CEAO a envidar 
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novos esforços, no sentido de habilitar recursos humanos necessários à 
efetiva implementação da disciplina no sistema de ensino.

Objetivando cumprir seu papel de órgão executor do Programa 
de Cooperação Cultural entre o Brasil e os Países Africanos e para o 
De senvolvimento dos Estudos Afro-Brasileiros, além de atender as 
necessidades da rede escolar estadual, na formação de magistério 
habilitado para a regência da disciplina Introdução aos Estudos Africa-
nos, o CEAO, como parte do seu programa de trabalho para o ano de 
1986, teve como uma de suas prioridades o oferecimento desse curso 
de especialização.

Objetivos

O curso de Especialização teve como objetivos: 

Fornecer uma visão geral e atualizada sobre os povos e países 1) 
africanos para professores de 1º e 2º graus, carentes desse tipo 
de informação por deficiência dos próprios currículos oficiais;

Contribuir para uma compreensão global da dinâmica das 2) 
culturas negro-africanas, tendo em vista o maior entendimen-
to do papel por elas desempenhado na formação da cultura 
brasileira;

Despertar o interesse da comunidade baiana, mediante esses 3) 
professores, pelo conhecimento da realidade africana aqui 
proposta;

Habilitar esses professores para atender as necessidades de 4) 
regência da disciplina Introdução aos Estudos Africanos incluída 
nos currículos das escolas de 1º e 2º graus da rede estadual de 
ensino; e

Contribuir para um efetivo resguardo da memória do Brasil e 5) 
da Bahia e para firmar a característica da identidade do povo e 
da cultura baiana.
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caracterização e clientela

Visando ao atendimento aos objetivos propostos, o CEAO ofereceu 
dois cursos em níveis diferenciados de especificação:

Especialização, integralizado em 420 horas, para a habilitação de 
docentes da rede estadual, na disciplina Introdução aos Estudos Africanos. 
(Quadro 1)

 Curso - Introdução aos Estudos da História e das Culturas Africanas

 Especificação - Especialização

 Objetivo - Habilitar professores da rede estadual de ensino para o 
exercício da disciplina Introdução aos Estudos Africanos  
nas escolas de 1º e 2º graus.

 Integralização - 420 horas

 - Conteúdos específicos - Antropologia, História, Geografia, 
360 horas

 - Metodologia e Prática de Ensino, 60 horas.

 Módulo - 35 vagas

 Clientela - Professores da rede estadual de ensino

 Requisito - Licenciatura plena na área de Ciências Humanas (25 vagas) 
portadores de diploma de nível superior (10 vagas)

 Avaliação - No processo com observância de frequência e aproveitamento

 Periodização - 1986.1 - abril e junho
 - 1986.2 - julho a dezembro

 Descrição - O curso dispôs de três disciplinas de conteúdo específico 
– Antropologia, História e Geografia – que obedeceram ao 
planejamento comum, de modo que o caráter interdisciplinar 
permitiu uma compreensão global da temática em estudo.
Complementou a parte específica, a carga-horária de Meto-
do logia e Prática de Ensino que objetiva, basicamente, a 
ela bo ração de programas, material instrucional e propostas 
didáticas adequadas à disciplina dos níveis de 1º e 2º graus. 
Teve como organismos envolvidos UFBA/CEAO/SEC/UNEB.

Quadro 1 - curso de Especialização
Fonte: Elaborado com o material didático do Curso de Especialização do CEAO/UFBA.
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Extensão, integralizado em 120 horas, destinado à comunidade 
e enquadrado nas proposições da Educação Continuada, com possibi-
lidade de oferecimento de mais de uma turma no decorrer do ano letivo. 
(Quadro 2). 

 Curso - Introdução aos Estudos da História e das Culturas 
Africanas.

 Especificação - Extensão

 Objetivos - Atender às solicitações das entidades negras da 
Bahia, visando à qualificação de monitores para 
atuarem em grupos comunitários, associações e 
“escolas livres”.

