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O terreirO, A QuAdrA e A rOdA  
fOrMAs ALternAtivAs de educAÇÃO  

dA criAnÇA neGrA eM sALvAdOr1

Esta coletânea é uma homenagem à professora Eugênia Lúcia Viana 
Nery. Não somente pelo que projetou para a sua tese e que titula esta 
publicação, mas também pelo ensino da História da África e por muito 
que realizou em prol da educação na Bahia. A educação da criança negra 
é a questão central de sua proposta de tese, que vinha desenvolvendo 
com entusiasmo e compromisso. Após o seu falecimento, em 11 de 
janeiro de 1995, guardei proposta e memorial, aprovados no exame de 
qualificação, com intenção de publicá-los.

Em vez de editá-los em opúsculo, a idéia evoluiu e o projeto da sua 
tese doutoral germinou esta coletânea composta de estudos relacionados 
com problemas da educação afro-brasileira, como mais uma contribuição 
do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – Mestrado e 
Doutorado – da Universidade Federal da Bahia (UFBA). Em torno desse 
compromisso acadêmico de Eugênia Lúcia, gira o conjunto dos textos que 
lhe servem de companhia, elaborados por Maria Stella Azevedo, Vanda 
M. da Silva, Carlos Roberto Petrovich, Ana Célia da Silva, Narcimária C. 
do Patrocínio Luz, Maria de Lourdes Siqueira, Delcele M. Queiroz, João 
Pereira Leite, Amélia V. de S. Conrado, Kabengele Munanga, Clélia Neri 

1 BOAVEntUrA, Edivaldo M. Apresentação. in: BOAVEntUrA, E. M.; SilVA, Ana célia (Org.). 
O terreiro, a quadra e a roda: Formas alternativas de educação da criança negra em Salvador. 
Salvador: programa de pós-Graduação em Educação da UFBA, 2004, p. 9-13.
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Côrtes, Joseânia Maria Freitas, Sandra Maria Bispo e do relato com a 
experiência da disciplina Introdução aos Estudos Africanos.

Atinente à contribuição de Eugênia Lúcia para a cultura negra, 
é importante pontuar a sua caminhada docente, especialmente pelo 
conhecimento da história africana e pioneirismo do seu ensino, bem 
assim pela sua vivência e trabalho na comunidade negra. Tudo isso, 
de certa maneira, encontrou um momento de convergência no seu 
doutorado, acompanhado bem de perto por mim, seu orientador.

Eugênia Lúcia era antes de tudo uma professora. Com a graça e a 
inteligência com que Deus lhe dotou, em uma frase muito sua revelava a 
maestria do seu manejo de classe: “a sala de aula é o meu reino”. A sala, 
o seu reino; e a história não era tão somente ciência e instrumento de 
trabalho, mas uma apaixonante opção de existência. Foi professora do pré-
escolar à pós-graduação. O seu primeiro contato com a magia da criança 
aconteceu na Escola Chapeuzinho Vermelho. Seguiu-se a descoberta do 
fazer pedagógico, como ato de amor, transformação e rebeldia, como 
professora primária no Colégio das Órfãs do Sagrado Coração de Jesus, 
em 1962. Ingressou no magistério secundário oficial pelo concurso de 
1968 e optou pelo Centro Integrado Anísio Teixeira. Com o mestrado 
em Ciências Humanas, integrou-se ao Departamento de História da 
Faculdade de Filosofia da UFBA. Ensinava na Universidade Católica do 
Salvador e coordenava a Pós-Graduação em História, na Universidade 
Estadual de Santa Cruz (UESC), quando do seu falecimento.

Recolhendo algumas de suas ocupações, no Memorial, Eugênia Lúcia 
registrou as atividades docentes, nos três níveis de ensino - primário, 
médio e superior – e nos três turnos:

Nas manhãs, professora de História das adolescentes do Colégio Nossa 
Senhora Auxiliadora; à tarde, professora primária de órfãs no Coração 
de Jesus; à noite, professora de universitários na Faculdade Católica de 
Filosofia da Bahia. Entre 1966 e 1968, nos três turnos, em “territórios” 
distintos, inapelavelmente envolvida pela sedução da sala de aula.
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O início da qualificação acadêmica apontou no estágio em História 
Contemporânea, na Universidade Federal do Paraná. E, de 1970 a 
1973, foi a vez do mestrado em Ciências Humanas, concentrando-se em 
História Social. Concluiu com a dissertação Memórias de um revolucionário: 
uma fonte para o estudo do período 1922-1930. Para professor assistente da 
UFBA apresentou e defendeu a tese sobre o Tenentismo: uma contestação 
geracional. Começou nos anos 80 o desenvolvimento de pesquisas sobre 
a história do negro na Bahia, no Centro de Estudos Afro-Orientais da 
UFBA, quando também coordenou a Assessoria de Estudos Africanos, 
na Secretaria de Educação e Cultura da Bahia, em 1986. Assim vinculada 
diretamente ao gabinete do secretário, foi possìvel bem acompanhar seu 
edificante trabalho. Como coordenadora, foi encarregada de organizar e 
implantar o Curso de Introdução aos Estudos da História e das Culturas 
Africanas, a fim de habilitar professores da rede estadual de ensino para 
o exercício da disciplina Introdução aos Estudos Africanos, nas escolas 
de primeiro e segundo graus.

