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ANCESTRALIDADE 

Ismael Birago Diop 

Ouça no vento 
O soluço do arbusto: 
É o sopro dos antepassados. 
Nossos mortos não partiram. 
Estão na densa sombra. 
Os mortos não estão sobre a terra. 
Estão na árvore que se agita, 
Na madeira que geme, 
Estão na água que flui, 
Na água que dorme, 
Estão na cabana, na multidão; 
Os mortos não morreram… 
Nossos mortos não partiram: 
Estão no ventre da mulher 
No vagido do bebê 
E no tronco que queima. 
Os mortos não estão sobre a terra: 
Estão no fogo que se apaga, 
Nas plantas que choram, 
Na rocha que geme, 
Estão na casa. 
Nossos mortos não morreram. 

 



 
 

Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo geral analisar a aplicação da Lei 10.639/03 no Colégio 

Estadual Helena Assis Suzart, localizado no Bairro Feira X no município de Feira de 

Santana, a pesquisa se debruçou sobre os anos de 2003 e 2018. Analisamos a criação 

e o desenvolvimento do projeto “África, Imagens e representações”, em atenção as 

exigências da Lei 10.639/03 no Colégio Helena Assis Suzart nas aulas de História. 

Alguns estudantes, seus pais, parte dos professores e gestores eram contra as 

atividades com a temática africana e passaram a dificultar o trabalho da professora de 

História Maria Santana de Araújo. A perseguição sofrida pela docente era pelo fato da 

abordagem sobre as religiões africanas, sofrerem preconceitos e condenação como 

diabólica e considerada inadequada para estudantes cristãos. Apesar da resistência, 

o estudo da cultura africana forneceu ferramentas para desconstruir os conceitos pré-

estabelecidos, a intolerância religiosa contra as religiões de matrizes africanas e 

construir atitudes de respeito e alteridade no ambiente escolar. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze the application of Law 10.639/03 at Colégio Estadual 

Helena Assis Suzart, located in Bairro Feira X in Feira de Santana, the research 

focused on the years 2003 and 2018. development of the project “Africa, Images and 

Representations”, in compliance with the requirements of Law 10.639/03 at Colégio 

Helena Assis Suzart in History classes. Some students, their parents, some of the 

teachers and administrators were against the activities with an African theme and 

began to hinder the work of the History teacher Maria Santana de Araújo. The 

persecution suffered by the teacher was because the approach to African religions, 

suffering prejudice and condemnation as diabolical is considered inadequate for 

Christian students. Despite the resistance, the study of African culture provided tools 

to deconstruct pre-established concepts, religious intolerance against African-based 

religions and build attitudes of respect and otherness in the school environment. 

 

Key Words: Education; History of Africa; Culture; Feira de Santana. 
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INTRODUÇÃO   

 

Este trabalho analisa a implantação da lei 10.639/03 no Colégio Estadual 

Helena Assis Suzart, em Feira de Santana entre os anos de 2003-2018.  Começou a 

se desenvolver em 2018 como pesquisa do programa de Iniciação Científica da 

Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS, cujo tema foi: “Neopentecostais 

contra o Povo de Santo: as disputas no ambiente escolar feirense (1990-2010) ”, a 

proposta foi analisar a recepção dos conteúdos de História da África e dos Estudos 

Afro-brasileiros em turmas do Ensino Médio de dois Colégios públicos, comparando 

os seus resultados, ambos localizados no Bairro Feira X, na cidade de Feira de 

Santana. O primeiro Colégio é a Escola desta pesquisa, o Colégio Estadual Helena 

Assis Suzart e o outro foi o Colégio Fênix. Após concluir que apenas o Colégio 

Estadual Helena Assis Suzart teve uma professora de História que desenvolveu 

atividades que atendiam o propósito da Lei 10.639/03, decidimos revisitar as fontes 

examinadas e levantar novos documentos para identificar qual era o principal motivo 

de resistência contra a aplicação deste conteúdo com relação a temática africana e 

afro-brasileira.  

A criação do Colégio foi consolidada conforme a portaria nº 9614, publicada 

em D.O.E de 30/12/1998, tornou-se o Colégio Estadual Helena Assis Suzart, com 

turmas do ensino fundamental e médio a partir da publicação da portaria nº 4710, 

publicada em D.O.E de 02/07/1999. A professora Maria Santana de Araújo, começou 

a ministrar as aulas nesse colégio desde a sua fundação até sua aposentadoria em 

2018, cujo marco final do recorte temporal desse trabalho, tendo como ponto de 

partida da pesquisa o ano de 2003, quando foi promulgada a Lei 10.639/03. 

A Professora Maria Araújo é uma mulher negra, nasceu em Feira de Santana, 

filha de trabalhadores, foi alfabetizada pela sua mãe que era dona de casa e 

responsável pela educação dos sete filhos mesmo nunca tendo frequentado a escola, 

a mãe de Maria Araújo sempre se preocupou com a educação de seus filhos, seu pai 

trabalhava para sustentar a família. Maria Araújo teve seis irmãos, da família ela foi a 

única que ingressou no ensino superior e concluiu a formação em 1887.  

Além dessa vida de infância maravilhosa, é...eu fiz uma graduação na 
Universidade Estadual de Feira de Santana, que pra mim foi muito 
importante, era o período da ditadura militar, então todos os arranjos 
que a gente fazia pra assistir um filme, discutir um filme, fazer algum 
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tipo de movimentação, inclusive as lutas pra que se implantasse o 
curso de história, que quando eu estudei na UEFS era o curso de 
Estudos Sociais, uma, um arranjo, uma invenção feita pela ditadura 
militar, todas essas movimentações acabou...ensinando a gente um 
pouco a...a...a construir laços de solidariedade, de enfrentar os 
problemas. Casei, tive um filho, tive que criar o filho sem o pai 
presente, na verdade, a família minha e de meu filho, depois de ter tido 
o filho, foram os amigos, foram as pessoas mais próximas, tantos 
amigos da UEFS, quanto amigos de fora da UEFS, foi o que formou 
basicamente a família, que deu a criação a meu filho e depois o 
exercício profissional que pra mim foi, sempre foi difícil, desde de 
19...8...8 que eu trabalho como professora e sempre, a vida inteira não 
foi uma vida tranquila, sempre foi muito difícil, sempre 
porquê...porquê...tinha muita resistência tanto de colegas, quanto das 
administrações de escola, porque não entendia bem porque o trabalho 
de história tinha que ser...digamos um pouco fora da curva do que todo 
mundo fazia, mas eu acho...eu acho que isso, eu acho que de minhas 
memórias coisas significativas foram assim, minha vivência da 
infância, vivência da UEFS, a experiência de criar um filho e a carreira 
profissional com muita dificuldade de trabalhar, tanto por causa de 
estrutura física, quanto por causa dos enfrentamentos, eu acho que da 
minha memórias essas coisas foram assim muito marcantes. 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Posteriormente, Maria Araújo fez especialização em História Regional pela 

Universidade Católica do Salvador, UCSAL, Mestrado em Educação pela 

Universidade Estadual de Feira de Santana e atualmente, graduou-se em Direito pela 

mesma Instituição.  

Mesmo sem a participação paterna na criação do filho, Maria Santana de 

Araújo conseguiu criar seu filho, Chintamani Santana Alves que é Historiador e 

pesquisador do Laboratório de História e Memória da Esquerda e das Lutas Sociais - 

LABELU -UEFS, atualmente é doutorando na Universidade Federal da Bahia, seus 

estudos são sobre escravidão e pós-abolição em Feira de Santana. Ser mãe em uma 

sociedade onde as mulheres solteiras com filhos sofrem os mais diversos 

preconceitos e assédios por não terem a figura masculina na criação dos filhos foi/é 

um desafio que milhares mulheres enfrentam diariamente no Brasil.  

Ser proventora do sustento da família, criar o filho e se dedicar na formação 

acadêmica é uma tarefa difícil, mesmo diante desses dilemas, a professora Maria 

Araújo superou tais desafios. Durante sua atuação como professora no Colégio 

Helena Assis Suzart, Maria Araújo colaborou na formação de diversos estudantes, 

principalmente as meninas que passavam pela gravidez na adolescência, lhes dando 

apoio para não desistir dos estudos e superar os mais diversos desafios da sociedade. 
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A busca pelo reconhecimento do negro e da negra na sociedade brasileira é 

uma tarefa antiga e árdua. Durante o processo de escravidão, abolição e pós-abolição, 

estes homens e mulheres resistiram e lutaram contra o processo de dominação do 

colonizador, este, escravocrata, que através da exploração secular, extraíram destes 

homens e mulheres a sua força e vida para manter um sistema econômico e social 

dos mais desumanos registrados na História do mundo. Estes negros e negras 

queimaram fazendas de café e engenhos dos senhores, lutaram pela liberdade 

através das fugas das senzalas, fundaram os quilombos, foram responsáveis por 

revoltas históricas como a revolta dos Malês e a resistência de Lucas da Feira, aqui 

na cidade de Feira de Santana.  

Atualmente, toda esta trajetória resiste através da cultura, religião e valores 

morais e étnicos. O legado do povo negro pode ser encontrado na capoeira, nos 

Terreiros de Candomblé, nos Blocos Negros dos Afoxés, no samba, na culinária, nas 

comidas de Santo como o famoso acarajé, na literatura e hoje em algumas pesquisas 

científicas de historiadores, antropólogos e sociólogos que tratam sobre a temática. 

A Lei Federal 10.639/03 foi o aparato jurídico que tornou obrigatório o ensino 

de História da África e Cultura afro-brasileira nas escolas públicas e privadas. Nos 

últimos 18 anos desde a sua promulgação em 2003 tornou-se objeto de estudo nas 

mais diversas áreas do conhecimento, abordando as questões raciais, religiosas, 

étnicas, culturais e sociais. Na cidade de Feira de Santana identificamos apenas uma 

pesquisa que abordou a História da África e Cultura Afro-Brasileira com base na 

deliberação legal de 2003. A dissertação de Mestrado em Educação de Maria Santana 

de Araújo que tratou especificamente: “A lei 10.639 em Feira de Santana – Ba: 

percursos e visões do conselho municipal e das escolas na efetivação das políticas 

afirmativas (2003-2012) ”, o texto debate a atuação das políticas públicas para a 

efetivação da Lei 10.639/03 na cidade feirense. O texto da lei 10.639/03 alterou a Lei 

9.394, de dezembro de 1996 e foi implementada em 2008 com inclusão da temática 

indígena, sob a lei 11.645/08.  

Analisando os trabalhos sobre a implantação da Lei 10.639/03 nas cidades 

próximas a Feira de Santana, destacaremos a pesquisa de Deyse Luciano de Jesus 

Santos (2012), que discutiu em sua dissertação de mestrado na Universidade do 

Estado da Bahia. Campus I, a “Negociação e Conflito no Trabalho com a Lei 

10.639/03”, na cidade soteropolitana, a partir dos princípios de alguns cristãos, frente 

à implantação da História e Cultura africana nos currículos da educação pública. A 
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autora fez uma discussão acerca da identidade negra e a religião de alguns 

estudantes, destacando a relação de afrodescendentes, conceito de identidade, 

contrapondo as questões de intolerância religiosa, visto que, essa temática ainda é 

uma problemática nos debates sobre identidade étnica. 

Gizele dos Santos Belmon Araújo, em 2018 defendeu a dissertação de 

mestrado Docentes de Terra Nova-Ba: entre os dizeres e o silêncio frente aos 

pressupostos da Lei 10.639/03, cujo objeto de estudo foi a aplicação da Lei 10.639/03 

em Terra Nova – BA. A pesquisa foi realizada na Escola Margarida Maria Lisboa de 

Oliveira, teve como sujeitos de estudos os (as) docentes da referida escola frente aos 

pressupostos da Lei 10.639/03, analisando os desafios da aplicação nas turmas do 

ensino fundamental (anos iniciais) com crianças entre 4 e 5 anos. Ao investigar a 

relação dos docentes da escola com os pressupostos estabelecidos pela Lei 

10.639/03, Gizele dos Santos identificou que a filiação religiosa dos professores contra 

as religiões afrodescendentes contribuíam de forma majoritária para a não efetivação 

da Lei 10.639/03, contrapondo, os professores que reconheciam a importância da lei 

e incluíam as temáticas em seus planos pedagógicos. A expressão “tudo é do diabo” 

caiu no senso comum de que tudo que se refere a História e cultura afro-brasileira 

está intrinsecamente relacionada aos aspectos religiosos, cujas práticas 

afrodescendentes, na visão de alguns professores representa o adversário de Deus 

no universo cristão.         

PROBLEMÁTICA 

 

A sociedade brasileira é formada por afrodescendentes, indígenas e 

descendentes de europeus. Diante dessas informações, por que nos currículos 

escolares não constava a História da África? Quais os principais objetivos da Lei 

10.639/03? Mesmo depois de alguns anos da sua promulgação, quais são as 

principais dificuldades na efetivação da referida Lei? Quais fatores externos do 

ambiente escolar influenciaram a negação da História e cultura afro-brasileira? Como 

combater a intolerância religiosa e racismo a partir da educação de qualidade? A 

formação docente é uma relevante ferramenta na elaboração de atividade em atenção 

a História e Cultura afro-brasileira, bem como um colégio preparado e com recursos 

para desenvolver tais atividades, quais são as principais dificuldades desses docentes 
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frente a sua formação e preparação da escola para acolher atividades com essas 

temáticas? Foram essas questões que nortearam este trabalho.  

 

METODOLOGIA 

Metodologicamente, este trabalho seguiu algumas etapas durante seu 

desenvolvimento: a primeira foi a de análise dos diários escolares para identificar 

quais conteúdos foram trabalhados no Colégio Helena Assis Suzart nas aulas de 

História. Este processo foi um pouco complicado devido à demora de resposta da 

solicitação de acesso ao arquivo, bem como as más condições que os documentos 

se encontravam, uma parte destes diários estavam molhados, sujos e amontoados 

em um pequeno depósito, outra parte destes documentos estavam inutilizáveis devido 

as suas péssimas condições.  

A segunda etapa constitui nas entrevistas orais, metodologicamente, 

decidimos preservar as identidades dos entrevistados (exceto a professora sujeito de 

nossa pesquisa, Maria Santana de Araújo). Nos referiremos a essas pessoas pelas 

letras iniciais de seus nomes. Nos concederam entrevista: uma professora de Língua 

Portuguesa (J.A.S), um sacerdote de matriz africana (U.V.C) e a professora Maria 

Santana de Araújo. Cinco estudantes participaram respondendo um questionário.  

Na terceira etapa foram coletados documentos dos processos administrativos 

enviado à professora de História Maria Santana de Araújo pela Diretoria Regional de 

Educação – Direc 02, pedindo esclarecimentos acerca de denúncias que foram feitas 

contra as atividades desenvolvidas no projeto “África Imagens e Representações”, 

ofícios enviados aos pais dos estudantes pela referida professora solicitando 

permissão para que os estudantes participassem de atividade sobre contação de 

histórias que faziam parte do projeto já mencionado. Cartazes e fotos das 

apresentações sobre História da África, bem como panfletos e convites que eram 

construídos para divulgação do projeto na comunidade escolar e nos bairros próximos 

do Colégio Helena Assis Suzart.  

Outros documentos de extrema relevância para esta pesquisa foram as cartas 

de representantes de Igrejas Evangélicas contra as aulas, trabalhos e atividades 

ligadas à História da África, discutiremos minunciosamente esta situação, visto que 

será fator determinante para a compreendermos os objetivos deste trabalho.  
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A quarta etapa foi a análise dos Jornais no Movimento Negro Unificado – 

MNU, destacamos como esse movimento foi crucial para a implantação de disciplinas 

de Estudos Africanos entre os anos de 1981 – 1993 na Bahia, sendo o fator decisivo 

para uma série de reinvindicações junto à secretaria de educação da Bahia para a 

regulamentação do ensino de História Africana na educação. Estes movimentos foram 

a base da resistência social na busca pela implantação dos estudos africanos nas 

escolas, para que a História dos afrodescendentes constasse nos currículos da 

formação dos cidadãos brasileiros. O quinto passo foi a escolha da fundamentação 

teórica que ajudou a problematizar as fontes.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A escolha do referencial teórico utilizado na investigação, foi com base na 

relevância dos conceitos e sua aproximação com as fontes desta pesquisa. O conceito 

de campo religioso de Pierre Bourdieu (1974), nos fez refletir a pluralidade religiosa 

existente no país, bem como a sua organização e sistematização. 

 

O conjunto das transformações tecnológicas, econômicas e sociais, 
correlatas ao nascimento e ao desenvolvimento das cidades e, em 
particular, aos progressos da divisão do trabalho e à aparição da 
separação do trabalho intelectual e do trabalho material, constituem a 
condição comum de dois processos que só podem realizar-se no 
âmbito de uma relação de interdependência e de reforço recíproco, a 
saber, a constituição de um campo religioso relativamente autônomo 
e o desenvolvimento de uma necessidade de “moralização” e de 
“sistematização” das crenças e práticas religiosas. (BOURDIEU, 2001, 
p. 34). 

 

Esse sistema de crenças e não crenças, são amparados nas representações 

sagradas e não sagradas dos brasileiros. A noção de representação conceituamos na 

perspectiva da História Cultural de Roger Chartier (1990), representação é “a 

compreensão que os homens buscam do funcionamento de uma dada sociedade ou 

as operações intelectuais que lhes permitem apreender o mundo. ” (CHARTIER,1990, 

p.23). 

O conceito de religião é amplo e plural, não há um consenso teórico acerca de 

sua definição. Dessa forma, conceituamos a religião sobre a ótica de Rubem Alves 

(1984), pois, para ele a religião é uma “Teia de símbolos, redes de desejos, confissão 
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de espera, horizonte dos horizontes, a mais fantástica e pretensiosa tentativa de 

transubstanciar a natureza” (ALVES, 1984, p. 22).  

 

O desejo sendo o prazer naquilo que o espaço e o tempo presente não 
lhes oferecem faz brotar os símbolos, coisas ainda ausentes, saudade 
de coisas que ainda não nasceram, expressões do sagrado que 
permitiram aos afrodescendentes viverem através da religião, parte de 
sua cultura, recriando através dela suas vivências das tradições 
africanas e de seus antepassados. (SANTOS A, 2020, p. 04). 

 

A partir da realidade das pessoas que seguem um grupo religioso, a conversão 

pode ser definida como a mudança de hábitos e escolhas, como afirma Rubem Alves 

(2005), “a conversão se revela por meio de um novo falar. Converter-se é abandonar 

um discurso e adotar outro” (ALVES, 2005, p. 68). 

Para compreendermos a importância da Lei Federal 10.639/03 no combate ao 

racismo, utilizamos o conceito de Kabengele Munanga (2004). Esta definição, 

contempla as abordagens historiográficas sobre o racismo, pois, para Munanga 

 

O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente 
hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico 
e o intelecto o físico e o cultural.  O racista cria a raça no sentido 
sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é 
exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na 
cabeça dele é um grupo social com traços culturais, lingüísticos, 
religiosos, etc. Que ele considera naturalmente inferiores ao grupo à 
qual ele pertence.  De outro modo, o racismo é essa tendência que 
consiste em considerar que as características intelectuais e morais de 
um dado grupo, são consequências diretas de suas características 
físicas ou biológicas. (MUNANGA, 2004, p. 09). 