  - Contribuir para uma compreensão global da 
dinâmica das culturas negro-africanas, tendo em 
vista o maior entendimento do papel por elas 
desempenhado na formação da cultura brasileira.

 Integralização - 120 horas

 Módulo - 20 vagas

 Clientela - entidades negras/comunidade

 Critério de avaliação - frequência

 Periodização - Turma 1 - abril/maio
  - Turma 2 - junho/agosto
  - Turma 3 - agosto/outubro
  - Turma 4 - setembro/outubro

 Descrição - O curso será disposto em três disciplinas de 
conteúdo específico – Antropologia, História e 
Geografia – que obedecem a um planejamento 
comum, de modo que o caráter interdisciplinar 
permita uma compreensão global da temática em 
estudo. Paralelamente aos conteúdos específicos 
do curso, serão desenvolvidas atividades 
complementares sob a forma de seminários, 
palestras, debates, versando sobre temática 
relacionada ao curso ou sugerida, a partir da 
realidade e dos interesses da clientela.
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 Recursos Humanos  - O projeto será desenvolvido com a atuação de uma 
equipe supervisionada pela direção do CEAO, 
contando com a participação de elementos dos 
vários organismos envolvidos.

 Recursos Materiais - Além do material de expediente imprescindível às 
atividades propostas nesse projeto, cumpre observar 
que as dificuldades bibliográficas em relação ao tema, 
necessariamente, levarão a um esforço de aquisição 
de material instrucional e recursos audiovisuais para 
o êxito do processo ensino-aprendizagem.

 Previsão orçamentária - As atividades previstas nesse projeto, (Especialização 
e Extensão) implicam em previsão orçamentária 
no montante de Cr$ 500.000.000,00 (quinhentos 
milhões de cruzeiros), assim distribuídos:

   Pagamento de docentes - Cr$ 300.000.000,00
   Material de expediente - Cr$ 100.000.000,00
   Eventuais 25%   - Cr$ 100.000.000,00
   Total    - Cr$ 500.000.000,00

Quadro 2 - curso de Extensão 
Fonte: Elaborado com o material didático do Curso de Extensão do CEAO/UFBA.

Organismos envolvidos

O termo de convênio celebrado em 1974 para a execução de um 
programa de Cooperação Cultural entre o Brasil e os Países Africanos 
e para o Desenvolvimento de Estudos Afro-Brasileiros tem levado o  
CEAO, como seu órgão executor, a procurar envolver em suas ativi-
da  des todos os organismos signatários. Com relação a esse projeto, a 
UFBA, através do CEAO, celebrou termos aditivos com a SEC atra vés 
da Universidade do Estado da Bahia e do Departamento de Educação 
Continuada. O CEAO dirigiu-se ao ministro da Cultura, solicitando 
a complementação financeira (OFÍCIO, Nº 25, de 28 de janeiro de 
1986).
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Abertura do curso 

Em 12 de maio de 1986, na aula inaugural na Universidade do 
Estado da Bahia, tivemos a oportunidade de destacar alguns aspectos 
na capacitação de professores para o ensino dos Estudos Africanos. 
(BOAVENTURA, 1987, p. 61-66) Seguem alguns excertos do pronun-
ciamento na aula de abertura do Curso de Especialização. 

- Inicialmente, reconhece-se a exigência do resgate de valores 
socioculturais negados ou esquecidos nos caminhos da história de nosso 
país, ao tempo em que no trabalho da educação se concretiza um passo 
na configuração de um Brasil como efetivamente ele é: multirracial e 
pluricultural. Multiplicidade que encontramos em todos os segmentos, 
mormente na Bahia.