Instituído o doutorado na Faculdade de Educação da UFBA em 
1991, foi Eugênia Lúcia selecionada para a primeira turma. Cumpridos 
os créditos e atividades, apresentou sempre papers relacionados com o 
problema da pesquisa, tais como: A africanitude baiana: uma reconstrução 
de historicidade; Urbanização e territorialização em um espaço negro de Salvador; 
Construção do espaço social e territorialidade na senzala do Barra Preto; Anos 
oitenta, em Salvador: uma nova dimensão da mulher negra? A mulher Ilê Aiyê; 
Dimensões do poder em espaços alternativos do fazer educacional.

Enfim, precisamente em 29 de agosto de 1994, Eugênia Lúcia 
submeteu-se com êxito aos exames de qualificação com dois documentos, 
causa desta coletânea: 1) a proposta de pesquisa, intitulada Formas 
alternativas de educação da criança em Salvador; o terreiro, a quadra e a roda; e 
2) o memorial circunstanciado de seus títulos e trabalhos acadêmicos. 
Textos que comprovam a trajetória da professora primária, da licenciada 
em História e da docente universitária. A experiência de magistério, 
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sedimentada na Ciência Histórica, confirmou mais uma vez ser a educação 
um conhecimento aplicado, prático, conforme concebia Aristóteles.

A apreciação da proposta avaliou os cursos realizados pela doutoranda 
e projetou os seus trabalhos para a elaboração da tese, que infelizmente 
não chegou a elaborar. Em síntese, tratava-se de uma revisão geral de 
tudo o que foi estudado e refletido acerca da educação da criança negra, 
além de uma complementação do que surgira mais recentemente na 
literatura especializada. Eugênia Lúcia soube apresentar uma proposta 
altamente inovadora, difícil de execução e sutil na percepção do objeto, 
demandando vivência e participação no movimento negro.

No fundo, a problemática contrastou e chegava mesmo a contestar 
a educação escolarizada em frente a outras formas de educação não 
formais, mais adaptadas ao modo de vida e de proceder, quer no terreiro 
de candomblé e na quadra do bloco, quer na roda de capoeira. Terreiro, 
quadra e roda são espaços, distritos, ambientes, modalidades e outras 
formas de educar com fundamentação cultural mais interativa. Eugênia 
Lúcia exemplificava esta sua concepção com o respeito referencial 
e afetivo que o jovem aprendiz de capoeira dispensava sempre ao seu 
mestre, atitude que não ocorria em relação à professora funcionária 
pública da escola estadual. Evidente que o tema de sua proposta apontava 
para a educação não formal e mesmo informal.

Em outras modalidades, Eugênia Lúcia foi encontrar “um fazer 
educacional com ritos pedagógicos diferenciados, por especialidades 
dos territórios, porém convergentes para a transmissão e valorização 
da herança ancestral como afirmativa de identidade”. Pois bem, as 
raças, em uma sociedade de classes como a nossa, têm sido objeto 
de investigações sociológicas, linguísticas, antropológicas, históricas, 
políticas e geográficas, todavia, lhes falta abordagens pedagógicas mais 
consistentes, como a proposta por Eugênia Lúcia. A sua contribuição, 
se bem que em nível de uma proposta de tese de doutorado2, que não 

2 tanto o memorial e como o projeto de pesquisa para o doutorado foram aprovados no 
exame de qualificação e estão arquivados no programa de pós-Graduação em Educação – Mes-
trado e Doutorado da Universidade Federal da Bahia (UFBA).
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foi executada, enriqueceu a vertente tematizante da identidade ou da 
diferença negra relacionada com a educação.

As territorialidades, objeto dessa abordagem – principalmente o 
candomblé e a capoeira –, têm sido estudadas de diversas maneiras, 
contudo somos forçados a reconhecer com a autora da proposta que tais 
estudos não tratam de forma explícita do fazer pedagógico, exercitado 
e praticado nesses espaços. Era exatamente esse modo de educar 
diferenciado para uma criança discriminada o que ela buscava.

O foco central do projeto é a criança negra de Salvador frente ao 
contato com práticas educativas da escola pública, oficial, formal, regular 
e branca, e com formas alternativas de educação, não sistematizadas e 
por ela observadas no terreiro, na quadra e na roda.

Transcendendo as possibilidades de execução, o projeto de Eugênia 
Lúcia é como se fora a bela abertura de uma sinfonia que não chegou a 
ser composta, valendo, entretanto, pelas suas próprias virtualidades como 
testemunho, inspiração e compromisso com a educação da africanitude 
baiana.