 

A partir da compreensão dos autores acima, partimos para as entrevistas orais, 

que foram fundamentais para compreendermos as vivências no ambiente escolar, 

visitamos as memórias de professores e algumas pessoas da comunidade externa 

para compreender como eram as atividades escolares em cumprimento da Lei 

10.639/03. A entrevista através da oralidade nos permite examinar a fonte a partir da 

gravação, transcrição e interpretação das informações. Para Paul Thompson (1992), 

(...) a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da 
memória nacional, mostrando-se um método bastante promissor para 
a realização de pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a 
memória física e espacial, como também descobrir e valorizar a 
memória do homem. A memória de um pode ser a memória de muitos, 
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possibilitando a evidência dos fatos coletivos (THOMPSON, 1992, p. 
17). 

Tânia Risério d’Almeida Gandon (2005), conceitua a História Oral como lugar, 

identidade e imagem. Para a autora,  

A História Oral, seja em que versão ela for utilizada, põe em relevo a 
fala humana e a memória. O discurso da memória é altamente 
dinâmico, vai sendo construído em função de cada contexto do 
presente – o “lugar” do discurso – e também em função da imagem 
que se quer transmitir e da “negociação” identitária que consciente ou 
inconscientemente se estabelece numa fala. Não esqueçamos que, se 
a memória tem a função de transmissão – que é aquela que normaliza, 
que perpetua – ela tem também a função de reflexão. Numa entrevista, 
percebe-se como o entrevistado estrutura e reestrutura um discurso 
baseado na memória, fazendo reflexões e também “negociando” – 
consigo mesmo e com o entrevistador – sua própria imagem ou a 
imagem de alguma coisa sobre a qual ele se refere. Além destas, a 
memória tem ainda aquela função afetiva que é a de reviver alguns 
momentos que foram altamente significativos. Aqueles momentos nos 
quais o passado parece tão presente! (GANDON, 2005, p. 227-233). 

 

A sexta e última etapa foi a de análise, interpretação e comparação dos dados 

coletados. Fundamentando-os teoricamente com os autores citados durante a escrita 

deste trabalho, que está organizado em quatro capítulos. O primeiro discute os 

antecedentes da Lei 10.639/03, O segundo capítulo analisa a implantação da Lei no 

Colégio Estadual Helena Assis Suzart, as atividades pedagógicas, o Projeto “África, 

Imagens e Representações”, e as perseguições contra a professora da disciplina 

História. No terceiro capítulo, faremos uma discussão sobre as Igrejas que tinham um 

posicionamento contrário às atividades pedagógicas sobre a História da África e 

cultura afro-brasileira, o perfil religioso dos fiéis, compreender se os sacerdotes 

dessas Igrejas tinham formação teológica sacerdotal. Por fim, no quarto capítulo 

faremos uma discussão sobre preconceito e racismo religioso contra as religiões de 

matrizes africanas, destacando a importância da Lei 10.639/03 na desconstrução 

desses preconceitos bem como no combate ao racismo.  
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PRIMEIRO CAPÍTULO - ANTECEDENTES E PROMULGAÇÃO DA LEI 10.639/03 

 

Antecedentes da Lei 10.639/03 

Inicialmente é fundamental contextualizar que a Lei Federal 10.639/03 não 

nasce do dia para noite.  Resulta de um longo processo de resistências do povo negro 

pelo reconhecimento dos estudos africanos como componente curricular. A escola é 

um espaço de formação de cidadãos, abordando conteúdos das mais diversas áreas 

de conhecimento, um ambiente que deve ser plural, que abrigue as mais diversas 

camadas da sociedade. Logo, torna-se um lugar de disputa e poder. “Pensando a 

partir da função social que a escola pode exercer, está claro que a educação para as 

relações étnico-raciais implica numa tomada de decisão, implica numa postura política 

e, talvez por isso, tenha gerado tantos conflitos e debates.”. (ARAÚJO, G. 2018, p.47). 

Entendo educação como todas as relações humanas que geram respeito e alteridade. 

Dentro desse conceito, se resguardam os valores morais, formais, étnicos, religiosos, 

culturais e históricos das mais diversas populações da humanidade. Depois da 

abolição da escravatura em 1888, as lutas dos negros e negras pela educação 

começaram a se concretizar. Inicialmente, a educação dos afrodescendentes ocorreu 

nos espaços criados pelas entidades negras. As lutas dos movimentos negros podem 

ser compreendidas em 3 fases conforme explica ARAÚJO, G. (2018). 

[...] os próprios negros e negras procuram educar os seus através da 
criação de espaço/tempo formativo destinado aos negros e negras. [...] 
essa atuação dos negros em três fases: a primeira, fase cujo período se 
estende de 1889-1937, abrange a criação de clubes, entidades 
beneficentes, grêmios literários, centros cívicos, jornais e organizações 
políticas, como a Sociedade Amiga da Pátria, localizada em São Paulo, 
que fundou a escola Progresso e Aurora (1908-1929), o Centro Cívico 
Palmares 1926 a 1929 e a Frente Negra Brasileira (1931 a 1937); na 
segunda fase, de 1945 a 1964, destaca-se a União dos Homens de Cor 
(UHC) e o Teatro Experimental do Negro (TEN) liderado por Abdias do 
Nascimento. De Acordo com Gonçalves e Silva (2000), é a partir do 
projeto político do Teatro Experimental do Negro -TEN, que se constrói 
a visão da Educação enquanto um direito de todo cidadão, portanto, os 
negros não deveriam mais assumir para si um dever que é do Estado. 
(ARAÚJO, G. 2018, p.40). 

 

Ainda de acordo com a autora, a terceira fase constituiu a fundação do 

Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial. Em 1978 o movimento passou a 

ser chamado de Movimento Negro Unificado – MNU. Foram os periódicos do Jornal 
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do MNU que deram base para a construção desse trabalho, tendo em vista que ao 

longo de sua trajetória, o MNU reivindicou a introdução dos estudos africanos nas 

escolas, movimentos fundamentais para alcançar a efetivação da Lei 10.639/03.  

 Nesta pesquisa, examinamos 22 publicações do Jornal do MNU, sendo que 

as 11 primeiras, o nome do Jornal era “NEGÔ, Boletim Informativo do Movimento 

Negro Unificado” (até 1986), e as posteriores passou a chamar-se NEGÔ, Jornal do 

Movimento Negro Unificado” (até 1993), em seguida, o movimento se amplia e o 

Jornal passa a se chamar “Jornal Nacional do Movimento Negro Unificado”. Conforme 

periódico do MNU, a fundação deste movimento dar-se a partir de uma série de 

revoltas sociais na busca pelo reconhecimento da população negra na sociedade 

brasileira.  

A unificação do Movimento Negro deu-se a partir do ato público 
realizado em São Paulo em 18 de junho de 1978, em protesto à morte 
de Robson Silveira da Luz, preso e assassinado pela polícia, e a 
discriminação sofrida por três atletas negros do Clube Tietê de 
Regatas, de São Paulo. Para este ato público foram enviadas moções 
de apoio por grupos negros existentes em Minas Gerais, Pernambuco, 
Bahia, Rio de Janeiro, Sergipe, Alagoas, bem como dos nossos irmãos 
negros da Casa de Detenção de São Paulo. No dia 7 de JULHO DE 
1978 consolida-se a mobilização criada pelo ato público, com a 
fundação do MOVIMENTO NEGRO UNIFICADO A partir de então 
foram iniciadas as discussões para a elaboração dos documentos 
básicos que hoje temos: Carta de Princípios Programa de Ação 
Estatuto. (JORNAL DO MNU – BAHIA, jul, 1981, p. 06.) 
 
 

 Os principais objetivos do Movimento Negro Unificado foi combater o 

racismo, lutar contra quaisquer formas de opressões da sociedade, inserir o negro no 

mercado de trabalho, respeito a religião afrodescendente e inserção da História da 

África no currículo escolar.  

* É um movimento de caráter nacional com sede em São Paulo e 
seção nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande 
do Sul e Brasília, estando em fase de formação em outros estados. 
Foi legalizado em dezembro de 1980. 
* É um movimento de caráter político democrático, entendendo-se sua 
ação política como a denúncia de todo ato de opressão e racismo 
contra o povo negro, a reivindicação de todos os direitos que lhe são 
negados e a luta constante para organizar a comunidade negra em 
torno de seus interesses. 
* É um movimento sem vinculação com nenhum partido ou 
organização política, entretanto é solidário com toda e qualquer luta 
reivindicativa dos setores populares da sociedade brasileira e 
internacional. 
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* Não é um movimento racista, combate o racismo sob qualquer forma 
que ele se apresente mas compreende que luta de libertação deve ser 
dirigida somente por nós. (JORNAL DO MNU - BAHIA, jul, 1981, p. 06-
07.) 

 De acordo com o Jornal, o Movimento Negro Unificado está organizado em 

comissões Executivas Nacionais composta por três representantes por estado 

participante, reunindo-se a cada 3(três) meses para discutir as ações do movimento, 

bem como averiguar se estavam se cumprindo as decisões tomadas nos congressos 

anuais organizados pelo Movimento Negro Unificado. A solicitação da implantação da 

disciplina de Estudos Africanos nasceu a partir dos congressos anuais. Na Bahia, 

estado do universo geográfico deste trabalho, o movimento organizou-se da seguinte 

forma: 

Aqui no estado, o MNU está organizado, por enquanto, apenas em 
Salvador, e o trabalho vem sendo realizado através das seguintes 
comissões: CULTURA — promove atividades culturais como: show, 
feiras de arte, mostra de filmes^ concursos, etc. 
* EDUCAÇAO — promove cursos de alfabetização de adultos, 
organiza debates, redige documentos etc. 
* CONTATOS — mantém contatos com grupos negros, entidades, 
outros movimentos e pessoas interessadas, visando sua maior 
aproximação com o trabalho do MNU. 
* DOCUMENTAÇÃO, IMPRENSA E DIVULGAÇÃO — distribui 
documentos entre a população e órgãos de imprensa, elabora o 
Boletim Informativo e o Jornal Mural do MNU; etc. 
* FINANÇAS — levanta fundos para o MNU através da promoção de 
festas, sorteios, venda de camisetas, recolhe contribuições, etc. 
(JORNAL DO MNU - BAHIA, jul, 1981, p. 07.) 

 
 

 Abordamos as questões educacionais que o Jornal do Movimento Negro 

Unificado destacou nos diversos exemplares analisados. No periódico de março de 

1982, um texto assinado por Wilson Santos, publicado no Jornal do MNU, 

problematiza a educação. “Ir pra a escola é bom. É e não é.”, o autor destaca os 

ensinamentos deturpados da educação básica e do ginásio, a forma passiva que o 

negro era visto, a fama de boa moça da Princesa Isabel com relação a abolição e até 

mesmo o silêncio do livro didático.  

É bom porque a gente aprende uma porção de coisas interessantes, 
principalmente se é uma boa escola e se a gente não tem que pagar 
para estudar, aliás duas características difíceis de serem encontradas 
juntas. 
Na escola a gente aprende a ler, escrever, somar, dividir, subtrair e 
até mesmo multiplicar. Mas ao mesmo tempo escola é muito ruim, por 
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que a gente aprende uma porção de coisas erradas ou simplesmente 
não aprende coisas importantíssimas que todo mundo deveria saber. 
Na escola primária me ensinaram que no Brasil não existia racismo, 
que vivemos numa democracia racial, que aqui negros e brancos têm 
os mesmos direitos, etc etc etc. Passaram-se alguns longos anos para 
que eu descobrisse o quanto eram falsas aquelas afirmações. 
Imaginem vocês que em 1964, meses depois do golpe de 31 de março, 
me ensinavam no ginásio, que estávamos vivendo em um país ... 
democrático! 
Outra coisa errada que eu e meus colegas ouvíamos em sala de aula 
dizia respeito aos negros que viviam no Brasil na época da escravidão. 
Segundo nossos professores e os livros ’’didáticos” que 
recomendavam, o negro africano não reagiu à escravidão, era um ser 
passivo que se deixou escravizar e estava satisfeito com sua condição 
de escravo; falava-se que os senhores de escravos eram bonzinhos e 
que a princesa Isabel tinha libertado os escravos. Hoje eu vejo quanto 
tempo a gente perde na escola, aprendendo coisas que depois têm 
que ser desaprendidas. (JORNAL DO MNU – BAHIA, mar, 1982, p. 
02.) 

 

 Foi diante desse conjunto de omissões, negações, equívocos e histórias mal 

contadas que surgiu no Movimento Negro Unificado a reivindicação da disciplina de 

Estudos Africanos na Bahia. As primeiras publicações tratando da Introdução dos 

Estudos Africanos no Jornal do MNU analisadas nessa investigação, ocorreram a 

partir de 1985, na sua 9º publicação. O texto assinado por Ana Célia da Silva, retrata 

a busca da inserção dos Estudos Africanos nos currículos escolares. 

 Pedagoga, mestra e doutora em Educação pela Universidade do Federal da 

Bahia – UFBA, professora aposentada da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, 

Ana Célia da Silva nasceu na cidade soteropolitana e é uma referência nos estudos 

africanos, como afirma Rosangela Souza da Silva, 

[...] a professora aprofunda seus estudos sobre as questões que 
envolvem o currículo; as práticas pedagógicas nos espaços escolares; 
e as representações do negro no livro didático. Tornando-se autora de 
vários trabalhos, tais como: Estereótipos e Preconceitos em Relação 
ao Negro no Livro de Comunicação e Expressão de 1º Grau, trabalho 
de mestrado de 1988, publicado em 1995, pela EDUFBA/CEAO, com 
o título A Discriminação do Negro no Livro Didático; os livros 
Desconstruindo a Discriminação do Negro no Livro Didático, em 2003; 
A Representação Social do Negro no Livro Didático: O que mudou? 
Por que mudou? em 2011, pela EDUFBA. Têm publicações em várias 
coletâneas, entre estas temos: Ideologia do Embranquecimento na 
Educação Brasileira e Proposta de Reversão, em Kabengele 
Munanga, “Estratégias e Políticas de Combate à Discriminação”, 
EDUSP, 1996. Movimento Negro e Ensino nas Escolas: Experiências 
da Bahia, em Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva, Lúcia Maria de 
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Assunção Barbosa “O Pensamento Negro em Educação”, UFSCAR, 
1997. [...]1  (SILVA, R. 2019, p.305.). 
 

 A professora Ana Célia da Silva, é uma escritora e colaborou para fundação 

do MNU. Durante sua trajetória, 

[...] a professora notabiliza a ação de combate ao racismo no campo 
educacional do movimento negro brasileiro; denuncia a omissão e o 
silenciamento em torno de práticas racistas e discriminatórias na 
escola; a forma hostil, folclorizada e descaracterizada como tem sido 
tratada a cultura negra naquele espaço. O tratamento diferenciado, 
devido à pertinência racial e social dos/as estudantes e o discurso da 
diferença como desigualdade, proclamado dentro de um espaço 
literalmente marcado por variadas inclinações sexuais e profissionais, 
por diversas pertinências étnico-raciais, por diversas condutas sociais 
e políticas, mas refém de uma suposta homogeneidade. (SILVA, R. 
2019, p.307.). 

 O estudo dos periódicos do Jornal do Movimento Negro Unificado neste 

trabalho foi viável graças aos cuidados dos guardiões de memória2 que arquivaram 

zelosamente os exemplares dos Jornais. Esses periódicos constam disponível no 

projeto Negritos3. O projeto Negritos é coordenado pela professora Martha Rosa 

Queiroz, tem como objetivo contribuir de forma educativa o acesso a fontes como: 

entrevistas, fotos, jornais e poesias, no formato digital, uma ferramenta de grande 

relevância para a construção de textos historiográficos sobre a atuação do negro na 

História da África e na História do Brasil.  

 A maior parte desses jornais que foram escritos sobre Educação e História 

da África, foram assinados pela professora Ana Célia da Silva, que também contribuiu 

com exemplares físicos para que fossem digitalizados.  

[...] ela foi/é peça fundamental para que ocorressem as 
transformações nos espaços educacionais, no que tange ao combate 
às formas veladas e explícitas de discriminações do povo negro, 
principalmente no livro didático. Sua ação política, pedagógica, 
intelectual e religiosa (pois é uma mulher cuja orientação religiosa é 
essencial na sua vida), dignifica todos os homens e mulheres negras, 
que um dia sonharam e sonham por uma sociedade em que haja 
justiça, paz e equidade. (SILVA, R. S. 2019, p.307.). 

                                                             
1 Para mais informações sobre as obras da professora Ana Célia da Silva, ver: SILVA, Rosangela Souza 
da. Candace: Ana Célia da Silva. In, SANTIAGO, Ana Rita. (Org.). Descolonização do conhecimento 
no contexto afro-brasileiro. Cruz das Almas-BA: UFRB, 2019. 
2 Foram/são pesquisadores (as) e ativistas do movimento negro, que preservaram a fontes 

materiais e orais que são suporte a diversas pesquisas sobre África e movimento negro. 
Inaldete Pinheiro de Andrade, Alzenide Prazeres Simões e Gilson Pereira são algumas delas. 
3 Disponível em: http://negritos.com.br/. Acesso em 15/05/2021.  
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 O Movimento Negro Unificado, desde a sua fundação em 1978, tem em sua 

pauta o reconhecimento do negro na sociedade e a luta contra o racismo, destaca 

dentro do âmbito educacional a oportunidade de se estudar a História da África e dos 

Afrodescendentes. 

O Movimento Negro Unificado (MNU) vem desde a sua criação em 
1978, denunciando a hegemonia da história e cultura europeias no 
sistema de ensino e reivindicando ao Ministério da Educação e Cultura 
através resoluções de seus congressos, a inclusão de História da 
África nos currículos de ensino da escola brasileira. Convém dizer que 
nunca obtivemos resposta alguma do Ministério. Em 1984 as 
entidades negras da Bahia atendendo uma solicitação do 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 que 
referendavam igual solicitação do Centro de Estudos Afro Orientais 
feita ao mesmo órgão em 1983. A entrega desse documento ao vice-
secretário ocorreu com ampla divulgação na imprensa local. Em 10 de 
junho de 1985 o sr. secretário da Educação homologou a implantação 
da referida disciplina através portaria nº 6068. Foi constituída a partir 
daí uma comissão para acompanhar o processo de implantação 
composta de três pessoas representantes das entidades negras e três 
pessoas do CEAO. Como não existem professores habilitados para 
lecionar a disciplina, uma vez que a África não é estudada no sistema 
de ensino brasileiro, tornou-se condição precípua a existência de um 
curso de reciclagem para os professores que deverão lecioná-la, o 
qual será ministrado pelo CEAO aos professores de Ciências 
Humanas da rede oficial, professores de escolas comunitárias e 
militantes de entidades negras que atuem na área de educação, 
conforme critérios estabelecidos em comum pelo CEAO e entidades 
negras. Porém o curso de reciclagem que deveria ter início em março 
deste ano para que a disciplina começasse a ser ministrada a partir de 
1986, na oitava série e primeira série do curso pedagógico, não 
aconteceu, devido a falta de instituição que se dispusesse a financiá-
lo. Finalmente soubemos através da diretoria do CEAO, prof.? Leda 
Castro, que a Universidade Estadual da Bahia (UNEB) vai financiar o 
curso de reciclagem que terá início em março do próximo ano. 
Cabe agora a todas as entidades negras da Bahia acompanhar o 
processo de reciclagem e preparar-se para reivindicar junto ao 
secretário a partir do próximo ano, a efetiva implantação da disciplina 
em 1987 nas principais escolas da Bahia, uma vez que o único impedi 
mento para que esta ocorresse, segundo a Secretaria, era a falta de 
professores reciclados, o que deixará de existir pois o CEAO deverá 
reciclar todos os professores de Ciências Humanas em anos 
sucessivos, o que permitirá a implantação progressiva em todas as 
escolas da Bahia da disciplina Estudos Africanos. Essa é a meta das 
entidades negras, resgatar nossa história e restabelecer nossa 
identidade cultural. Cremos que esta também deverá ser a meta dos 
responsáveis pelos rumos da educação na Bahia e no Brasil. 
(JORNAL DO MNU – BAHIA, mar, 1985, p. 07.) 
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 No Jornal de maio de 1987, sobre o tema “Quem tem medo de História da 

África”, assinado também pela professora Ana Célia Silva, membro do grupo de 

Educação do Movimento Negro Unificado, volta a denunciar através da comissão de 

educação a dificuldade na implantação da disciplina de Estudos Africanos. Após os 

movimentos de 1984, o Movimento Negro Unificado conseguiu através do Centro de 

Estudos Afro-Orientais (CEAO) em 1986 sob parceria da Secretaria de Educação, a 

Universidade do Estado da Bahia, UNEB e a Universidade Federal da Bahia – UFBA, 

a capacitação dos professores. O curso foi concluído em dezembro de 1986, porém, 

não houve avanço no acompanhamento e aplicação nos colégios de Salvador.  