- A abertura oficial de um curso de Introdução aos Estudos da 
História e das Culturas Africanas assinala não uma inovação em termos 
pedagógicos, mas, em essência, um indicador de uma modificação de 
comportamento e de mentalidade, que, como sabemos, é uma categoria 
cuja mudança demanda um tempo estruturalmente de longa duração. 
(BRANDÃO, 2002, p. 19)

- Resultam o curso e a disciplina da redução local e temporal de um 
processo que, para evitar alongamentos maiores, situaremos a partir dos 
anos 20, tendo como alguns pontos de referência o Renascimento Negro, 
nos Estados Unidos, de 1920 a 1940, com Dubóis e Hugles à frente, 
enfatizando a crença na igualdade entre as raças e na história do negro. 
O negro se aceita, assume a sua cor negada, busca a afirmação cultural, 
moral, física e psíquica. O médico Price Mars, haitiano, reconhece 
oficialmente, nas origens negras e africanas da cultura do Haiti, uma 
maneira de devolver a memória ao povo negro. Os movimentos da 
negritude na América e na Europa despertaram a memória e a dimensão 
histórica tiradas aos negros. 

A revista Étudiant Noir 1934, criada na França, congrega estudantes 
negros em Paris sem distinção de origem, apontando como a volta às 



228 229

raízes africanas meio de libertação do negro. Destacam-se Aimé Césaire, 
martiniquense, Léon Daamas, guianense, e o próprio Leopold Sedar 
Senghor, senegalês.

Esses e outros movimentos referidos puderam determinar os 
objetivos da negritude: a) o desafio cultural do mundo negro, em 
uma palavra, a identidade; b) o protesto contra a ordem colonial; c) 
a emancipação política dos povos africanos: d) a construção de uma 
civilização do universal, como queria René Maheu, diretor-geral da 
Unesco, isto é, o encontro de todas as outras civilizações.

Cheik Anta Diop fala na valorização do histórico, do linguístico e  
do psicológico. Assim, quer esteja o negro na África ou em diáspora, 
precisa sempre do estudo da sua história para encontrar o passado 
ancestral e reconquistar o seu lugar no mundo moderno.

Ainda Aimé Césaire concebe a negritude como identidade, fideli-
dade e solidariedade. Identidade ao assumir-se como negro. Fidelidade, 
a ligação com a origem ancestral, o conhecimento da herança africana. 
E solidariedade que é a civilização do universal. Insiste o autor na 
construção de uma nova sociedade, onde todos os mortais poderão 
encontrar o seu lugar.

Para a Bahia é sumamente significativa a criação da disciplina na parte 
diversificada do currículo das suas escolas. É um ato que consideramos da 
maior importância cultural. Ajusta-se a educação à cultura. O currículo 
das escolas baianas passa a refletir ou a expressar um dos componentes 
mais ricos e poderosos do background da nossa terra.

A Secretaria de Estado da Educação e Cultura vem, desde o início da 
nossa gestão, em 1983, atuando no sentido de que o pedido de criação 
da disciplina sobre os estudos africanos, por várias entidades negras e do 
Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia, 
fosse aceito.

Enfatiza-se, por um lado, o acerto da decisão do Conselho de 
Educação e, por outro, as medidas que a Secretaria já vem tomando 
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para operacionalizar esta determinação. Dentre elas, caberá a Colégios 
como o Lomanto Júnior, em Itapuã; Newton Sucupira, em Mussurunga; 
e o Duque de Caxias, na Liberdade, tomar a iniciativa de fazer constar a 
disciplina nos seus currículos.

Os problemas que se colocam são os dos objetivos, dos conteúdos 
e das estratégias. Definir as suas metas talvez seja o problema mais 
difícil, pois elas implicam na renovação dentro do atual currículo, com 
impacto marcante nos Estudos Sociais. Talvez seja esse o objetivo maior. 
A consciência da negritude será o objetivo mais desejado pelos grupos 
militantes. A propósito, Kabengele Munanga (1996, p. 231), observa no 
seu Negritude, usos e sentidos:

É através de educação que a herança social de um povo é legada às gerações 
futuras e inscrita na história [...] Ora, a maior parte das crianças está nas 
ruas. E aquela que tem a oportunidade de ser acolhida não se salva: a 
história que lhe ensinam é outra; os ancestrais africanos são substituídos 
por gauleses e francos de cabelos loiros e olhos azuis; os livros estudados 
lhe falam de um mundo totalmente estranho, de neve e do inverno que viu 
da história e da geografia das metrópoles, o mestre e a escola representam 
um universo muito diferente daquele que sempre a circundou. 