[...] pareceu-nos que alí encerrava-se a questão sobre História da 
África, tal o silêncio em torno da implantação da mesma, nas escolas. 
O MNU mais uma vez interferiu solicitando audiência com o Sr. 
Secretário, para discutir a implantação da disciplina. 
 Devido ao empenho pessoal do ex-Secretário da Educação, após 
duas audiências que contou com a presença do MNU, Grupo João 
Cândido, diretores de escola, técnicos da GECIN e três membros da 
Assessoria para Estudos Africanos, os diretores de seis colégios 
comprometeram-se a incluir ainda este ano a disciplina em sua grade 
curricular. 
 Os colégios são os seguintes: Lomanto Júnior, único que solicitou 
há dois anos antes a disciplina, Anísio Teixeira, Duque de Caxias, 
Goés Calrnon, Manoel Devoto e Alípio França. Contudo não tomos 
certeza de que a disciplina será efetivamente ministrada, uma vez que 
os diretores vêm alegando dificuldades junto a CEGIN para colocá-la 
na grade de suas escolas. Por outro lado, os professores que deverão 
dar as aulas estão entregues a própria sorte, uma vez que a Secretaria 
não se pronunciou sobre o acompanhamento e coordenação da 
disciplina. O MNU pretende continuar seu trabalho junto a essas 
escolas, realizando palestras, discutindo a problemática racial e a 
História do Negro no Brasil. Mas não tem condições nem atribuições 
para realizar um acompanhamento pedagógico. Vamos acompanhar 
esse processo e manter a sociedade e o povo negro informados dos 
acontecimentos. (JORNAL DO MNU – BAHIA, maio, 1987, p. 08.) 
  
 

 O Movimento Negro Unificado mostrou-se um verdadeiro fiscal da educação 

em seus periódicos, o foco no reconhecimento do negro na sociedade pode ser 

comprovado na luta pela introdução da História da África nu currículo das escolas. O 

Jornal foi fundamental para o acompanhamento da implantação da disciplina, esta 

reivindicação ainda na década de oitenta, é uma importante iniciativa do Movimento 

Negro (MNU) que dará base nas discussões da temática Africana e Afrodescendente, 

o estopim para que estas reinvindicações assumam um caráter nacional, conferindo 

em janeiro de 2003, com a obrigatoriedade do ensino de História da África e Cultura 
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Afro-Brasileira através da Lei Federal 10.639/03. Escritora do MNU e também 

professora nas primeiras turmas de Estudos Africanos em Salvador, a Professora Ana 

Célia da Silva foi uma das 35 pessoas que participaram da capacitação de 420 horas 

para ministrar aulas sobre História da África.  

 
Prevendo a procura da disciplina pela comunidade e colégios no 
presente ano, devido a aceitação da mesma na maioria das escolas 
onde foi implantada, o Movimento Negro Unificado e os professores 
procuraram a secretária de Educação solicitando a criação de um novo 
curso de especialização, para os professores. Porém até o presente 
momento não recebemos nenhuma resposta à nossa solicitação. 
Contudo, esperamos que ainda este ano, a Secretaria viabilize 
condições para a efetivação de um novo curso, uma vez que os 
resultados do primeiro ano de implantação foram favoráveis, conforme 
registrou a técnica da Gerência de Currículos e Instrução (GECIN), 
encarregada de acompanhar a disciplina nos colégios. (JORNAL DO 
MNU – BAHIA, abril, 1988, p. 09.). 

 A segunda turma de capacitação dependeu da Secretaria de Educação para 

sua implantação. Conforme o Movimento Negro, era de suma importância a 

introdução destes estudos para uma democratização no ensino, tratar da História dos 

Africanos e dos Afrodescendentes de forma respeitosa, valorizando seus aspectos 

históricos, religiosos e culturais.   

 
Por isso contamos com o seu empenho na manutenção e expansão 
de disciplinas que proporcionem o desenvolvimento da identidade 
cultural, da auto-estima e respeito às diferenças, até que possamos 
ter uma história que contemple o processo civilizatório de todos os 
povos que aqui vivem.  (JORNAL DO MNU – BAHIA, abril, 1988, p. 
09.) 
 
 

 A professora Ana Célia da Silva ainda destaca, no artigo, que alguns 

militantes do Movimento Negro foram capacitados no curso e estão aptos a lecionar a 

disciplina de Estudos Africanos, salientando, que estas pessoas têm uma formação 

necessária para discutir a temática bem como o racismo no Brasil.  

 
Cabe também ressaltar que as entidades negras baianas contam com 
um efetivo número de militantes, que uma vez reciclados estarão aptos 
a lecionar Estudos Africanos. Embora a maioria deles não possua 
nível superior, possuem um conhecimento da problemática racial que 
possibilitaria a efetiva relação África-Brasil, que parece ser a 
dificuldade dos professores da rede oficial, porquanto a maioria deles 
desconhece a questão do racismo no Brasil em toda a sua 
complexidade e extensão. Esses militantes poderiam ser contratados 
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a exemplo de outras áreas, cujos professores são profissionais não 
licenciados.  (JORNAL DO MNU – BAHIA, abril, 1988, p. 09.) 
 
 
 

 Por que estudar História da África? Ao longo da História do Brasil, a 

historiografia ressaltava os grandes feitos heroicos como sujeitos atuantes e 

relevantes para o processo de construção da memória nacional. Esta História 

positivista, retirou de cena negros, índios, pobres e subalternizados da História do 

Brasil. De acordo com Petronilha Beatriz G. e Silva, ao tratar “A Identidade da criança 

negra e educação escolar” no periódico do Movimento Negro Unificado de 1988, a 

autora relata o silêncio da herança Africana. 

 
Na escola, não costumam ser considerados como brasileiros de 
ascendência africana, mas como descendentes de escravos - pessoas 
que foram tornadas objetos de uso. Ao se tratar da formação do povo 
brasileiro, embora o seu grupo de raça seja o maior da população 
brasileira (cerca de 60%), não é mencionado. A história do seu povo 
no Brasil e na África é ignorada. Os seus heróis não são lembrados. 
(JORNAL DO MNU – BAHIA, nov, 1988, p. 08.) 
 

 Os textos que retratam a História destes povos são carregados de 

preconceitos e estereótipos. Para desconstruir estes conceitos pré-estabelecidos, é 

necessária uma educação inclusiva e plural.  

Insistimos em uma escola e currículo pluriculturais, como uma forma 
de contemplar o processo civilizatório de todos os povos constituintes 
dessa nação, uma vez que entendemos o chavão "um só povo 
brasileiro" como uma forma de ocultar a pluralidade da nação e a 
hegemonia do processo civilizatório europocêntrico na sociedade 
oficial brasileira. 
Em uma sociedade pluricultural como a brasileira, o sistema de ensino 
privilegia o processo civilizatório europeu, promove o 
desenraizamento cultural e o branqueamento da população. 
Branquear ô admitir a superioridade da raça branca. É impor seu 
padrão, seus valores, sua história, sua cultura, como os únicos 
corretos e verdadeiros e, através de um processo de inferiorização dos 
padrões, valores, cultura e história dos grupos oprimidos, levá-los a 
assumir os valores brancos como melo de afirmação e aceitação 
social. (JORNAL DO MNU – BAHIA, abril, 1988, p. 09.). 

 

 A valorização da cultura branca, eurocêntrica é majoritária comparada com a 

afrodescendente. Nos bancos escolares aparecem a História da Igreja Católica, dos 

feitos missionários, dos heróis militares, formaram grande parte do conteúdo dos livros 

didáticos da educação brasileira. Já o negro e o índio, não são pautados, e quando 
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ocorre alguma aparição são vistos de forma pejorativa e menosprezados, sob a 

condição de escravo. Isto pode ser comprovado na pesquisa realizada pela professora 

Ana Célia da Silva, como explica a autora:  

Em pesquisa que ora desenvolvo, constatei em oitenta e dois livros a 
ausência quase total do negro e da sua cultura. Em sua rara presença 
o negro foi caracterizado tomo preguiçoso, mau, feio, incapaz, louco, 
"palhaço", "burro", sujo. Foi apresentado como minoria, sem nome, 
apelidado, sem família, caricaturado, humilhado, resignado. Sua 
cultura, sua religião e seus costumes foram "folclorizados" e 
considerados "primitivos". 
Uma escola assim, que apresenta a criança negra e o seu mundo de 
forma negativa, distorcida, não pode atrair essa criança. A rejeição e 
a violência simbólicas impostas pela escola, são introjetadas e a 
criança reage rejeitando essa escola e seu conteúdo que a humilham. 
Surgem então os fenômenos da repetência e evasão, traduzidos como 
incapacidade, desnutrição, má orientação da família, mas nunca como 
incapacidade da escola. Quando não evade, a criança tenta superar a 
imagem negativa imposta através de atitudes agressivas, 
exibicionistas. As menos insurgentes deixam-se cair na mais profunda 
inibição e silêncio. (JORNAL DO MNU – BAHIA, abril, 1988, p. 09.) 
 
 

 Dessa forma, a educação que incluísse os estudos de cultura africana se 

mostrava como responsável pela formação de sujeitos capazes de reconhecer os 

negros como sujeitos históricos, recordar a herança Africana como símbolo de 

resistência, seja através da música, da religião, da culinária. É construir sentimentos 

de autoestima e pertencimento.   

A introdução de disciplinas como Estudos Africanos vêm resgatar a 
questão da identidade da maioria da população negra e mestiça, 
desenvolver a auto-estima, o maior conhecimento do outro, bem como 
o respeito às suas diferenças. 
Porém a grande questão que o MNU levanta para a reflexão é a 
seguinte: um sistema que utiliza a educação como uma das formas 
mais eficientes para inferiorizar, dividir e oprimir o povo negro e demais 
oprimidos, tem interesse em efetivar uma educação que dê identidade 
e auto-estima à maioria ou será que nós estamos querendo exigir que 
"o diabo reze missa"?  Expressão de Lourdes Teodoro em Cadernos 
de Pesquisa de 11/87, O NEGRO E A EDUCAÇÃO da Fundação 
Carlos Chagas. (JORNAL DO MNU – BAHIA, abril, 1988, p. 09.) 
 
 

 A publicação do Jornal do Movimento Negro Unificado segundo semestre de 

1989, volta a tratar da resistência na disponibilização dos profissionais e investimento 

na preparação para a segunda turma do curso de Estudos Africanos.  
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O descaso da Secretária da Educação por “Estudos Africanos” 
traduziu-se pela total desinformação sobre a disciplina e seus 
objetivos, recusa em oferecer outros cursos de especialização aos 
professores, o que iria possibilitar a manutenção e expansão da 
mesma na capital e interior, conforme tem sido solicitado por vários 
municípios, e falta de apoio aos professores pioneiros. Vale salientar 
que esses professores chegaram à exaustão, reunindo-se 
semanalmente fora da escola para planejar e elaborar textos e 
material para as aulas, impedidos de afastar-se das classes para gozo 
de licença prêmio e médica, uma vez que não havia professores que 
os substituíssem, bem como tiveram negado pela secretária o 
reconhecimento do curso de especialização de 420 horas para efeito 
de enquadramento no Plano de Carreira do Magistério Público. Por 
outro lado, em várias audiências durante os dois anos de implantação 
da disciplina, os professores e entidades negras solicitaram à 
Secretaria o oferecimento de novos cursos de especialização para os 
professores da rede, com a finalidade de manter e expandir a disciplina 
na rede estadual. Os esforços foram inúteis. Por fim houve o não 
cumprimento de um acordo firmado em novembro de 1988, em mais 
uma audiência, entre a secretária, MNU, GECIN, SURED-1A e o 
Núcleo de Desenvolvimento de Recursos Humanos no sentido da 
realização do curso no início do ano de 1989. (JORNAL DO MNU – 
BAHIA, abril, 1989, p. 04.)                                                                                                                                                                                            

          

 As dificuldades permaneceram, a disciplina de Estudos Africanos tornou-se 

uma disciplina incerta. A falta de recursos foi um dos principais motivos para a não 

aplicação dos conteúdos relacionado a disciplina de Estudos Africanos. Ainda de 

acordo com a publicação, quando foi elaborado o projeto para Introdução aos Estudos 

Africanos já era de se esperar a resistência, a omissão e os conflitos que a temática 

traria a sociedade racista e de autoridades omissas. A importância do negro, o valor 

da sua cultura, a sua herança religiosa ia de encontro ao perfil social de uma camada 

branca, eurocêntrica e segregadora, a ausência da disciplina causaria danos morais 

e étnicos a sociedade brasileira e baiana.  

Por outro lado, consideramos que exigir uma educação pluricultural é 
um direito da sociedade e um dever do Estado, uma vez que a maioria 
do povo brasileiro deve ter acesso ao conhecimento da sua verdadeira 
História 
Tendo em vista o exposto, enumeramos neste documento as 
consequências da omissão e descaso do Estado da Bahia para com a 
Disciplina Introdução aos Estudos Africanos e a comunidade negra e 
mestiça da Bahia 
1. Abandono à docência a partir do ano em curso pelos professores 
da disciplina Introdução aos Estudos Africanos (exceção da Escola 
Cidade de Curitiba). 
2. A retirada da mesma disciplina das grades curriculares das escolas 
pelos diretores, sem comunicar o fato à SEEB e fora do prazo previsto 
de permanência na grade (4 anos). 
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3. Crianças e jovens perdem informações que lhes daria condições de 
reelaborar a problemática racial existente no país e reconstruir uma 
identidade fragmentada pela ideologia de branquificação vigente nos 
currículos. 
4. A escola continuará “educando” os jovens através de disciplinas e 
livros que evidenciam apenas a História e a cultura das classes 
dominantes, discriminando das formas as mais variadas o negro, a 
mulher e demais oprimidos, inculcando um complexo de inferioridade 
na criança negra e mestiça e o desrespeito às diferenças e 
pressuposta superioridade nas crianças e jovens não negros. 
Repudiamos a atitude do sistema de ensino oficial em eliminar uma 
experiência de educação pluricultural e democrática. Contudo 
reafirmamos o processo de afirmação dos valores e de reconstrução 
da nossa identidade afro-brasileira, que seguirá forte e expansiva na 
comunidade negra e na sociedade em geral, através das nossas 
instituições não oficiais, como sejam: as entidades culturais e políticas, 
os blocos afros, os afoxés, a capoeira, as religiões afro-brasileiras, 
entre outras, porque a nossa luta é justa e nossa vitória é certa. 
(JORNAL DO MNU – BAHIA, abril, 1989, p. 04.)   

 

 Certamente, a luta do Movimento Negro Unificado não parou por aí, as 

continuas solicitações e gestões para que nos currículos escolares se estudasse a 

História da África continuou alcançando a publicação oficial da Lei 10.639 em 2003. 

A Lei Federal 10.639/03 

A Lei 10.639, foi sancionada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do 

Partido dos Trabalhadores (PT), em 2003, o texto que torna imprescindível o Ensino 

de História e Cultura Afro Brasileira nas escolas estabelece a obrigatoriedade do 

ensino da “História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura 

negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à 

História do Brasil. ” LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.  

 

A Lei nº 10.639, promulgada em 09 de janeiro de 2003, surgiu do 
Projeto de Lei nº 259 de 1999, de autoria dos deputados Pilar Esther 
Grossi (PT-RS) e Benhur Ferreira (PT-MS), substitutivo do Projeto de 
lei do deputado Humberto Costa. A lei alterou a LDBEN nº 9394/96, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e tornou obrigatório o ensino da 
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira nas escolas de ensino 
fundamental e médio de todo o país, configurando-se, atualmente, em 
instigante fonte de debates por colocarem no centro da discussão 
nossas etnicidades. A proposta é problematizar questões identitárias, 
como a ancestralidade, a resistência e a cultura, sugerindo para esses 
pilares a utilização de novas matrizes teóricas que contemplem outros 
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olhares sobre o processo histórico da cultura afro-brasileira. 
(MOREIRA, 2019, p.63.). 

 

Em todas as redes de ensino, sendo elas públicas e privadas, também seria 

obrigatório no calendário escolar o dia 20 de novembro como data comemorativa 

como Dia Nacional da Consciência Negra. 

 Para Maria Araújo (2018), que estudou a implementação da Lei 10.639/03 

em Feira de Santana: 

A aprovação da Lei 10.639/2003 aparece como resultado de longos 
anos de tensões e interesses conflitantes, junto ao Estado para que o 
mesmo aceitasse o fato de que a sociedade brasileira, além das 
desigualdades de classe, convivia com as desigualdades raciais. 
Coincidindo, os mais prejudicados no acesso à educação, saúde, 
justiça, moradia, mobilidade e segurança, com os negros e negras, por 
conseguinte, necessitando-se de políticas públicas para equacionar as 
disparidades e contradições que se apresentavam na sociedade. 
(ARAÚJO, 2018, p. 56). 
 

Nessa esteira, em 2008, mais uma batalha é vencida. Os grupos indígenas 

foram incluídos nos currículos escolares. Apenas como caráter metodológico, 

citaremos essa implementação, tendo em vista que a Lei 10.639/03 é o nosso universo 

de pesquisa, e a mesma não foi revogada com a edição da nova legislação. 

 
 
Em 10 de março de 2008, foi assinada a Lei nº 11.645/08 para também 
incluir como obrigatórias, no ensino básico, a história e a cultura dos 
índios brasileiros. Sem revogar a Lei nº 10.639/03, a Lei nº 11.645/08 
reitera a atenção para a significação etnicorracial indígena ao lado dos 
povos africanos na formação do povo brasileiro. A prova dessa 
evidência está na necessidade emergente de aperfeiçoamento, 
intervenção e reflexão conforme preconizou a parecerista da Lei nº 
10.639/03, Petronília Beatriz Gonçalves Silva (2005). (MOREIRA, 
2019, p.64.). 
 
 

A seguir, compreenderemos como foi a aplicação da Lei no Colégio Helena 

Assis Suzart e suas principais atividades pedagógicas.   
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SEGUNDO CAPÍTULO - A APLICAÇÃO DA LEI 10.639/03 NO COLÉGIO HELENA 

ASSIS SUZART 

Conforme as pesquisas realizadas no Colégio Helena Assis Suzart, as 

atividades pedagógicas que eram desenvolvidas em atenção à temática africana e 

afro-brasileira seguiam um cronograma desenvolvido no início do ano letivo com base 

na atividade diagnóstica realizada nos primeiros dias de aula. Questões étnicas, 

sociais, gênero, classe, credo e não credo eram consultadas para conhecer o perfil da 

turma, afim de desenvolver uma estratégia didática que contemplasse a realidade dos 

estudantes junto com o que determinava a Lei 10.639/03. A partir daí um cronograma 

era montado para se discutir as temáticas durante todo o ano. Normalmente, a 

professora Maria Araújo costumava iniciar as atividades escolares apresentando o 

próprio conteúdo da Lei 10.639/03.  

No início do ano trabalhar o conteúdo da lei, o quer que a lei diz, 
porque que foi feito essa lei? Pra evitar problemas futuros, como eu 
tive vários problemas é....de perseguições por conta de trabalhar com 
História da África, com... com a luta dos povos negros no Brasil tanto 
contra a escravidão, quanto no pós abolição, quanto fazendo link com 
a realidade atual de permanência da população negra de 
determinadas situações de subalternidades, de exploração, de 
pobreza, de falta de acesso as coisas. (ARAÚJO, entrevistada em 17 
de dezembro de 2018). 

 

A aproximação dos estudantes com os aportes jurídicos brasileiro, possibilita, 

não apenas o conhecimento do conteúdo da lei 10.639/03, mais um entendimento de 

como e por que ela foi promulgada, evidenciando à realidade que é vivida no Brasil e 

negada por conservadores, com perfil intolerante, carregado de preconceitos. Os 

diversos problemas encontrados para a efetivação da Lei 10.639/03 surgem desde a 

aceitação pela comunidade interna e externa da escola, como as dificuldades em 

materiais didáticos e estrutura física da escola para desenvolver quaisquer atividades 

práticas que contemplasse as propostas curriculares.  

 

[...] por exemplo, desde 1989, tanto nas outras que eu trabalhei, as 
escolas não tinham um auditório, as escolas não tinham uma...rádio 
interna que era pra execução de músicas que era uma coisa 
importante. É, não tinha recursos, digamos assim, então como se 
fazia, como é que eu fazia? Eu tentava trabalhar com filme, trabalhar 
com viagem de estudo, trabalhar...com leitura e discussão de texto, 
algumas vezes eu produzindo textos em casa, reproduzindo texto em 
casa porque a escola não reproduzia. (ARAÚJO, entrevistada em 17 
de dezembro de 2018). 
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A carência de recursos básicos para o desenvolvimento de atividades foi 

completamente desafiadora, tendo em vista que para além da resistência em trabalhar 

com a temática na escola, não se tinha a disposição os recursos pedagógicos para o 

desenvolvimento de exercícios lúdicos, atividades fundamentadas e quais quer outras 

formas de execução de um plano de ensino elaborado de forma que atendesse os 

pressupostos da lei 10.639/03.  

Atividades pedagógicas em cumprimento da Lei 

 

O calendário escolar contava com um projeto elaborado pela professora Maria 

Santana de Araújo, que era desenvolvido durante todo o ano, “África Imagens e 

Representações”. As atividades seguiam algumas etapas e eram desenvolvidas com 

base no texto da Lei 10.639/03 e conforme a necessidade de cada turma, tendo em 

vista que uma atividade diagnóstica era aplicada nos primeiros dias do ano letivo como 

já mencionamos anteriormente, com o objetivo de conhecer o perfil da classe e 

desenvolver os conteúdos complementares a partir da realidade dos estudantes. 

Nos primeiros anos, as atividades eram desenvolvidas a partir dos recursos 

da própria Professora de História Maria Araújo e posteriormente com o auxílio dos 

pais, pois, o colégio não destinava recursos para o desenvolvimento das atividades 

do componente da cultura afro-brasileira e africana.  

 

[...] então como no orçamento da escola nunca se deixava recurso 
destinado ao, ao trabalho com o que prevê a lei 10.639, a gente fazia 
o trabalho com parceria com os estudantes e com as suas famílias, 
então quando se fazia viagens de estudo, as primeiras que a gente 
fazia, a gente conseguiu doações, conseguiu ônibus, então os 
estudantes não entravam com nenhum recurso, posteriormente as 
famílias compartilhavam com a gente, a gente fazia um orçamento, do 
menor orçamento possível, pedindo as empresas que a gente ia fazer 
o orçamento pra fazer o menor valor e aí acabava família e estudante 
partilhando com a gente pra fazer essas viagens. (ARAÚJO, 
entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Com base nas fontes estudadas, como as entrevistas e os diários escolares,  

podemos afirmar que as atividades eram bem diversificadas, contava com textos, 

poesias, a visitas a Terreiros de Candomblé para conhecer a cultura afro brasileira e 

africana, viagem a comunidades quilombolas, experiências sociais em shopping, e 

principalmente a ceia africana, esta última atividade foi de grande relevância para a 
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formação dos estudantes, pois, a atividade era carregada de valores históricos e 

culturais dos povos de origem africana. A alimentação preparada por grupos familiares 

que colhiam, comercializava, preparavam e repartiam os alimentos. Estes valores 

expressam a importância da coletividade e a socialização dos recursos bem como as 

fontes de alimentos entres os africanos e os afrodescendentes. 

 

Então além do trabalhar em relação a conteúdo, a roda de conversas, 
a discussões durante o ano, a gente realizava algumas outras coisas, 
como viagem de estudo e essa viagem de estudo pudia ser pra 
Cachoeira, podia ser pra Salvador, podia ser a um terreiro de 
candomblé, como nós já fomos. É...podia ser apresentações culturais 
é...com danças, porque os estudantes gostavam disso, é...a ceia, 
sempre todos os anos em que o projeto foi realizado a gente realizava 
uma ceia, com comidas que tinham...que faziam referências a...cultura 
africana, então a gente foi fazendo coisas que eram possíveis a gente 
fazer, pra estimular os estudantes a pensarem nas questões raciais e 
como as questões raciais elas estão nas estruturas da sociedade 
brasileira e que não basta só falar, precisa se fazer algumas coisas. 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Com base no quadro abaixo, podemos observar a organização das atividades 

nas turmas do ensino médio do Colégio Helena Assis Suzart. Os quadros foram 

organizados a partir dos diários de classe, o conteúdo segue na integra. A partir da 

obrigatoriedade do ensino da História da África e cultura afro-brasileira, podemos 

observar que os conteúdos com relação a História e resistência negra apareceram de 

forma mais detalhada. 

Quadro 01: dados referentes aos conteúdos trabalhados na disciplina de 

História. 

Fonte: Diários de Classe do ano de 2003 adaptado pelo autor. 

 Nos anos de 2005 e 2006, os diários escolares estavam em péssimas 

condições, a maioria estava molhados devido a forma que estavam armazenados. 

Disciplina Série Turno Ano 
Temática 

Afro-
Brasileira 

Conteúdo Trabalhado 

História 
1º Ano 

A 
Vespertino 2003 Sim Maio: Resistência negra. 

História 
1º Ano 

C 
Vespertino 2003 Sim 

Abril: Tráfico de africanos, 
violência e resistência. 
Maio: Resistência Negra: 
Candomblé. Resistência: 
Dança [...] 
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Durante o levantamento das fontes para este trabalho, esses diários estavam em 

sacos plásticos jogados no depósito do colégio, muito da História do colégio e registros 

foram perdidos. Para além destes documentos perdidos, podemos perceber na fala 

da professora, a preocupação em diversificar as experiências pedagógicas; 

 

Então, tanto a gente fazia o estudo teórico, quanto fazia algumas das 
práticas e algumas das práticas das mais interessantes que a gente já 
fez foi: a visita a um Terreiro de Candomblé e...uma espécie 
de...laboratório no shopping, em um dos shopping de Feira de 
Santana, o shopping que hoje é chamado de shopping...Boulevard, à 
época nem era chamado assim. É....a visita ao Terreiro de Candomblé 
ela foi marcante porque alguns estudantes alegavam não ir pra a 
viagem de estudo porque eram de outras religiões que proibiam eles 
entrarem naqueles espaços. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de 
dezembro de 2018). 

 

Quadro 02: conteúdos trabalhados nas aulas de História referente ao ano de 

2005.  

Fonte: Diários de Classe do ano de 2005 adaptado pelo autor. 

 

Quadro 03:  Conteúdo de História do ano de 2006. 

Fonte: Diários de Classe do ano de 2006 adaptado pelo autor. 

Disciplina Série Turno Ano 
Temática 

Afro-
Brasileira 

Conteúdo Trabalhado 

História 
2º Ano 

A 
Vespertino 2005 Não Não 

História 
1º Ano 

C 
Vespertino 2005 Não Não 

História 
3° 

Ano 
Vespertino 2005 Sim 

Novembro: A 
descolonização da 
Ásia e da África. 

      

Disciplina Série Turno Ano 
Temática 

Afro-
Brasileira 

Conteúdo Trabalhado 

História 
1º Ano 

A 
Vespertino 2006 Não Não 

História 
1º Ano 

B 
Vespertino 2006 Sim 

Novembro: Mostra de 
cultura. 
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Os Quadro 02 e 03 apresentaram pouco conteúdo, foram analisadas poucas 

turmas porque não conseguimos analisar os demais diários devido as más condições 

das fontes.  

Os diários escolares de 2007, estavam em melhores condições. Dessa forma, 

foi possível analisar com mais minúcia os conteúdos trabalhados pela professora de 

História. A teoria e a prática eram desenvolvidas nas atividades de História, se 

problematizava os equívocos negados da historiografia, eram organizados diversos 

debates para estudar a História da África a partir da sua realidade, muito além antes 

da chegada dos europeus e do processo da escravidão negra africana. As viagens 

para outras cidades, como Salvador, constavam nos planos da Professora de História 

Maria Araújo conforme a quadro 04.  

 

Quadro 04: Atividades trabalhadas na disciplina de História. 

 

Fonte: Diários de Classe do ano de 2007 adaptado pelo autor. 

As atividades desenvolvidas em 2007, foram a base pedagógica para a 

criação do projeto “África, Imagens e Representações” como veremos a seguir. É 

relevante destacar que as atividades tinham como objetivo geral atender o que 

Disciplina Série Turno Ano 
Temática 

Afro-
Brasileira 

Conteúdo Trabalhado 

História 
2º Ano 

B 
Vespertino 2007 Sim 

Outubro: Do tráfico a 
resistência, vídeo 
Atlântico negro e 
atividade sobre o 
Atlântico negro. 

História 
1º Ano 

B 
Vespertino 2007 Sim 

Agosto: Modo de 
produção escravista. 
Setembro: A crise do 
sistema escravista. 

História 
1º Ano 

C 
Vespertino 2007 Sim 

Agosto: Modo de 
produção escravista. 
Setembro: A crise do 
sistema escravista. 

História 
2º Ano 

A 
Vespertino 2007 Sim 

Outubro: Viagem de 
estudo para Salvador, 
saída as 07:00h 
chegada à escola às 
18:00h. 

História 3° Ano Vespertino 2007 Sim 
Maio: Atividade com 
vídeo. 
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determinava a Lei 10.639/03 aliada aos problemas sociais do Colégio Helena Assis 

Suzart, como por exemplo a rejeição dos conteúdos sobre as espiritualidades 

africanas por convicções religiosas ou preconceituosas.  

Projeto “África, Imagens e Representações”, dinâmica e avaliação 

 

O Projeto “África, Imagens e Representações” foi criado em 2008 com o 

objetivo de ampliar os estudos sobre a História da África e cultura afro-brasileira 

trabalhados na sala de aula com base na Lei 10.639/03 no Colégio Helena Assis 

Suzart, de autoria da professora de História Maria Santana de Araújo.  

 

É...esse projeto a gente começou no ano de 2008 e a gente colocou 
como marco o ano de 2008, a pra realizar o projeto, não porque a 
gente não trabalhasse em história com o conteúdo que a lei prever, a 
lei 10.639, mas porque a gente sentiu necessidade de dar publicidade 
para fora da escola de que tinha um trabalho sendo feito, até para 
estimular as famílias a pensar sobre o tema, ou até incentivar outras 
escolas na proximidade, nas proximidades a fazer, então a partir de 
2008 a gente começou a realizar o projeto África, Imagens e 
Representações [...] (ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 
2018). 

 

A criação do projeto “África, Imagens e Representações”, inicialmente, foi 

amparada na necessidade de se estudar a História da África, defendido juridicamente 

pela Lei 10.639/03. Segundo, esse estudo deve seguir a partir de um prisma africano, 

estudar a História da África a partir dos africanos como sujeitos e não como objeto. É 

de grande relevância estudar a História da África além da narrativa eurocêntrica, que 

tratou a História desse continente como a-histórico. Esse pensamento do homem 

branco, colonizador foi repassado junto com ideia de que se era justificável a 

escravidão. Transmitia o pensamento de que os africanos não eram sujeitos 

históricos, que eram necessárias as pessoas brancas ditas civilizadas construírem de 

forma sobreposta a História desse povo, e isso foi ao longo do tempo reproduzida de 

forma equivocada. De acordo com filósofo alemão Friedrich Hegel em sua obra A 

Filosofia da História: 

A África não é uma parte histórica do mundo. Não tem movimentos, 
progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isto 
dizer que sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou 
asiático. Aquilo que entendemos precisamente pela África é o espírito 
a-histórico, o espírito não desenvolvido, ainda envolto em condições 
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da natureza e que deve ser aqui apresentado apenas como no limiar 
da história do mundo” (HEGEL, 2008, p. 175). 

 

Diferente de Hegel, o historiador Eric John Ernest Hobsbawm trouxe para a 

historiografia a argumentação de que todas as pessoas têm História, cuja humanidade 

constrói seu legado a partir de suas formações sociais sejam elas através dos mesmos 

grupos ou com relação a grupos distintos.  

Não há povo sem história ou pessoa que possa ser compreendido sem 
ela. Sua história, como a nossa, é incompreensível fora de sua 
inserção em um mundo mais amplo (que se tornou limítrofe do globo 
habitado) e, certamente, no último meio milênio, não pode ser 
entendida exceto por meio das interseções de diferentes tipos de 
organização social, cada um modificado por interação com os demais. 
(HOBSBAWM, 1988, p. 186). 

 

Conseguimos com a professora Maria Araújo, de seu acervo pessoal, 

algumas imagens da estreia do projeto em 2008, o evento abordou cultura e história 

do continente africano e teve apoio do Mestrado de História da Universidade Estadual 

de Feira de Santana (UEFS) e da Associação Comunitária do Bairro Feira X. É 

relevante destacar as figuras dos cartazes, a representação da África como um 

continente positivo, não apenas como um lugar onde só exista florestas, deserto e 

animais selvagens. Mas uma África urbanizada, com grandes cidades, diversas 

comunidades com diferentes etnias, culturas e costumes. 

 

Mostra de Ciência e Cultura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Fonte: Acervo Pessoal, 20/10/2008. 

 

De acordo com Roger Chartier, a representação é “a compreensão que os 

homens buscam do funcionamento de uma dada sociedade ou as operações 
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intelectuais que lhes permitem apreender o mundo” (CHARTIER,1990, p.23). A 

representação de um continente a partir da sua pluralidade e História fundamentada 

na realidade dos povos locais, é de grande relevância para que possamos 

compreender que chegaram no Brasil homens e mulheres que foram submetidos a 

condição de escravizados, mais que em suas terras natal, eram pessoas livres e que 

tinham um modo de sentir, viver, organização familiar, políticas e principalmente 

econômica. Pois, a África não é o lugar onde só tem fome, miséria e animais 

selvagens. É o berço da Humanidade, base para os grandes conhecimentos 

científicos como a astronomia, a medicina, a engenharia, matemática e etc. 

Depois de 2008, o projeto “África, Imagens e Representações” passou a ser 

responsável por todas atividades que envolvessem as temáticas africana e 

afrodescendentes. Na prática, quando eram desenvolvidas as atividades culturais, 

como a ceia africana, os estudantes se responsabilizavam em organizar gêneros 

alimentícios que representasse a História dos Africanos e Afrodescendentes. As 

comidas eram repartidas entre os membros presentes e se fazia uma problematização 

e apresentação acerca da História daquele alimento. Muitas vezes, a ceia africana era 

feita com muita dificuldade, isso porque representantes da direção, dificultava os 

espaços da escola para que os estudantes pudessem preparar ou guardar estes 

alimentos.  

[...] o projeto era realizado o ano todo, mas um período do ano a gente 
fazia um dia de manifestações, fazia a ceia, e ai nesse período se 
proibiu realização, se proibiu, as panelas das comidas, se proibiu de 
levar pra dentro da cozinha da escola, quando se fazia as 
apresentações pra depois pegar e os meninos se alimentarem, é... 
proibiu de se utilizarem pratos... é talheres, canecas da escola. 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

A resistência se dava nos mais diversos espaços da escola, desde a 

secretaria até a cozinha. As atividades encontravam todas essas barreiras, pelo fato 

da administração da escola, não querer dialogar, estudar, trabalhar com elementos 

que remetessem à História, religião e tradições africanas, que segundo as fontes, não 

condiziam com o universo cristão, que eram em sua maioria conservadoras.  

No ano de 2009, o projeto “África, Imagens e Representações” deu suporte 

para a maioria dos conteúdos de História da África, conteúdos relacionados as 

imagens da África, como um continente plural, destacou os grandes reinos africanos, 

comparando-os com a realidade. Outro ponto importante identificado nas fontes, tanto 

na entrevista com a professora Maria Araújo quanto nos diários escolares, foi a 
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problematização do livro didático, a carência dos conteúdos referente ao continente 

africano, bem como a ausência de debates acerca formação da identidade negra no 

Brasil.  O projeto “África, Imagens e Representações” trazia de forma positiva a 

História da África, sendo que uma dessas atividades do projeto era os debates em 

sala de aula sobre a identidade negra no Brasil.  O objetivo era trazer a reflexão sobre 

a formação histórica dos negros e negras através das suas representações ancestrais. 

Valorizando sua cor, seu cabelo, seus corpos, sua religião, suas tradições e 

identidades.  

Essa relevância em trazer para o centro do debate as contribuições trazidas 

pelas populações africanas é definida pelo MNU: 

 

História da África é uma disciplina que pode contribuir para a 
reconstrução da identidade, auto-estima, união e organização do 
negro, bem como para eliminar preconceitos, desenvolver o respeito 
ao diferente e dar conhecimento da importância histórica, econômica 
e social da grande civilização africana, por todos nós desconhecida. 
Até que ponto esses objetivos podem causar medo a setores da 
sociedade brasileira, é uma pergunta que deixamos para reflexão. 
(JORNAL DO MNU – BAHIA, maio, 1987, p. 08.) 

 

O conceito de identidade cultural é denso, no que se refere ao debate teórico. 