Criticamente concebida, a disciplina Estudos Africanos implicará 
numa revisão da História, da Geografia, da Organização Social e Política 
Brasileira, com base nas revisões e nas novas dimensões antropológicas.

Quanto ao conteúdo, trabalha-se a História e Cultura Africanas 
em torno de três áreas específicas – Antropologia, História e Geografia. 
Trata-se, portanto, de matéria interdisciplinar, de caráter revisionista e 
criativo. A História da África, das relações afro-brasileiras, da diáspora 
negra, do emprego da força negra de trabalho no processo produtivo 
brasileiro, quer na Colônia, quer no Império como na atualidade, tudo 
isso mostrará novas perspectivas que trarão impacto novo à educação.

Além dos objetivos e conteúdos, há de se pensar concretamente 
nas estratégias. Primeiramente, na sua posição no currículo. Duas 
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alternativas bem claras se esboçam: uma disciplina nova, como foi a 
opção da Bahia, ou conteúdos afro-brasileiros distribuídos nas atuais 
disciplinas da área de Estudos Sociais. Consideramos que a unidade 
de conteúdos concentrada em uma disciplina será como uma cunha a 
renovar, a revisar, a reestruturar as demais disciplinas da área.

Ao concluir a aula inaugural do Curso de Especialização, resumimos 
os seguintes pontos:

São diversos os pontos de vista que encaram o problema do negro 
e a educação. O que se pretende com os Estudos Africanos é o seu 
papel pedagógico mais profundo, a longo prazo, mais formativo do que 
informativo.

Criar a disciplina foi um passo. Estabelecer o curso para preparar os 
professores foi outro, tão importante quanto o primeiro.

A densidade cultural baiana e os pressupostos em que o processo 
de conscientização da negritude foi aqui lançado servem de base para o 
curso que ora se inicia.

Características étnico-demográficas da nossa sociedade e a força 
dos elementos culturais africanos na composição da cultura baiana 
fundamentam a nossa decisão.

É preciso firmar a caracterização da identidade do povo e da cultura 
de nosso Estado.

E o presente curso vai ajudar esse longo processo de afirmação. Não 
há dúvidas, pois começamos com a ajuda valiosa do CEAO, da UNEB, 
da UFBA e da Secretaria da Educação e Cultura. 

APRECIAÇÃO E CONCLUSÃO

Decorridos 20 anos da tentativa de inclusão da disciplina Introdução 
aos Estudos Africanos no currículo da escola fundamental e média 
baiana, o presidente da República sancionou, em 9 de janeiro de 2003, 
a Lei nº 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e da cultura 
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afro-brasileira nas escolas fundamentais e médias. Conforme o novo 
dispositivo legal, tanto o estudo da história da África como dos africanos 
deverão ser contemplados; da luta dos negros no Brasil, bem assim a 
cultura afro-brasileira gerada desses embates, na formação da sociedade 
nacional, caracterizadamente mestiça e tropical. Objetiva, assim, resgatar 
a “contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, 
pertinentes à história do Brasil”. Os conteúdos referentes à história da 
cultura afro-brasileira serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura 
Brasileira e História do Brasil (QUEIROZ, 2002, p. 17). Alterada a atual 
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), passa a vigorar acrescida dos artigos 
26-A e 79-B. Estes determinam que no calendário escolar o dia 20 de 
novembro2 será o Dia Nacional da Consciência Negra. É um passo, uma 
conquista e uma mudança nas relações educacionais que precisam ser 
efetivados em programas, em cursos e na preparação de professores.

O que poderá ser feito pelo ensino da cultura negra para a cons-
cientização das pessoas quanto ao passado e às perspectivas do futuro? 
No caso da Bahia, que conta com um contingente expressivo de ne-
gritude, estamos ao lado de suas manifestações religiosas, educativas e 
sociais, considerando que a problemática negra tem um fundo religioso 
marcante. (PRANDI, 1999, p. 93)

Em plano nacional, inova-se com a inclusão da história e da cultura 
afro-brasileira como matérias por força de lei. Cabem-nos, no âmbito 
estadual e municipal, o debate, a discussão, o planejamento e o preparo 
de professores para o ensino da cultura e da história afro-brasileira. (ver 
Anexo: Cronologia da disciplina, Eugênia Lúcia Viana Nery).