Nos interessa neste trabalho a definição do conceito mais próximo ao conjunto de 

relações, símbolos, trocas de saberes e atuação social dos afrodescendentes na 

sociedade brasileira. Dessa forma, o conceito de identidade que mais se aproximou 

das nossas fontes foi o de Stuart Hall (2003). Para o autor,  

As identidades parecem invocar uma origem que residiria em um 
passado histórico com o qual elas continuariam a manter uma certa 
correspondência. Elas têm a ver, entretanto, com a questão da 
utilização dos recursos da história, da linguagem e da cultura para a 
produção não daquilo que nós somos, mas daquilo no qual nos 
tornamos. Têm a ver não tanto com as questões “quem nós somos” 
ou “de onde nós viemos”, mas muito mais com as questões “quem nós 
podemos nos tornar”. “Como nós temos sido representados” e “como 
essa representação afeta a forma como nós podemos representar a 
nós próprios”. (HALL, 2003, p.108-109.). 

Observamos outra atividade que fazia parte do projeto: a reprodução 

cinematográfica do filme Kiriku, lançado em 1999 sob direção de Michel Ocelot, o filme 

retrata a História de uma aldeia africana, cujo protagonista é uma criança superdotada 

de conhecimento, forte e destemida, ela é capaz de enfrentar animais, feiticeiras e 

guerrear como um verdadeiro guerreiro adulto. A imagem de Kiriku nos remete às 
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histórias das ancestralidades locais, destacando a importância dos contos através da 

oralidade, cuja História da África é transmitida através da fala. Para Amadou Hampâté 

Bâ (2010), 

Quando falamos em tradição em relação à história africana, referimo-
nos à tradição oral, e nenhuma tentativa de penetrar a história e o 
espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa 
herança de conhecimento de toda espécie, pacientemente 
transmitidos de boca a ouvido, de mestre a discípulo, ao longo dos 
séculos. Essa herança ainda não se perdeu e reside na memória da 
última geração de grandes depositários, de quem se pode dizer são a 
memória viva da África. (HAMPATÉ BÂ, 2010, p. 167).  

 

Assim o filme descreve a forma social como vivia as pessoas da aldeia, 

destacando a aparência das mulheres africanas, essas com seus seios volumosos, 

de pele negra, com lábios grossos, os cabelos crespos e adornadas com ouro e 

pedras preciosas.  Esses aspectos são relevantes ao abordar a História da África, e 

esses conteúdos estavam presentes nos diários de classe da disciplina de História 

conforme no quadro a baixo.  

 

Quadro 05: Conteúdos trabalhados após a criação do projeto “África, Imagens 

e Representações 

 

Fonte: Diários de Classe do ano de 2009 adaptado pelo autor. 

 

Disciplina Série Turno Ano 
Temática 

Afro-
Brasileira 

Conteúdo Trabalhado 

História 2° Ano Noturno 2009 Não Não 

História 2º Ano Vespertino 2009 Sim 

Setembro: Imperialismo na 
África. Novembro O diário 
estava assinado, porém sem 
conteúdo (Resistência). 

História 
1º Ano 

A 
Vespertino 2009 Sim 

Agosto: Imagens sobre a 
África. Setembro: Vídeo de 
temática africana "Kiriku". 

História 
1º Ano 

A 
Noturno 2009 Sim 

Setembro: Reinos Africanos. 
Outubro: África entre as 
Imagens e o Real. 

História 
1º Ano 

C 
Vespertino 2009 Sim 

Agosto: Imagens de África. 
Imagens sobre África e o 
silêncio de livro didático. 
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Em 2010, também conseguimos identificar conteúdos relacionados a temática 

africana, é importante salientar que os anos apresentados neste trabalho foram os 

anos que estavam disponíveis para acesso, as fontes que estavam passivas de 

identificação, tendo em vista que já destacamos a má conservação destes 

documentos.    

O trabalho realizado pela Professora de História Maria Araújo antes de 2003 

e posteriormente com a criação do projeto “África, Imagens e Representações” foi o 

ponto inicial para criar representações e atitudes  de respeito acerca da ancestralidade 

negra africana, bem como a importância da temática para desconstrução de conceitos 

pré-estabelecidos e que permanecem enraizados na sociedade brasileira como o 

racismo, a intolerância religiosa, o desrespeito e principalmente a violência contra 

homens e mulheres negras no dia a dia, cujo tratamento é de subalternidade as 

margens do desemprego. Segundo a professora: 

 

[...] eu introduzi no trabalho como assim...ponto inicial, falar da 
existência da lei, ver o conteúdo da lei, meio como uma espécie de 
precaução porque havia uma resistência muito grande, desde quando 
eu comecei a trabalhar até quando eu me aposentei, sempre houve 
uma resistência, não de todo mundo, mas sempre houve uma 
resistência de alguns estudantes, resistência da maioria do corpo de 
professores das escolas e resistências das direções, da coordenação 
pedagógica, então depois do marco legal, o que geralmente eu fazia? 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 
 

Dialogar com os estudantes sobre o próprio conteúdo da Lei 10.539/03 foi 

fundamental para complementar os textos, as poesias e músicas que eram 

trabalhadas na sala de aula.  Conhecer a África a partir do surgimento dos primeiros 

seres humanos até os dias atuais é uma tarefa difícil, identificamos que estes 

conteúdos eram organizados com uma sequência metodológica para que se criasse 

uma formação histórica daqueles homens e mulheres desde o surgimento até os dias 

atuais. Após o surgimento dos seres humanos, a organização das sociedades em 

grandes reinos independentes, capazes de se sustentar através das suas riquezas, 

aliadas a ciência, como calendário africano para entender o movimento das estrelas, 

ou a primeira combinação matemática com as probabilidades do jogo de búzios, como 

também os primeiros centros universitários e bibliotecas de Tumbukutu, Gao e Djene. 

Identificamos nos diários de classe, a representação que ninguém conta sobre a 

África, a representação de uma História através das suas características autênticas 
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como por exemplo a História dos grandes reinos da África, trabalhado nas classes do 

Colégio. Como demonstra o próximo quadro (06).    

Quadro 06: Conteúdo do projeto “África, Imagens e Representações.  

Disciplina Série Turno Ano 
Temática 

Afro-
Brasileira 

Conteúdo Trabalhado 

História 
1º Ano 

A 
Noturno 2010 Sim 

Abril: África: Berço da 
Humanidade. Agosto: Lei 
10639/03, ensino de História 
da África. Setembro: Reinos 
Africanos. 

História 
1º Ano 

B 
Noturno 2010 Sim 

Agosto: Lei 10639/03 
setembros: Debate sobre 
importância da Lei 10639/03. 
Reinos Africanos. 

História 2° Ano Noturno 2010 Sim 
Setembro: Colonização 
Imperialista na África. 
Imperialismo África. 

História 3° Ano Noturno 2010 Sim 

Agosto: A partilha da África. 
Setembro: Descolonização 
africana. Consequência do 
processo de 
descolonização. 

História 
1º Ano 

B 
Vespertino 2010 Sim 

Agosto: Lei 10639/03 e o 
ensino de História da África 
Setembro: Reinos africanos. 

História 
2º Ano 

A 
Vespertino 2010 Sim 

Setembro: Colonização da 
África século XIX. 

História 3° Ano Vespertino 2010 Sim 

Agosto: III (Grifo) Diáspora 
negra. Outubro: Viagem de 
estudo à cidade de 
Cachoeira. 

História 
2° Ano 

B 
Vespertino 2010 Sim 

Setembro: Descolonização 
do Congo. Consequência do 
processo de 
descolonização. Atividade 
com vídeo (Amassai 
Branca). Outubro: Viagem 
de estudo à cidade de 
Cachoeira. 

História 
1º Ano 

A 
Vespertino 2010 Sim 

Agosto: [...] Projeto África. 
Setembro: Reinos Africanos. 
Atividade C/ O filme "Kiriku" 

História 
1º Ano 

C 
Vespertino 2010 Sim 

Agosto: Lei 10639/2003. 
África, Imagens e 
Representações. Setembro. 
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Fonte: Diários de Classe do ano de 2010 adaptado pelo autor. 

 

Além das atividades no espaço escolar, as viagens para cidades históricas 

como Salvador e Cachoeira faziam parte dos conteúdos curriculares do “África, 

Imagens e Representações”. A histórica cidade de Cachoeira, por ser um patrimônio 

histórico de origens negras, onde ainda podemos encontrar tradições culturais e 

religiosas de descendência africana foi um dos destinos das turmas do ensino médio 

no ano de 2010. O que, a princípio seria uma viagem de estudo, ou trabalho de campo, 

se viu envolta em diversos problemas. Desde a organização do grupo até a volta para 

escola, a atividade muitas vezes foi carregada de sentimentos de preocupação e 

segurança devido as tentativas de a direção da escola não realizar a viagem, até a 

organização de alguns estudantes para boicotar a viagem.  

Vale ressaltar, que essa oposição à realização da atividade, não era um fato 

que pode ser generalizado. Inclusive, percebeu-se que estudantes evangélicos, 

compreendiam o propósito da atividade em conhecer as cidades e seus elementos 

históricos, faziam de tudo para que a viagem ocorresse bem. 

 

[...] foram estudantes evangélicos que tiveram o maior cuidado de 
registrar tudo pra defesa da viagem e pra defesa da professora, é ... 
quando eu percebi que eles filmavam, que eles fotogravam que eles 
tavam registrando tudo e...eu solicitei que depois me mandassem o 
material, (...), se eles iam fazer um documentário, ou alguma coisa 
assim e aí...a menina me disse claramente: não, professora, nós 
estamos nos preparando para o que vem depois, porque se correr tudo 
bem aqui vão esquecer rapidinho, mas se acontecer qualquer coisa de 
errado, com absoluta certeza irão pra cima da senhora pra acusar a 
senhora de tudo, a gente tá registrando pra gente provar que todos os 
cuidados foram tomados, que tudo que era pra ser feito a senhora tá 
fazendo, nesse dia eu fiquei profundamente emocionada [...] 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

O compromisso de muitos estudantes foi fundamental para o sucesso das 

viagens, mesmo com todos os empecilhos, as resistências, as ameaças, as atividades 

ocorriam e faziam grande sucesso entre os estudantes, visto que a desconstrução dos 

preconceitos foram acontecendo de forma gradativa.  

Reinos Africanos. África. 
Outubro Viagem de estudo à 
cidade de Cachoeira. 
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O roteiro da viagem consistiu em os estudantes perceberam a formação das 

cidades históricas a partir dos elementos culturais, religiosos, econômicos e étnicos. 

Essas observações eram registradas e depois organizadas para entrega, essas 

explanações faziam parte das atividades avaliativas do projeto “África, Imagens e 

Representações”. As anotações feitas pelos estudantes nos chamam atenção para a 

seguinte questão: a resistência se dava porque um dos objetivos da viagem em 

estudar a História e Cultura Afrodescendente, sendo que os dos objetivos específicos 

era estudar sobre os elementos históricos das religiões afrodescendentes, como a 

mitologia do Candomblé, como exemplo. Dessa forma, o racismo religioso se revela 

como principal motivo da resistência em estudar os aspectos históricos das religiões 

afro-brasileira e as originárias da África, cultuada por negros e negras a milênios.  

O projeto “África, Imagens e Representações” também tinha como atividade 

pedagógica os “Contos Africanos”, essa atividade era prática e fora do ambiente 

escolar, os estudantes do Colégio Helena Assis Suzart eram orientados a escolher 

uma escola da educação básica, da própria comunidade, para fazer contação de 

história dentro da temática abordada no projeto.  

Um dos livros utilizado para a contação de histórias africanas foi o livro da 

Professora Célia Silva, a obra da autora retrata a História mitológica dos Orixás. No 

terceiro capítulo do livro, a autora conta através das histórias a “preocupação de 

Oxóssi”, essa narrativa descreve a importância dos Orixás na preservação da 

natureza. Fazendo referência as tradições afro-brasileiras em culto aos elementos 

naturais como as florestas, rios, águas etc.  
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Figura 02.  SILVA, Célia. Kekeré. Salvador: Fundação Pedro Calmon, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Figura 03. (SILVA, Célia. 2011, p.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04. (SILVA, Célia. 2011, p.37). 
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O livro da professora Célia Silva é didático e apropriado para o público infantil, 

nada tem de apologético, suas histórias tratam da mitologia, da cosmovisão africana 

sobre a criação do mundo e a importância de preservar e cuidar da natureza.  

 

Com a proteção de Olorum, os Orixás convocados apareceram e 
prometeram empenhar-se para solucionar o problema e, assim, 
equilibrar o mais rápido possível o meio ambiente, juntamente com as 
forças da Terra, do Fogo, da Água e do Ar. Exu foi à frente levando 
pás, vassouras, baldes, enxadas, coletores de lixo e tudo o mais que 
fosse necessário para o desempenho da limpeza. (SILVA, A. 2011, 
p.38). 

 

É importante frisar, que as fontes apontaram a adoção de vários cuidados na 

realização das atividades, de forma prática, fora do ambiente escolar, todas elas 

executadas com conhecimento e autorização dos país, mães ou responsáveis pelos 

estudantes.  

Além da autorização dos responsáveis, identificamos que a administração das 

escolas, nas quais se realizaria a contação de histórias, participavam do processo, 

sendo contatadas e fornecendo documento no qual aceitava o projeto e agendava dia 

mais favorável para a realização. Como demonstrado pelo termo de aceite 

apresentado abaixo.  
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Figura 05. Fonte: Termo de permissão e aceite do responsável do estudante para 

participação da atividade de História sobre Contos Africanos 2014. 
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Resistência e Perseguição contra a Professora de História 

 

A Lei 10.639/03 para a maioria dos professores veio carregada de 

dificuldades, algumas delas: formação adequada, estrutura da escola, material 

específico, rejeição por parte do corpo escolar em geral, e principalmente a resistência 

de muitos estudantes e os pais que eram contra as atividades que envolvesse em 

seus aspectos históricos e as espiritualidades africanas. No Colégio Helena Assis 

Suzart, a professora de História Maria Araújo foi vítima dos mais diversos 

constrangimentos durante as tentativas de colocar em prática o que determina o 

ordenamento jurídico desde 2003. As situações de perseguição eram principalmente 

com relação a religiosidade, de alguns pais, outros professores e servidores que 

pertenciam a tradições cristãs, sendo que a maioria eram evangélicas que se 

afirmavam contra as atividades, pois não aceitavam a abordagens das tradições 

religiosas afrodescendentes durante as atividades.  

 

[...] a resistência geralmente vinham de pessoas que tinham 
religiosidade que a gente costuma dizer que é fundamentalista, né? ou 
melhor é...ligadas a denominações que eram neopentecostais em que 
tudo do Candomblé era assunto associado a coisas ruins é do 
Cristianismo, umas figuras de satanás, de demônio, a...então quando 
se discutia na sala a gente percebia porque se falava em Exu, existia 
manifestações que já caiu até no senso comum, tá repreendido, ou 
isso é satanás e isso, e isso geralmente vinha de...de...denominações 
que a gente associava aos neopentecostais porque nós tínhamos 
também estudantes evangélicos que participavam ativamente das 
é...do projeto, participava ativamente das viagens [...]. (ARAÚJO, 
entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 
 

Outro problema recorrente identificado no depoimento da professora foi um 

abaixo assinado contra ela devido as atividades com relação a História da África. Ao 

abordar os ancestrais africanos sobre o signo da religião, a professora foi acusada de 

práticas satânicas. 

 

Me lembro de uma viagem de estudo que a secretaria da escola tinha 
feito...um...é isso, ela tinha...sei disso por uma colega ter afirmado, 
não vi esse documento, não tive nas mãos esse documento, é uma 
colega inclusive de uma outra área de conhecimento, não é da área 
das humanidades, foi oferecido a ela um documento, um abaixo-
assinado, acusando a professora de história de práticas satanistas e 
que por isso ela tinha que sair da escola e deram a ela pra assinar, ela 
disse que respondeu da seguinte forma: vocês são loucas? Vocês 
querem o quer com isso? E não assinou. (ARAÚJO, entrevistada em 
17 de dezembro de 2018). 
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Atendendo a convite de uma das estudantes, a professora vai a um dos cultos 

da igreja a qual a estudante era frequentadora. A professora Maria Araújo percebe, 

na prática, que o problema mais concreto contra a aplicação dos conteúdos da Lei 

10.639/03, certamente referia-se aos aspectos religiosos. A cidade de Cachoeira, no 

Recôncavo baiano, é rica em tradições afro-brasileiras, os elementos religiosos do 

Candomblé, por exemplo é bem expressivo. E este fator foi determinante para que o 

sacerdote desejasse a morte de todos e todas, como afirma a professora, as  

 

lideranças que estavam falando eram extremamente conservadoras, 
me lembro de ter ouvido a seguinte frase sobre Cachoeira e sobre 
Santo Amaro: a única coisa que vai resolver é jogar uma bomba 
atômica em cima de cada uma, porque a quantidade de satanás que 
tem lá...e foi uma menina dessa igreja, um menino dessa igreja que 
tiveram todo um cuidado de...de se preparar pra se acusações 
levianas fossem feitas, perseguições levianas fossem feitas, eles 
teriam como provar que eles estavam bem cuidados, bem alojados, 
bem alimentados e...e eu fiquei bastante emocionada com isso, então 
a...a...denominações neopentecostais é a que mais oferecem 
resistência com o trabalho da lei 10639, pelo menos ao longo da minha 
vida trabalhando, mas isso nunca impediu de ser realizado o projeto, 
apesar de  tudo que foi feito. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de 
dezembro de 2018). 

 

Isso pelo fato de intolerância religiosa, pois, relatavam que a cidade de 

Cachoeira era a terra da macumba. Lizandra Santana da Silva (2014), ao estudar a 

conversão de pessoas das Religiões afro-brasileiras para o Protestantismo, analisou 

as transformações do campo religioso cachoeirano entre os anos de 1980-2007. Ao 

ponderar, a autora fez o questionamento: “O cenário religioso cachoeirano: Cachoeira: 

Terra Da Macumba? ”. A cidade de Cacheira, no Recôncavo baiano foi marcada pela 

forte presença do Catolicismo e das Religiões Afrodescendentes, como explica autora.  

 
 

O campo religioso cachoeirano e também baiano é caracterizado 
como afro-católico desde o período colonial, sendo parte inerente da 
identidade dos cachoeiranos a religiosidade popular. Mas nas últimas 
décadas do século XX tem-se notado um avanço expressivo das 
denominações protestantes. (SILVA, L. 2014, p.29).  

 
 

A cidade de Cachoeira é um importante monumento histórico brasileiro. Suas 

raízes são de origens afrodescendentes e católicas, e eventualmente, esse seja o 

motivo de preconceitos contra os valores religiosos e culturais da cidade. “Os 
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Candomblés de Cachoeira tinham em comum o fato das famílias biológicas serem 

intrinsecamente ligadas às famílias de santo, os laços de parentesco estavam para 

além da consanguinidade.”. (SILVA, L. 2014, p.29-30). 

 
 

A população predominante na Vila de Nossa Senhora do Rosário do 
Porto da Cachoeira era escrava e negra, consequentemente 
influenciou todos os aspectos daquela sociedade, especialmente os 
religiosos. Dessa forma, as etnias africanas legaram à cidade de 
Cachoeira uma diversidade significativa de modelos rituais, os quais 
percebemos na distribuição dos Terreiros de Candomblé que marcam 
a identidade do cachoeirano. (SILVA, L. 2014, p.29). 
 
 

O culto às divindades de origens africana e aos santos católicos, mantem entre 

essas pessoas uma forte ligação com a pluralismo, queremos dizer, a presença de 

adeptos em diversas religiões, sendo mais especifico, o Candomblé e a Igreja 

Católica.  

 
Além dos significativos Terreiros de Candomblé, temos também em 
Cachoeira a Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte que cultuava 
e cultua Nossa Senhora da Glória e Nossa Senhora da Boa Morte, 
provavelmente fundada em Salvador, a qual migrou para o Recôncavo 
Baiano devido as perseguições das autoridades e da Igreja Católica 
no século XIX, pois praticavam a religião de matriz africana, o 
Candomblé, e ao mesmo tempo o culto à morte e assunção da Virgem 
Maria. De caráter afro-católico, formada por mulheres negras e 
iniciadas no Candomblé é uma expressão exemplar da forte presença 
de negros e Terreiros de Candomblé na cidade de Cachoeira. (SILVA, 
L.S. 2014, p.30-31). 
 
 

A professora foi convocada a prestar esclarecimentos na Diretoria Regional de 

Educação (DIREC-02), pois estava sendo acusada de mudar a religião dos estudantes 

através das atividades do Projeto “África, Imagens e Representações” da disciplina de 

História. Sobre essa convocatória, afirma a professora: 

 

Eu fui chamada pra me explicar no setor jurídico, departamento 
jurídico de...não sei exatamente como eles chamavam na época, eu 
fui chamada pra me explicar porque uma denúncia havia sido feita e 
a...a...a pessoa do Departamento Jurídico fez uma reunião, uma 
inquirição, é...a...coordenadora da DIREC na época Nívia, acho que 
Lívia, Nívia o nome da coordenadora e a assessora jurídica justamente 
pra me convencer de que o trabalho podia tá sendo agressivo porque 
tinha pessoas que não era do Candomblé e talvez não fosse obrigada 
a tá participação da atividade e aí foi preciso eu explicar pra a 
coordenação da DIREC que quem tava cumprindo a lei era eu e , a lei 
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não tinha obriga...a...meu trabalho não era pra convencer a ninguém 
a deixar a sua religiosidade, o trabalho era pra que a gente 
desenvolvesse o espírito de respeitar a religiosidade das pessoas, que 
era isso que a lei, quando a lei foi criada previa-se isso que a gente 
estudasse determinadas coisas que não vinham sendo estudadas, 
que era pra ser, mas não vinham sendo estudadas, por que? Porque 
a maior parte da população brasileira ela é, ela tem uma descendência 
africana e se na escola a gente discute, a gente debate os conteúdos 
produzidos pela humanidade, estava faltando um pedaço, que era a 
parte do conhecimento produzido pelas...pelas civilizações, pelos 
povos, pelas nações, pelo continente africano e aí foi preciso eu fazer 
esse tipo de explicação. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro 
de 2018). 

 

É legítimo um órgão público investigar uma denúncia, sobre prováveis eventos 

ocorridos sob sua abrangência. O que, aparentemente, não foi o ocorrido, já que a 

reunião com o setor jurídico e a coordenação da DIREC-02, apresentou um caráter, 

meramente acusatório. Em sua entrevista, a professora não relata que as duas 

pessoas presentes à reunião estivessem de posse do plano de curso da disciplina, ou 

qualquer outro documento que fundamentasse a posição do órgão, ou como a 

professora estaria mudando a religião dos estudantes. 

Sobre conversão, conceitua Rubem Alves (2005) “a conversão se revela por 

meio de um novo falar. Converter-se é abandonar um discurso e adotar outro” 

(ALVES, 2005, p. 68). E não foi esse o objetivo das aulas de História, como ficou claro 

nos diários escolares. Outro ponto complicado com relação as perseguições, foram 

as constantes reuniões que eram feitas para organizar grupos de denuncia para tentar 

tirar a professora Maria Araújo da escola.  

Em convocação ocorrida em 17 de janeiro de 2013, conforme documento a 

seguir: 
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Figura 06. Fonte: Carta de convocação enviado pela Diretoria Regional de Educação - 

DIREC 02 em 17 de janeiro de 2013. 
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Em atenção à convocação, a professora Maria Araújo compareceu na DIREC 

– 2, instância da Secretária Estadual de Educação, no dia 24 de janeiro de 2013 para 

descobrir o motivo da convocação, já que o documento que a convida não traz 

qualquer informação.  

 

A convocação teve como objetivo ouvir a professora sobre o fato 
ocorrido na 1ª série, turma A, do Ensino Médio no colégio no qual a 
professora é lotada, o Colégio Estadual Helena Assis Suzart. De 
acordo com a denúncia que chegou à Direc a professora havia 
pronunciado palavras desrespeitosas, ofensivas direcionadas a um 
estudante da turma. A professora fez os seguintes esclarecimentos: 
Não haver se dirigido a qualquer estudante, especificamente. Não ter 
consciência do que foi dito. [...]. Que o fato ocorreu numa segunda-
feira, dia que, via de regra, não há qualquer membro da direção na 
unidade escolar, não havendo a quem recorrer para solicitação de 
caráter pedagógico ou administrativo. A turma do ocorrido já haverá 
sido alvo de reclamações de vários professores que não tinham 
condições de realizar as aulas. O uso de celulares para conversação, 
troca de mensagens e audição de músicas, o uso de aparelhos 
eletroeletrônicos para audição de músicas, a movimentação de 
entrada e saída, por um grupo significativo de estudantes. Até a data 
do ocorrido a professora desconhece algum encaminhamento 
pedagógico para se pensar os problemas referentes à turma, e que 
por conta de não encontrar respostas ela não havia feito reclamações 
à direção da unidade em relação ao problema da turma.  
 
(Fonte: Of. Nº 03/2003. Enviado pela Diretoria Regional de Educação 
- DIREC 02 em 07 de fevereiro de 2013.). 

 

Uma questão recorrente em relação à administração do Colégio Estadual 

Helena Suzart foram as constantes denúncias de ausência dos gestores escolares. 

Durante a análise das fontes, os diários escolares constavam as informações como 

denúncia de que não havia representantes da direção na escola, a ausência de 

representantes da direção escolar, bem como coordenadores pedagógicos 

dificultavam as medidas cabíveis com relação aos problemas da classe.    

Em 2012, no mês de agosto a Professora Maria Araújo foi surpreendida com 

religiosos de tradições neopentecostais na sala de aula onde ministrava suas aulas, o 

óleo ungido foi passado pelos estudantes na mesa e cadeira da professora com o 

objetivo de espantar os “espíritos do mal”.  

 

Nesta mesma turma no dia 29 de agosto do mesmo ano, ao entrar na 
sala a professora foi surpreendida por um forte cheiro na mesa e 
cadeira destinados aos (as) professores (as) completamente molhada 
por um óleo que posteriormente foi apontado pelo vice-diretor da 
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unidade como sendo “óleo ungido”. Apesar do forte cheiro e da mesa 
molhada a professora permaneceu na sala que subscreve não sabe 
quais encaminhamentos foram dados. (Fonte: Of. Nº 03/2003. Enviado 
pela Diretoria Regional de Educação - DIREC 02 em 07 de fevereiro 
de 2013.). 

 

Essa pratica é característica da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), 

como afirma Arthur Adriano Lima Santos (2011).  

 

Além das chamadas “correntes de oração” e das orações sacerdotais 
que se estruturam no poder simbólico de mediação da IURD como 
instância privilegiada para a obtenção da bênção, uma outra forma de 
mediação que observamos aparece na criação de fetiches. Elementos 
como a água, o óleo, o tapete são representados e utilizados como 
portadores de poderes mágicos, quando o sacerdote iurdiano os unge, 
a fim de neutralizar instantaneamente a “ação das trevas”, isto é, de 
romper o sofrimento que teria sido gerado pelos trabalhos de bruxaria 
e feitiço. (SANTOS, A. A. L. 2011, p. 88). 

 

Tal postura não condiz com os princípios de respeito e alteridade, além dos 

problemas com relação à postura estudantil, a direção do Colégio Helena Assis Suzart 

não se posicionou frente a tal atitude. Não seria de se surpreender, uma vez que 

alguns membros do corpo administrativo eram contra as atividades do projeto “África, 

Imagens e representações” bem como qualquer manifestação religiosa de outro 

segmento que não seja cristão.  

 

A professora alega está consternada, pois o que mais se orgulhava 
era a vigilância para não sucumbir, como muitos professores (as) já o 
fizeram ao estresse provocado pelo ambiente de trabalho. Afirma que 
procurará ajuda, pois o descontrole que experimentou independente 
de vontade, vigilância o profissionalismo e precisa ser analisado como 
questão de saúde no ambiente de trabalho.  
(Fonte: Of. Nº 03/2003. Enviado pela Diretoria Regional de Educação 
- DIREC 02 em 07 de fevereiro de 2013.). 

 

No trecho do documento que faz referência às denúncias, cujo objetivo foi o 

Projeto África, Imagens e Representações, a direção da Secretaria de Educação 

sugeriu à professora mudar sua metodologia de trabalho, acarreando no abandono 

dos princípios que determina a Lei 10.639/03, pois, as características das atividades 

atendia de forma responsável o que determinava a Lei.  

 

Questionada pela ouvidoria se não seria mais indicado modificar a 
metodologia de trabalho sobre a temática África, tema da unidade 03, 



57 
 

em função das características do alunado em serem cristãos, a 
professora responde se encontrar no estrito cumprimento da lei 
10.639/03 e que segundo a avaliação diagnóstica os estudantes, em 
sua maioria se identificam como afrodescendentes, que os de outras 
denominações religiosas (que não de matrizes africanas) participam 
das atividades (com raras exceções) e que problemas na unidade 03 
são comuns em função de ainda haver conceitos pré – estabelecidos 
herdados da colonização e do racismo. Ainda afirma, que a escola é 
laica, o estado é laico e que o combate a intolerância religiosa e ao 
racismo também é papel da escola. A professora ainda solicita que a 
DIREC 02 assuma o papel de protagonizar ações no sentido de liderar 
a discussão, sensibilização e/ou cumprimento das legislações a cerca 
da temática África, intolerância religiosa e educação antirracista. 
Disponibiliza-se para participar da discussão e construção de ações 
nesse sentido. (Fonte: Of. Nº 03/2003. Enviado pela Diretoria Regional 
de Educação - DIREC 02 em 07 de fevereiro de 2013.). 

 

Além das denúncias administrativas na Secretaria de Educação da cidade de 

Feira de Santana, os técnicos também foram convidados para fiscalizar o Colégio 

Helena Assis Suzart com o objetivo de averiguar as atividades das disciplinas.  

 

E esse foi só um dos momentos de constrangimento de trabalho com 
a lei 10639, diversos outros aconteceram, tipo reuniões na escola, pra 
se assinar documento pra se expulsar professora de História da 
escola, se convidar técnico da Secretaria de Educação pra participar 
da reunião e os professores na reunião se manifestarem contra. 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Mesmo com as tentativas sem êxito, algumas professoras que eram contra as 

atividades de História, também faziam denúncias contra a professora 

 

[..] a técnica de Secretaria de Educação que participou da reunião 
ficou indignada com o tipo de...de manifestação que estava 
acontecendo. É ...exigiu da escola que lesse o planejamento que era 
proposto pela professora de História, que a escola deveria tá 
cumprindo a lei e não tentar expulsar da escola a professora que 
estava cumprindo a lei. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro 
de 2018). 

 

É de grande relevância que os profissionais comprometidos com a educação 

pública, reconheçam a importância da lei 10.639/03. Que tragam para sala de aula o 

debate, as experiências, as trajetórias de seus estudantes, uma vez que de acordo 

com as atividades diagnósticas a maioria eram negros e negras. As atividades 

diagnósticas aplicadas no início do ano letivo são importantes para conhecer o perfil 
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da turma e desenvolver as atividades conforme a determinação da Lei 10.639/03 e as 

necessidades da turma. Segundo a Professora Maria Araújo: 

 

[...] então a coisas a serem ditas, essa resistência geralmente vem de 
administradores ou administradoras de escola, que não tem o 
compromisso com a educação pública, repetem com a lei 10639 o que 
fazem com outras coisas que é...é...tentar inibir qualquer tipo de 
trabalho na escola pública que instrumentalize, que der ferramentas 
aos estudantes pra se defender das dificuldades que o tipo de 
sociedade brasileira impõe  pra quem é negro. (ARAÚJO, entrevistada 
em 17 de dezembro de 2018). 

 

Em comum acordo com os processos administrativos enviados pela Direc 02, 

durante a entrevista com a professora de História em 2018, as questões envolvendo 

a saúde foi amplamente destacada pela docente. Pois, além de não acolher o Projeto 

África, Imagens e Representações, os que eram contra procuravam famílias, que por 

sua vez eram em sua maioria evangélicos, buscando apoio externo contra estas 

atividades.  

 

É...fazer ligações pra famílias, pra que as famílias não permitissem os 
filhos de participarem de atividades de estudos, realizar reuniões pra 
expulsar professora da escola e...e...eu falo isso, isso é cansativo de 
falar, porque isso provocava um degaste emocional muito grande, um 
degaste psicológico muito grande. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de 
dezembro de 2018). 

 

Em contato com as famílias, muitos país foram convencidos em produzirem 

documentos solicitando que os estudantes não participassem das atividades, as 

justificativas como já identificamos neste trabalho eram focadas nas questões 

religiosas.  

[...]  eu tenho a sensação de que não era só pra parar com o trabalho 
de História, a sensação que eu tinha era de que era preciso eliminar a 
professora de História da escola e isso era extremamente 
desgastante, então as perseguições se davam desse jeito o corpo na 
íntegra do projeto eu nunca deixei na mão da administração da escola 
porque na minha cabeça era dar armas a essa administração da 
escola, pra ela tomar medidas contrárias ao projeto, aliás coisas que 
vinha acontecendo, então todo esse tipo de coisa foi acontecendo ao 
longo dos anos. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Ao questionar a professora Maria Araújo sobre a gestão escolar, a mesma 

descreveu na citação logo a seguir, que a gestão mais perseguidora foi entre os anos 

de 2011 e 2016.  
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[...] foi uma administração que ficou por seis anos, então certamente a 
administração do período foi, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 
provavelmente no período de 2011 a 2016, essa foi a pior, essa 
foi...terrível. (ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Os assédios mencionados pela professora Maria Araújo, apareceram também 

em uma entrevista com outra professora que também ministrava aulas no Colégio 

Helena Assis Suzart entre os anos estudados nesse trabalho 2003-2018, a professora 

entrevistada foi J.A.S. De acordo com as fontes pesquisadas foi a única professora 

que contribuiu com as atividades do Projeto “África, Imagens e Representações” da 

professora Maria Araújo. 

Professora J.A.S é uma mulher negra, afrodescendente, candomblecista que 

ministrou disciplinas de Língua Portuguesa e Redação, às vezes, para completar a 

carga horária ministrava também Sociologia e Filosofia. A entrevista com professora 

J.A.S foi realizada em dezembro de 2018, e a fonte nos revelou que os conteúdos 

relacionados as temáticas raciais, culturais de descendência africana eram 

represados pela maioria da gestão escolar. 

 

a lei 10.639 ela foi promulgada em 2003 e hoje ela tem 15 anos e a 
gente sabe que essa lei ela não foi implementada plenamente, até hoje 
a gente ouve os discursos de professores, de gestores, dizendo que 
não trabalham com a lei, por conta de desconhecer o conteúdo, por 
conta de que não tem material, alegam muitas, muitas e muitas 
resistências pra discutir a questão racial, né? fora o discurso, né? 
da...da...a gente sabe que é falsa, falsa, muito falsa esse argumento 
da democracia racial, a gente ver a desigualdade gritante no Brasil e 
cada dia mais gritante, né? houve um amenizador, mas agora ela 
voltou a crescer, a desigualdade e por traz dessa desigualdade é um 
público, certamente, é...majoritariamente, negro, que é desassistido, 
né? que estigmatizado, que é ignorado, que é invisibilizado e...a 
escola ela tem um grande papel na formação do sujeito, então se a 
escola se omite discutir a questão racial, se a escola omite discutir a 
questão da desigualdade racial, se a escola omite discutir a questão 
da cultura da...da diversidade racial, se a escola omite a discutir o...o 
sujeito, a história do sujeito e esse sujeito que eu falo, é o público que 
está na escola pública que majoritariamente é negro e este público 
desconhece sua origem, sua identidade não é formada, é complicado. 
(S, J. A.  Entrevistada em 12 de dezembro de 2018). 

 

A Professora J.A.S trabalhou o conteúdo com base na Lei 10.639/03 na 

disciplina de Língua Portuguesa até 2008, posteriormente, aderiu ao Projeto “África, 

Imagens e Representações” da Professora de História Maria Araújo.  
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[...] quando foi regularizada a lei 10.639, até 2008 nós discutíamos a 
questão de forma individualizada, não era no contexto de projeto, eu 
levava alguns textos e discutia na vertente da língua portuguesa e 
Maria trabalhava em História. Em 2008 foi que nós decidimos enfrentar 
os obstáculos e desenvolver o projeto lá na escola, que foi um marco, 
mas...as resistências nós sempre tivemos ao longo de todos os anos 
até o 2018, quando a gente chegou assim um limite que...que 
forçosamente, nós tivemos até que pedir as aposentadorias, mas o 
preconceito lá é muito forte, por conta da questão mesmo da...das 
religiosidades, os...os...os gestores eles não sabem separar a questão 
pedagógica da...do cunho pessoal, religioso dele. (S, J. A.  
Entrevistada em 12 de dezembro de 2018). 
 

Ao questionar o perfil religiosos dos gestores, a Professora J.A.S nos 

informou o seguinte:  

 

[...] por iniciativa da Professora Maria Araújo, professora de História, 
nós começamos a desenvolver esse projeto, tivemos muita 
resistência, muitas resistências mesmo por conta...por conta...das 
gestões, as gestões eram...majoritariamente os gestores, eles se 
intitulavam evangélicos. Quando a gente ia discutir a questão racial, a 
gente percebia os entraves, mas mesmo assim, a gente desenvolveu 
durante todo esse tempo os projetos e as discussões, abordando a 
questão racial. (S, J. A.  Entrevistada em 12 de dezembro de 2018). 
 
 

Tanto durante a entrevista com a Professora de História Maria Araújo, quanto 

o depoimento da Professora J.A.S, identificamos que as questões religiosas foi uma 

das barreiras mais complicadas frente ao desenvolvimento do projeto “África, Imagens 

e Representações”. 

 

[...] olha, quando se fala em questão racial, quando se discute a cultura 
negra aqui no Brasil, as pessoas já criam resistência, né? E a gente 
não consegue, não tem como discutir a questão racial sem...passar na 
vertente religiosa, então quando se fala nas religiões de matriz 
africana, a resistência dobra, só que não tem como você discutir, falar 
do negro, né? de todo nosso legado, sem perpassar na questão 
religiosa, é impossível, não tem como se desassociar, então por conta 
disso, né? também existia grande resistência, mas...tentavam boicotar 
a gente de tudo quanto era forma, mas isso até servia de...de 
fortalecimento pra gente, né? Enfrentar os obstáculos. (S, J. A.  
Entrevistada em 12 de dezembro de 2018). 