2 Vinte de novembro, Dia nacional da consciência negra. nessa data, em 1695, foi assassi-
nado Zumbi, um dos últimos líderes do Quilombo dos palmares, que se transformou em um 
grande ícone da resistência negra ao escravismo e da luta pela liberdade.
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ANEXO: CRONOLOGIA DA DISCIPLINA

Eugênia Lúcia Viana Nery

Cronologia da disciplina Introdução aos Estudos Africanos no 
currículo das escolas de 1º e 2º graus do Estado da Bahia.

1978 – Movimento Negro Unificado faz solicitações ao Ministério da 
Educação (MEC) no sentido da inclusão de História da África 
nos currículos de ensino da escola brasileira.

1982 – Centro de Estudos Afro-Orientais, em convênio com a Fundação 
Ford oferece para professores de 1º e 2º graus o curso de 
Introdução aos Estudos da História e das Culturas Africanas 
(primeiro oferecido no Brasil).

1983 – Exposições de motivos do Centro de Estudos Afro-Orientais 
ao Conselho Estadual de Educação justificando a solicitação 
quanto a incluir a disciplina Introdução aos Estudos Africanos 
no currículo de 1º e 2º graus da rede estadual de ensino.

1984 – Entidades negras da Bahia, atendendo solicitação do Movimento 
Negro Unificado (MNU) assinaram um documento solicitando 
ao secretário de Educação do Estado da Bahia a inclusão nos 
currículos de 1º e 2º graus da disciplina Introdução aos Estudos 
Africanos, ao tempo em que referendavam igual solicitação do 
Centro de Estudos Afro-Orientais feita em 1983.

1985 – Conselho Estadual de Educação aprova em plenário o parecer 
do padre José Hamilton Almeida Barros favorável à inclusão da 
disciplina na parte diversificada do currículo da escola de 1º e 
2º graus, (indicação do CEAO como órgão de habilitação dos 
docentes para a disciplina).

 – Portaria nº 6.068/85 do secretário da Educação e Cultura 
determinando a inclusão da disciplina.
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 – Reunião com representação da Secretaria de Educação (SEC), 
entidades negras e CEAO para discutir a implantação da 
disciplina e o curso de habilitação para professores.

 – Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior inclui oficialmente 
no currículo a disciplina Introdução aos Estudos Africanos.

1986 – Portaria nº 4.064/86 do secretário da Educação e Cultura cria 
a Assessoria de Estudos Africanos no âmbito do GASEC – 
Gabinete do Secretário.

 – Portaria nº 4.367/86 do secretário da Educação e Cultura 
designando os professores Arany Santana Santos, Edson Transillo 
França, Eugênia Lúcia Viana Nery do Espírito Santo, Newton 
de Oliveira Nascimento e Yolanda Paradella Ferreira da Silva 
para compor a Assessoria de Estudos Africanos.

 – Portaria do secretário da Educação e Cultura designando a 
profª. Eugênia Lúcia Viana Nery do Espírito Santo para exercer 
a função de coordenadora da Assessoria de Estudos Africanos.

 – Gestões finais entre SEC, CEAO, UNEB e entidades negras para 
operacionalizar o curso de Introdução aos Estudos da História e 
das Culturas Africanas.

 – Aula inaugural do curso de Introdução aos Estudos da História 
e das Culturas Africanas proferida pelo secretário de Educação 
e Cultura, professor Edivaldo Machado Boaventura.

REFERÊNCIAS

ArAÚJO, paulo coelho. Abordagens sócio-antropológicas da luta/jogo da 
capoeira. Maia: instituto Superior de Maia, 1997.

BAcElAr, Jéferson; cArOSO, carlos (Org.). Faces da tradição afro-brasileira: 
religiosidade, sincretismo, anti-sincretismo, reafricanização, práticas terapêu-
ticas, etnobotânica e comida. rio de Janeiro: pallas; Salvador: cEAO, 1999.