 

Durante a elaboração do projeto “África, Imagens e Representações” a 

professora J.A.S destacou a carência de recursos.  

Se chegou algum ano, algum incentivo pra esse projeto, a gente 
desconhece, pelo contrário até o...o...o padrão que é utilizado, né? que 
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é disponível pra que a gente utilize durante o ano letivo, no período 
dos projetos, não era liberado, era todo tipo de resistência que a gente 
pudesse enfrentar, a gente enfrentava  é...da alimentação, eles não 
forneciam, mas aí os alunos engajados, né? porque todos eram 
bastante engajado na...na questão do projeto, eles providenciavam, a 
gente criava estratégia de organização que fluía, o projeto fluía na 
naturalidade, mas incentivo a gente não tinha, nunca teve, nunca. (S, 
J. A.  Entrevistada em 12 de dezembro de 2018). 

 

Durante a entrevista, questionamos a Professora J.A.S se existiu algum 

processo administrativo contra suas atividades primeiramente na disciplina de Língua 

Portuguesa, e depois quando ela começou a participar do Projeto de História, a 

professora nos informou o seguinte:  

 
olha, eu não...diretamente comigo não...não cheguei a dar queixa e eu 
acho que ninguém não chegou a dar queixa de mim, né? embora eu 
por diversas vezes eu tenha tido necessidade disso, até pra me 
resguardar, mas...não foi necessário, agora em relação a professora 
Maria Araújo,  o assédio a ela foi bem mais...efetivo, a professora Mara 
Araújo ela era...assediada por diversas...não foi só uma não, por 
diversas gestões e...teve uma determinada gestão que foi necessário 
ela entrar com processo, mas aí só ela mesmo pra...dar maiores 
detalhes, eu digo isso porque eu fui tistimunha, né? eu fui no...no...no 
órgão responsável, mas nenhuma providência foi tomada, a gestão 
foi...se foi chamada pra prestar esclarecimento, não foi...não foi 
comunicada, não fui comunicada, as denúncias não foram apuradas, 
quer dizer, até aonde a gente sabe foram, mas não teve nenhuma 
condição pra a pessoa, um descaso do governo, mas ela, ela sofreu, 
ela sofreu muito assédio moral. (S, J. A.  Entrevistada em 12 de 
dezembro de 2018). 

 

Mesmo com as dificuldades, o projeto “África, Imagens e Representações” 

teve bons resultados.  

 
[...] a gente percebia a transformação dos alunos, né? o 
empoderamento, os alunos é...é...assumindo suas entidades ou suas 
identidades, né? ou não, porque não? Entidades e a gente via a...a 
questão do...da...da quebra das resistências, quebras do preconceito, 
em relação a nossa cultura, né? é...a professora Maria Araújo, ela...ela 
como sempre foi defensora, né? ela como uma grande historiadora, 
ela fazia com que os alunos. É...ela fazia com que os alunos se 
interessassem pelo conteúdo, pela questão da discussão da 
racialidade, de uma forma dinâmica, com o quer...provocava, ela 
provocava mesmo, essa inquietação, então não passava esse assunto 
por mais que quisesse, lá na escola Helena Assis não passava 
desapercebida, a questão racial era sempre discutida lá no nosso 
espaço escolar e hoje a gente ver, né? Como essa...essas discussões, 
como essas provocações foram importantes na formação de nossos 
alunos, hoje a gente ver os ex alunos, a postura deles, então pra gente 
foi gratificante passar por todos os percalços, todas as dificuldades, 
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todas as perseguições valeram a pena. (S, J. A.  Entrevistada em 12 
de dezembro de 2018). 
 
 

As fontes evidenciaram uma resistência muito grande pela gestão escolar, é 

relevante destacar que mesmo com a existência da Lei 10.639/03 o “Projeto África, 

Imagens e Representações” sofreu obstáculos para se desenvolver no Colégio Helena 

Assis Suzart. 

Fizemos uma entrevista com o Sr. U.V.C. Um sacerdote de Terreiro de 

Candomblé e artesão, uma de suas rendas era o aluguel de roupas e objetos ligados 

à temática afro-brasileira. As atividades relacionadas ao projeto “África, Imagens e 

Representações”, apareceram na fala do Babalorixá. Segundo ele, o projeto ocntava 

com: “dança, coreo...coreografia muito bonita, comida relacionada a seita, referente 

ao orixá, tudo servido, ela foi muito bom, as apresentações completa, tinha canto, 

poesia, poemas, tudo incluindo, relacionado a...a africanidade...”. (U, V.C Entrevistado 

em 13 de dezembro de 2018). 

 

[...] meu último trabalho foi no Helena, com a coordenação da 
professora [...] Maria Araújo, ela gostava...dava muita força, pesar...ela 
era...a única assim que dava apoio total aí, ela sempre estava dando 
uma maior força e exigindo que eu estivesse lá, que é pra botar do 
jeitinho que sabia da África, pano africano, danças africano, comidas 
africanas e adereços também. E eu trabalho também, que eu faço mini 
miniatura de orixás, faço pequena as lembrancinhas, faço roupas e 
Orixá do tamanho que quiser, eu com...indumentária completa, eu faço 
também. (U, V.C Entrevistado em 13 de dezembro de 2018). 

 

O projeto “África, Imagens e Representações” foi bem divulgado e contou ao 

longo dos anos com a participação cada vez mais das pessoas. Sendo, o único projeto 

com relação a temática afrodescendente no Colégio Helena Assis Suzart.  

 

 [...] Maria Araújo, era única assim que segurava, levava a frente 
e com muito empecilho, ela...ela conseguiu colocar, colocava 
semanas, que eu tive vários exemplos assim numa semana só, 
várias apresentação sobre o comando dela, que levou a frente, 
agora não sei se a...acho que ela se ausentou, num tá mais 
havendo, esse ano por exemplo foi...uma minoria que me 
procurou pra esse tipo de evento. (U, V.C Entrevistado em 13 de 
dezembro de 2018). 
 
 

Além de assistir as atividades do projeto, o Sr. U.V.C. também colaborou com 

a realização do projeto “África, Imagens e Representações”.  
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ah...era boa, parti...participava e gostava, se sentiam até 
valorizado, que tinha meninas mesmo que chegavam e não 
tinham nem como colaborar com a roupa, eu que cedia a roupa 
pra ela se apresentar. (U, V.C Entrevistado em 13 de dezembro de 
2018). 

 

A fala do Babalorixá, confirma os resultados das atividades diagnósticas 

realizada pela professora Maria Araújo no início das aulas do ano letivo. Dados que 

demostravam que os (as) estudantes eram majoritariamente reconhecidos como 

negros (as). A identidade negra e a sua importância também foram citadas durante a 

entrevista.  

 

sempre, é preciso, a nação negra é enorme, é imensa, porém 
desinformada, né? e precisava passar esse tipo de informação 
para os alunos que tem até...inclusive aqueles negros que não 
se aceitam como negro, tem que conhecer realmente, não ter 
aquele tipo de...de discriminação, de achar que os Orixás são o 
demônio, não são, ter esse conhecimento precisa, a própria 
classe negra precisa reconhecer que tem muitos que não 
conhecem. (U, V.C Entrevistado em 13 de dezembro de 2018). 

 

 As atividades realizadas pela professora Maria Araújo tocaram nos mais 

diversos problemas sociais: racismo, intolerância religiosa, preconceitos, 

descriminação, violência etc. A criação do projeto “África, Imagens e Representações” 

foi uma relevante forma de efetivar os objetivos da Lei 10.639/03 no Colégio Helena 

Assis Suzart.  

No próximo capítulo, compreenderemos quais eram as comunidades religiosas 

que eram contra as atividades do projeto já mencionado.  

 

 

 

 

 

.  
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TERCEIRO CAPÍTULO - “OVELHAS” DESGARRADAS: O SURGIMETO DE 

NOVOS REBANHOS 

As Igrejas “de bairro” no Conjunto Feira X que eram contra as atividades de 

História da África e Cultura Afro-Brasileira 

 

Feira de Santana desde o seu surgimento no século XVIII, tem em seu campo 

religioso a presença do Catolicismo, Religiões Afro-brasileiras, Religiões xamânicas, 

posteriormente no final do século XIX os protestantes, seguidos dos espiritas. De 

acordo com Caroline Luz e Silva Dias (2009), o movimento Pentecostal chega ao 

Brasil após a sua criação no Estados Unidos: 

 

O pentecostalismo foi um movimento religioso mundial que surgiu na 
matriz protestante no início do século XX nos Estados Unidos. No 
Brasil este fenômeno chegou ao final da primeira década do mesmo 
século com a Congregação Cristã do Brasil em 1910, seguindo-se pela 
Assembléia de Deus em 1911. Este movimento se expandiu nas 
décadas subseqüentes e se afirmou como a expressão religiosa do 35 
protestantismo brasileiro, que mais cresce no campo religioso do País, 
com o surgimento de inúmeras denominações de mesmo perfil. (DIAS, 
2009, p. 34-35). 

 

Conforme Zózimo Antônio Passos Trabuco (2009), a chegada desse 

Pentecostalismo pode ser compreendida em três momentos, ou três ondas como 

explica o autor.  

 

A primeira onda corresponde à chegada das denominações 
Congregação Cristã do Brasil (1910) e Assembléia de Deus (1911). 
Esses grupos e suas primeiras dissidências foram classificados como 
Pentecostalismo Clássico por possuírem as características do 
pentecostalismo nascente nos EUA do qual eram contemporâneos. A 
segunda onda inseriu-se no Brasil num contexto de urbanização, 
aumento do fluxo migratório nas grandes cidades e a formação de uma 
sociedade de massas. Os principais grupos da segunda onda foram a 
Igreja do Evangelho Quadrangular (1951), a Igreja Pentecostal O 
Brasil Para Cristo (1955) e a Deus é Amor (1962). A terceira onda do 
pentecostalismo nasce no bojo da proliferação de comunidades de 
cura divina, início do processo de distensão do regime militar, 
consolidação da indústria cultural brasileira e crise do “milagre 
econômico” de fins dos anos 1970. As principais denominações da 
terceira onda foram: Igreja Universal do Reino de Deus (1977) e Igreja 
Internacional da Graça de Deus (1980) (TRABUCO, 2009, p. 56). 
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Em 1939, os primeiros grupos pentecostais chegam a cidade feirense, nove 

anos depois de fundar a primeira Igreja na capital baiana. São atraídos para a cidade 

pelo seu forte crescimento econômico e desenvolvimento urbano, pois, a expansão 

de Igrejas evangélicas de tradições pentecostais e posteriormente os neopentecostais 

em 1970, estão relacionados ao crescimento da indústria e ao comércio. “Este 

processo de urbanização do município de Feira de Santana e a conseqüente 

ocupação dos bairros, loteamentos, logradouros das décadas de 70, 80, e 90 do 

século XX, foram fundamentais para a expansão do pentecostalismo e 

Neopentecostalismo.”. (DIAS, 2009, p. 32). “A explosão do neopentecostalismo no 

Brasil coincide com a onda de urbanização acelerada que vive o país, como inchaço 

das grandes cidades, e um descanto do operariado urbano às voltas com um 

crescente desemprego.”. (SILVA, E. 2010, p. 113). 

Compreendemos as religiosidades fundamentalistas, como aquelas que 

surgiram no seio do desenvolvimento pentecostal no Brasil. Mais especificamente da 

terceira onda conforme explicado anteriormente por Trabuco (2009). Tendo como 

protagonistas a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e a Igreja Internacional do 

Reino de Deus. Essas filiações religiosas são denominadas como fundamentalistas 

pelas características de não aceitação das filiações religiosas que não fazem parte do 

seu universo religioso. Conforme Trabuco: 

 

Às crenças pentecostais de salvação, cura e Batismo no Espírito 
Santo, os grupos que surgem na terceira onda irão associar a noção 
de posse (da Benção divina) e de possessão (de espíritos malignos ou 
do Espírito Santo), formando o tripé do neopentecostalismo: cura, 
exorcismo e prosperidade. Cura de males não apenas espirituais 
como também sociais (doenças físicas e psicológicas, desemprego, 
problemas familiares). Exorcismo dos espíritos malignos que causam 
esses males (associados a entidades de outros credos, principalmente 
das religiões afro-brasileiras). Prosperidade de quem é exorcizado do 
mal (físico, espiritual e social). (TRABUCO, 2009, p. 56). 

 

O fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, Edir Bezerra Macedo 

(2006), escreveu um livro cujo título foi: Orixás, Caboclos e Guias – deuses ou 

demônios? Na obra, o bispo acusa as religiões afro-brasileira de charlatanismo, 

curandeirismo e seitas demoníacas.  

 

Houve, com o decorrer dos séculos, um sincretismo religioso, ou seja, 
uma mistura curiosa e diabólica de mitologia africana, indígena 
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brasileira, espiritismo e cristianismo que criou ou fortaleceu o 
desenvolvimento dos cultos fetichistas como a umbanda, a quimbanda 
e o candomblé.  (MACEDO, 2006, p. 13.). 

 

O autor relaciona as tradições religiosas africanas como seguidoras do diabo. 

“Tanto nas religiões hindus, egípcias ou babilônicas quanto nas, nativas da África e 

outras regiões, os demônios têm sido evitados ou adorados.”. (MACEDO, 2006, e p. 

14). No solo brasileiro, as crenças dos ancestrais dos afrodescendentes 

sofreram/sofrem a mesma intolerância que as das tradicionais africanas. “No Brasil, 

em seitas como vudu, macumba e quimbanda, candomblé ou umbanda, os demônios 

são adorados, agradados ou servidos com verdadeiros deuses.”. (MACEDO, 2006, e 

p. 14).  

 

Na realidade, orixás, caboclos e guia, sejam lá quem forem, tenham lá 
o nome mais bonito, não são deuses. Os exus os pretos velhos, 
espíritos de crianças os caboclos ou os “santos” são espíritos malignos 
sem corpo, ansiando por achar um meio para se expressarem neste 
mundo, não podendo fazê-lo antes de possuir um corpo. (MACEDO, 
2006, e p. 16). 
 
 

Para o Bispo Edir Macedo, a salvação está na renúncia de suas crenças e a 

conversão às palavras de Jesus.  

Tome uma atitude de fé e coragem: renuncie a tudo isso e volte-se 
para Deus. Participe de uma reunião de libertação em nossas igrejas 
e o Senhor Jesus Cristo o libertará destas praticas condenadas por 
Deus as quais nada tem de religião. (MACEDO, 2006, e p. 19). 

 

As tradições evangélicas fundamentalistas, isto é, conservadores contrários 

ao diálogo religioso, atingiram especialmente os pentecostais e neopentecostais, 

descreveremos esses templos religiosos em comum acordo com José Nunes (2013), 

o autor ao estudar as Igrejas de Bairro – Organizadas na periferia de Simões Filho, 

conceituou os templos religiosos de tradição pentecostal como Igrejas. Ele parte do 

pressuposto de que essa é a nomenclatura que tanto os fiéis como as Pastoras 

usaram ao se referir o templo como Igreja. Esse conceito, a via de regra, foge dos 

aportes teóricos mais clássicos como de Weber (1992), pois, para ele é necessário 

que o fiel pertença a uma igreja nacional e que tenha passado pelo ritual da iniciação.  

As Igrejas de Bairro são templos religiosos que surgiram a partir da 

organização de pequenos grupos de pessoas, ocorre em sua maioria por grupos 
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familiares e vizinhos. “O chamado para o ministério pastoral é dado por Deus, e 

independe do fiel fazer um curso de teologia ou não.”. (SANTOS JÚNIOR, 2013, p.91).  

 

Esta flexibilidade de consagração propicia a ascensão sacerdotal dos 
indivíduos e a eventual emergência de novas lideranças internas à 
igreja. A rigidez do modelo patriarcal de relacionamento possibilita o 
surgimento de conflitos internos, por espaço ou autonomia na prática 
ritual e litúrgica. O resultado da combinação destes elementos faz com 
que a possibilidade de dissidências se torne maior. Desta forma, 
lideranças secundárias podem captar parte da clientela da igreja de 
origem e fundar novas denominações. (SANTOS JÚNIOR, 2013, 
p.92). 
 

As duas cartas do Ministério Evangélico Santidade ao Senhor enviadas ao 

colégio solicitando que os estudantes fossem “liberados” das atividades de História, 

foram assinadas por uma Pastora, citada nesse trabalho pelas suas iniciais (S.R.N.P.). 

Os ministérios evangélicos, principalmente aqueles lideradas por mulheres, de acordo 

com Santos Júnior, (2013), 

 

Tratam-se de igrejas que surgem de forma autônoma e 
independentemente de relações hierárquicas, políticas e históricas 
com igrejas mães historicamente constituídas. Essas igrejas são auto-
referidas pelos seus frequentadores, atribuem o seu surgimento a 
partir da ordem divina. Elas têm templos menores e contam com um 
número menor de adeptos, o que permite uma interação ritual e um 
cotidiano de relações próximas entre seus participantes. São igrejas 
de base pentecostal, com amplos conjuntos de serviços e 
agenciamento, tais como curas e revelações. (SANTOS JÚNIOR, 
2013, p.95). 

 

Essas práticas de cura, libertação e revelação são características de Igrejas 

novas ou reformadas do Pentecostalismo, são responsáveis pela formação dos novos 

rebanhos. “O espirito de renovação carismática e a participação dos leigos, dentre 

outros fatores, provocaram mudanças substanciais no protestantismo brasileiro, 

colocando-os mais próximos da realidade nacional.”. (SILVA, E. 2010, p. 112). 

 

O surgimento destas igrejas deriva de vários motivos. Há casos de 
desentendimento entre as lideranças. Em outras situações, acontece 
em decorrência da troca de líderes. Já em outras circunstâncias, a 
criação ocorre porque novas práticas rituais são adotadas, gerando, 
muitas vezes, divisões, logo aquele grupo de pessoas que saem, cria 
uma nova igreja [...] (SANTOS JÚNIOR, 2013, p.95). 
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Essas proliferações de novas igrejas carregam em seus seios os preconceitos 

e intolerância religiosa. A ausência de uma formação teológica, aliada ao senso 

comum, evidencia a desqualificação e ao desrespeito a outros grupos religiosos que 

não fazem parte do mundo cristão. Esse problema permanece enraizado na nossa 

sociedade, sendo a educação a melhor forma de descontruir esses conceitos pré-

estabelecidos.  

 

Trata-se de uma religiosidade plural que busca espaços alternativos 
aos tradicionalmente instituídos. Um reencantamento do mundo, no 
qual diversas experiências e manifestações religiosas dialogam entre 
si, dando origem a novos cultos e novas divindades. Assim, 
urbanização, pobreza crescente numa economia globalizada aliadas 
a um reflorescimento da religiosidade ao nível geral, configuram-se 
como o contexto histórico que permitiu o surgimento e a expansão do 
neopentecostalismo [...]. (SILVA, E. 2010, p. 113). 

 

Identificamos 3 (três) cartas enviadas ao Colégio Helena Assis Suzart que 

evidenciam a perseguição religiosa contra as atividades do Projeto África, Imagens e 

Representações. Datadas de 2011, foram ofícios assinados por representantes de 

Igrejas Evangélicas solicitando à professora que dispensasse os estudantes 

mencionados por questões religiosas.  