BAhiA. Secretaria da Educação e cultura. Introdução aos estudos africanos: 
documentos. Salvador, 1986.

BOAVEntUrA, Edivaldo. O ensino da cultura afro-brasileira. A Tarde, p. 10, 17 
jan. 2003a. Opinião.



234 235

______. história e cultura afro-brasileiras. A Tarde, p. 10, 30 jan. 2003b. Opinião.

______. Tempos construtivos. Salvador: Arpoador, 1987.

BrAnDãO, Adelino. Direito racial brasileiro: teoria e prática. São paulo: Jua-
rez de Oliveira, 2002.

BrASil. Ministério da cultura. Palmares em ação. Brasília, 2002. v. 1, n.1.

BrOOKE, nigel. perspectivas dos estudos negro e educação. in: OliVEirA, io-
landa de (Org.). Relações raciais e educação: temas contemporâneos. nite-
rói: EDUFF, 2002. (cadernos penesb, 4).

cAMpOS, hélio. Capoeira na escola. Salvador: EDUFBA, 1998.

______. Capoeira na Universidade: uma trajetória de resistência. Salvador: 
EDUFBA, 2001.

GUiMArãES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São paulo: 
Editora 34, 2002.

lUZ, narcimária correia do patrocínio (Org.). Pluralidade cultural e educa-
ção. Secretaria da Educação [coordenação de Educação Superior]. Salvador: 
EGBA, 1996.

MAchADO, Vanda. Ilê Axé: vivências e invenção pedagógicas – as crianças 
do Apo Afonjá. Salvador: EDUFBA, 1999.

MEnEZES, Jaci Ferraz de. Igualdad y libertad pluralismo y cidadania: el ac-
ceso a la educacion de los negros y mestizos em Bahia. 1997. 413 f. tese (Dou-1997. 413 f. tese (Dou-
torado em ciências da Educação) - Faculdade de Filosofia e humanidades, 
Universidade católica de córdoba, Argentina.

MOEhlEcKE, Sabrina. Fronteira da igualdade no ensino superior: excelên-
cia e justiça racial. tese. 85f. (Doutorado em Educação) - Faculdade de Educa-
ção. Universidade de São paulo, 2003.

MUnAnGA, Kabengele. Estratégias e políticas de combate à discriminação 
racial. São paulo: Universidade São paulo, 1996.

______. Rediscutindo a mestiçagem no Brasil: identidade nacional versus 
identidade negra. petrópolis, rJ: Vozes, 1999.

OliVEirA, iolanda de. (Org.). Relações raciais e educação: a produção de sa-
beres e práticas pedagógicas. niterói: EDUFF, 2000. (cadernos penesb, 3).

______. Relações raciais e educação: temas contemporâneos. niterói: EdUFF, 
2002. (cadernos penesb, 4).

prAnDi, reginaldo. referências das religiões afro-brasileiras: sincretismo, 
branqueamento, africanização. in: BAcElAr, Jéferson; cArOSO, carlos (Org.). 
Faces da tradição Afro-Brasileira: religiosidade, sincretismo, anti-sincretis-
mo, reafricanização, práticas terapêuticas, etnobotânica e comida. rio de Ja-
neiro: pallas; Salvador: cEAO, 1999.



236 237

QUEirOZ, Delcele Mascarenhas (Org.). O negro na universidade. Salvador: 
novos toques, 2002. A cor da Bahia – programa de pesquisa e Formação sobre 
relações raciais, cultura e identidade negra na Bahia.

SAlVADOr. câmara Municipal. Mãe Hilda: a história da minha vida. Salvador: 
Egba, 1996.

UniVErSiDADE FEDErAl DA BAhiA. Educação e os afro-brasileiros: trajetó-
rias, identidades e alternativas. Salvador: novos toques, 1997. (A cor da Bahia 
– programa de pesquisa e Formação sobre relações raciais, cultura e identi-
dade negra na Bahia).