Nessa época eu me lembro de ter recebido documentos enviados 
por...líderes de igreja, é...eu não diria com ameaças, mas com 
informações de que determinados estudantes não participariam das 
atividades de avaliação, porque isso ofendia os seus princípios 
religiosos e aí a gente teve que  conversar com líderes de igrejas, teve 
que conversar com pais pra explicar que uma visita de estudo não era 
convidar a mudar ninguém de religião, nem ninguém seriam obrigados 
a mudar de religião, mas que as pessoas tinham obrigação  pra 
quebrar alguns preconceitos e ficar atribuindo algumas coisas do 
Candomblé a satanás e conhecer o local. (ARAÚJO, entrevistada em 
17 de dezembro de 2018). 

 

Ao analisar esses documentos, identificamos duas vertentes religiosas. Uma 

carta assinada por representantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia e outras duas 

do Ministério Evangélico Santidade ao Senhor. Na primeira carta, assinada pelo 

Pastor e o estudante em questão, tinha o texto a seguir:   

 

L.S.A, aluno da 1ª série, Turno vespertino, membro da Igreja 

Adventista do Sétimo Dia de Viveiro, vem mui respeitosamente expor 
as razões em que fundamenta sua solicitação de lhe ser deferido, por 
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extrema equidade, a justificativa de sua não participação nas aulas, 
trabalhos e atividades que não condizem com sua crença religiosa. 
O peticionário é Cristão, criacionista, aceitando como única regra a fé 
e doutrina, os princípios e ensinos exarados nas Sagradas Escrituras. 
Razão porque adotou sua profissão de Fé, manter obediência e 
fidelidade aos princípios ordenados por Deus.  
A inspiração da conduta e a motivação para sua adoção encontra-se 
amparadas nos seguintes preceitos:  
Por ocasião do 30° Aniversário da Organização das Nações Unidas, o 
Papa João II, em mensagem enviada ao Sr. Secretário Geral, 
destacou que os direitos e deveres que indiscutivelmente, estão na 
base da dignidade humana, tem que ser priorizada a liberdade maior: 
Que é a liberdade de consciência religiosa; que é a base de todas as 
demais liberdades.  
“Está consubstanciada na Declaração Universal dos Direitos Humanos 
a eliminação de todas as formas de Intolerância e discriminação por 
causa de religião ou crença (aprovada por unanimidade em 25 de 
novembro de 1981, pela Assembléia da Nações Unidas. 
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ou seja, A LEI MAIOR, consagrou no 
Artigo 5º, VI, a inviolabilidade da liberdade de consciência, de crença 
e de culto, como direito fundamental universalmente consagrado.  
 Face à justificativa aqui exposta, espera e confia o requerente, no 
espírito de solidariedade humana de V. Sª que se manifestará, 
certamente, no deferimento do pedido submetido à sua elevada 
apreciação, que promoverá e respeitará o sagrado direito do 
solicitante em poder vivenciar os ditames e convicções de sua 
consciência, liberando-o das referidas atividades sem nenhum 
prejuízo para ambas as partes.  
Respeitosamente,  
J. P. O. 
Pastor-Distrital  

 

O texto da carta, na íntegra, revela o entendimento de um sacerdote acusando 

a professora de intolerância religiosa, a leitura equivocada da Constituição Brasileira, 

no que se refere aos princípios de Laicidade do Estado, não condiz com a atividade 

realizada no Colégio Estadual Helena Suzart. Os conteúdos das atividades estavam 

amparados nos pressupostos da Lei 10.639/03. O próprio discurso de intolerância 

religiosa por parte do requerente, demonstra que a rejeição era com relação aos 

aspectos religiosos. As atividades que trataram da cultura, da gastronomia, as artes, 

da música, não foram citadas, generalizando que todas as atividades estavam sendo 

realizadas em detrimento do Candomblé e impingindo no estudante as práticas das 

Religiões Afro-brasileiras. Confundiam, deliberadamente proselitismo com o 

conhecimento da cultura africana. 

A outra carta sobre o Projeto “África, Imagens e representações” diz o 

seguinte: 
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ATESTADO 
Atestamos a este Estabelecimento de Ensino que o aluno E.F.S, é 
membro deste Ministério desde Agosto de 2009. Onde temos como 
via de regra a Bíblia Sagrada, e somos monoteístas.  
No entanto pedimos aos amados que libere o aluno acima, desta 
manifestação cultural, que se realizará dentre estes dias, com base na 
Constituição Federal de 1988 artigo 5º, inciso VII, que trata da 
liberdade religiosa em instituições de ensino.  
Sem mais; 
Sabendo que os amados cordialmente atenderá para este pedido; 
Desde já agradecemos a vossa compreensão.  
Cordialmente. 
 
Pastora (Vice-Presidente) 
S.R.N.P.  
 

Feira De Santana, 20 de setembro de 2011 
 

A terceira carta, também era do Ministério Evangélico com o nome de outro 

estudante, e tinha o mesmo conteúdo. É compreensivo que o fator determinante das 

solicitações recusando as atividades é com base na rejeição dos aportes históricos da 

cultura afro-brasileira, evidenciando contra os aspectos religiosos de origem africana. 

O próprio texto da carta do Ministério Evangélico descreve as avaliações da disciplina 

de História como “manifestação cultural”. É notório no próprio conteúdo da Lei Federal 

10.639/03 que  “Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar4”. Eventualmente, a sacerdotisa não 

aceitava que os trabalhos em vigor no colégio em questão estavam restritamente em 

comunhão com o que determinava a Lei 10.639/03.  

Usar a Constituição Federal como argumento contra qualquer atividade que 

envolva as manifestações não cristãs, são comuns. O fato é que essas interpretações 

são equivocadas, o Estado é laico, isso significa que ele não tem uma religião oficial, 

tratando os grupos religiosos e os sem credo da mesma forma, em comum! O 

conhecimento de uma ou outra religião a partir do signo da cultura, não implica em 

atentar contra a laicidade do Estado. 

Quando as cartas chegaram ao conhecimento da professora Maria Araújo, a 

mesma as guardou para uma eventual necessidade, e para além do trabalho dentro 

da sala de aula em reformular conceitos sobre outros grupos religiosos, a professora 

desenvolveu também atividades que ampliasse a comunidade externa. O projeto 

                                                             
4 LEI Nº 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.639.htm.>. Acesso em: 01/05/2021.  
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“África, Imagens e Representações” acolhia também a comunidade externa para que 

as pessoas de fora do ambiente escolar pudessem conhecer a História da África e a 

cultura afro-brasileira com um novo olhar.  

Devido a Pandemia do Covid-19 no mundo desde 2020, não foi possível 

realizar as entrevistas orais com os estudantes. As três entrevistas mencionas nesse 

trabalho foram gravadas em 2018, durante a escrita dos trabalhos de Iniciação 

Científica. Recorremos ao formulário digital para que pudéssemos analisar como 

foram as aulas de História e a participação dos estudantes no projeto “África, Imagens 

e Representações” no Colégio Helena Assis Suzart.  

 Cinco estudantes que foram alunos da professora Maria Araújo 

responderam o questionário e avaliamos algumas questões, como demonstra os 

próximos quadros. No quadro 07 temos os dados referente ao perfil religioso dos 

estudantes que participavam do questionário.  

Quadro 07: Dados referente a religião dos estudantes (caso tenham). 

Nome Completo 
(Seu nome não 
será citado no 

trabalho). 

Você foi 
estudante da 

professora Maria 
Araújo? 

Você tem 
religião? 

Caso você seja evangélico (a), 
qual o nome da sua Igreja? 
(Caso você não seja, digite 

"NÃO SOU") 

M.E.A.S Sim Outro Não sou 

J.O.L Sim Candomblé Já fui evangélico 

E.M.S.R Sim Umbanda NÃO SOU 

L.S.M Sim Outro Não sou 

M.S.O Sim Evangélica 
ccb [Congregação Cristã do 
Brasil - grifo meu] 

Fonte: Resposta dos estudantes no questionário digital adaptado pelo autor. 

 

As respostas apontaram uma pluralidade religiosa do Colégio Helena Assis 

Suzart, é relevante destacar o transito religioso do estudante J.O.L, pois, o mesmo 

era evangélico e hoje faz parte do candomblé.  

Quadro 08: Período que os estudantes estudaram no Colégio Estadual Helena 

Assis Suzart 

Nome Completo (Seu nome 
não será citado no trabalho). 

Você estudou no 
Colégio Estadual 

Helena Assis 
Suzart? 

Quando? (Ex. de 2004 até 
2006). 

M.E.A.S Sim De 2013 até 2015 
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J.O.L Sim 2011 até 2014 

E.M.S.R Sim de 2012 a 2014 

L.S.M Sim 2006 até 2014 

M.S.O Sim 2012 ate 2013 

Fonte: Resposta dos estudantes no questionário digital adaptado pelo autor. 

 

No quadro 08 buscamos saber se os estudantes foram alunos da Professora 

Maria Araújo e entre quais anos eles estavam matriculados no Colégio Estadual 

Helena Assis Suzart.  

Quadro 09: Conteúdos que os estudantes mais gostavam 

Nome Completo (Seu 
nome não será citado 

no trabalho). 
Quais eram os conteúdos que você mais gostava? 

M.E.A.S História Antiga 

J.O.L Reforma urbana, e sobre as culturas africanas 

E.M.S.R 
História da África e História do Brasil principalmente quando 
abordava algum assunto relacionado a escravidão, como 
Lucas da Feira e entre outros. 

L.S.M Qualquer conteúdo que Maria falasse. 

M.S.O A proclamação da República, a constituição, o feudalismo... 

Fonte: Resposta dos estudantes no questionário digital adaptado pelo autor. 

 

O quadro 09, temos os dados referente aos conteúdos que os estudantes mais 

gostavam na disciplina de História. Destacaram-se os conteúdos relacionados História 

da África e Cultura afro-brasileira. Um outro ponto relevante é a resposta do estudante 

L.S.M, a expressão “Qualquer conteúdo que Maria falasse. ”, nos faz compreender 

que as aulas da professora Maria Araújo eram agradáveis e bem dinâmicas.  

Quadro 10: se os estudantes conhecem a Lei 10.639/03 

Nome Completo 
(Seu nome não 
será citado no 

trabalho). 

Você 
conhece a lei 

10.639 de 
2003? 

O que você sabe sobre a Lei 10.639/03? 

M.E.A.S Sim 
Determina que todas as escolas tratem dos 
conteúdos de História Africana e afro-brasileira 
nas aulas. 
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J.O.L Sim 

Que é obrigatório o tema História e cultura 
Afro-brasileira e Africana na rede de ensino . 
A assinatura da lei ocorre graças aos anos de 
lutas dos movimentos sociais em especial o 
movimento negro. 

E.M.S.R Sim 
Essa lei obriga as escolas a abordarem o 
assunto História e Cultura Afro-Brasileira 

L.S.M Sim 
Obriga colégios a ensinar sobre a cultura Afro-
brasileira. 

M.S.O Sim 
Lei que estabelece obrigatoriamente no Brasil 
o ensino de História e Cultura Afro brasileiro. 

Fonte: Resposta dos estudantes no questionário digital adaptado pelo autor. 

 

Todos os cinco estudantes conheciam a Lei 10.639/03, um reflexo positivo 

dos conteúdos abordados no projeto África, Imagens e Representações”.  

 

Quadro 11: Conteúdo estudado pelos estudantes sobre História da África 

Nome Completo 
(Seu nome não será 
citado no trabalho). 

Você estudou 
História da 

África e Cultura 
Afro-Brasileira? 

Caso sim, me fala um pouco como eram 
suas aulas. 

M.E.A.S Sim 
A professora Maria Araújo fazia exposição 
do tema e depois criava atividades de modo 
que os alunos tivessem interação entre si. 

J.O.L Sim 

Foi nos ensinado como tudo iniciou da 
escravidão, quando e como começou as 
misturas de povos, misturas de culturas, e 
religiosidade! 
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E.M.S.R Sim 

MARAVILHOSAS! Impossível ter uma aula 
ruim tendo Maria Araújo como professora, 
sendo bem sincera eu nunca vi algo igual, 
em todas as outras aulas as o 
comportamento dos alunos era diferente, 
dispersos, sem interesses, mas quando ela 
falava, era como se a História estivesse 
acontecendo ali aos nosso olhos, como um 
filme. As problemáticas que ela levantava e 
nos faziam pensar foi de extrema 
importância para meu crescimento pessoal, 
além disso era uma professora que estava 
sempre envolvida em pautas sociais como 
racismo, intolerância religiosa e questões 
políticas.  
Se hoje sou uma pessoa interessadas 
nessas causas é graças a ela e os 
conhecimentos que foram passados de 
forma muito didática, de longe foi a melhor 
professora que já tive na vida. 

L.S.M Sim   

M.S.O Sim 

África na maioria povos negros, crença 
religiosa deu origem a religião afro 
brasileiras, o dendê e um dos alimentos 
mais populares. 

 

O quadro 11 traz informações sobre as atividades do projeto “África, Imagens 

e Representações”, todos os cinco estudantes descreveram a forma que era 

elaborado. Essa descrição refere-se a forma que os conteúdos eram abordados, bem 

como sua importância. O (a) estudante E.M.S.R, descreve as aulas da professora 

Maria Araújo como relevante e que cumpria o que determinava a Lei 10.639/03. Os 

conteúdos referentes ao racismo, intolerância religiosa, movimentos sociais e os 

debates políticos apareceram na resposta de E.M.S.R.  

Quadro 12: Conteúdos do “Projeto África, Imagens e Representações” 

Nome Completo 
(Seu nome não 
será citado no 

trabalho). 

Você participava 
das atividades de 
História da África? 

Por que? 

M.E.A.S Sim 
Porque faz parte de nossa história e 
devemos conhecê-la. 
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J.O.L Sim 

Participava sim, e hoje sou grato pelas 
aulas de História ,pois descobri minhas 
origens e fui entendendo que nada 
daquilo que era colocado em minha 
mente sobre africanidade era verídico 
,como seria algo de ruir uma cultura que 
preserva a natureza!? E a Professora 
Maria ,sempre comentava que eu tinha 
"um pé na África", e no início eu não 
entendi, porém hoje não estou só com o 
pé , e sim o corpo todo. 
História é o despertador do mundo! 

E.M.S.R Sim 

Era sensacional quando ela promovia 
esse evento na escola, pois aconteciam 
apresentações desconstruindo a visão 
eurocêntrica que tínhamos de que tudo 
que vem de origem africana é feio ou 
demonizada, sendo assim tornava -se um 
dia onde a beleza negra era exaltada, a 
religião do candomblé e os Orixás fora 
apresentados por ela de forma simples, 
para que pudéssemos enxergar que tudo 
é natural que culturas diferentes existem 
e devem ser respeitadas. 

L.S.M Sim Gostava 

M.S.O Sim 
Era muito interessante o assunto da 
África, tinha curiosidades,e muito bom ter 
mais conhecimentos. 

Fonte: Resposta dos estudantes no questionário digital adaptado pelo autor. 

 

As respostas do quadro 12 demonstra uma coerência com as outras fontes. 

Tantos as entrevistas orais com as professoras já mencionadas, quanto as entrevistas 

realizadas com o Babalorixá se ligam, descrevendo de forma minuciosa a riqueza de 

detalhes como eram as aulas sobre História da África e Cultura afro-brasileira. É 

relevante destacar que os estudantes descrevem essas temáticas sempre com um 

novo olhar, descrevendo a importância dos conteúdos e a desconstrução dos 

preconceitos sobre a História Africana.  

Perfil religioso dos fiéis 

 

As fontes deste trabalho apontaram uma diversidade quanto a filiação religiosa 

dos (as) professores (as), estudantes, gestores (as) e pessoas da comunidade externa 
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que participavam das atividades do projeto “África, Imagens e Representações”. 

Identificamos candomblecistas, católicos, protestantes e ateus.  

A professora J.A.S informa ser iniciada no Candomblé. Já a professora Maria 

Araújo frequentava festas e algumas atividades em terreiro.  

O Babalorixá U.V.C. era sacerdote de Candomblé da nação Ketu.  

As cartas enviadas ao Colégio Estadual Helena Assis Suzart revelaram que os 

estudantes pertenciam a igrejas protestantes. Sendo que L.S.A era da igreja 

Adventista e os outros dois pertenciam ao Ministério Evangélico Santidade ao Senhor, 

uma igreja Neopentecostal localizada no Bairro do Feira X, mesmo bairro do Colégio 

Estadual Helena Assis Suzart. A sacerdotisa que enviou as cartas solicitando a 

liberação dos estudantes das atividades do Projeto “África, Imagens e 

representações” não tinha um preparo teológico para exercer o papel de liderança 

religiosa. Esse fato pode ser observado a partir de outras pesquisas com mesmo 

caráter e perfil religioso, sendo comum na maioria das Igrejas pentecostais e 

neopentecostais como já abordado anteriormente através dos estudos de SANTOS 

JÚNIOR em 2013.  

[...] o (a) pastor (a) das igrejas pentecostais e neopentecostais está 
mais próximo (a) do fiel. Falando a mesma língua deste, o pastor não 
é visto como um líder muito distante. Quase sempre este pastor veio 
da mesma condição do fiel que ele lidera. O que o faz diferente do fiel 
é que ele recebeu um chamado de Deus para tornar-se um pastor, e 
nesse caso qualquer um pode estar apto a assumir essa função. 
(SANTOS JÚNIOR. 2013, p. 81). 

 

O Pastor-Distrital J. P. O.  Assinou a carta em nome da Igreja Adventista do 

Sétimo dia e tinha formação teológica. “Nas igrejas históricas e pentecostais mais 

tradicionais, há sempre uma convenção ou colegiado ao qual estão ligados os 

pastores e presbíteros. Como uma ordem superior, essas convenções controlam as 

ações de suas igrejas filiadas. (SANTOS JÚNIOR. 2013, p. 81).”. Os adventistas são 

considerados de origem Protestante, mas aceitam o dia do sábado como o dia 

santificado e dão ênfase no Velho Testamento. O que não mudou muito a realidade 

comparada com o Mistério já mencionado, tendo em vista que ambas as Igrejas foram 

contrárias as atividades de História da África. Independente da formação teológica, 

ficou evidente que o foco da rejeição foram as abordagens das atividades que 

estudasse outras culturas religiosas não evangélicas, sendo mais expressiva a 

negação dos aportes das espiritualidades afro-brasileira.  
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QUARTO CAPÍTULO - PRECONCEITO E RACISMO RELIGIOSO CONTRA A 

CULTURA E RELIGIÕES DE MATRIZES AFRICANAS 

A importância da Lei 10.639/03 no combate ao racismo 

 

O compromisso da Professora de História, Maria Araújo, com a educação 

pública foi tão relevante na formação de estudantes, que diversas atividades 

complementares eram realizadas para que se introduzisse os estudantes que estavam 

matriculados à noite no Projeto “África, Imagens e Representações”. Uma delas, 

consistiu em uma atividade nas lojas do Shopping de Feira de Santana, com visita às 

lojas que vendessem joias, adornos e outros objetos de valor, o objetivo era que os 

(as) estudantes negros (as) analisassem a receptividade e o atendimento dos 

vendedores frente a cor de suas peles. A experiência foi dolorosa.  

 

E uma outra foi um laboratório que a gente fez no shopping, aí foi com 
os estudantes de educação a...de jovens e adultos, do turno noturno, 
geralmente esses estudantes, não muito pouco participavam de 
viagem de estudo, então no ano a gente colocou no planejamento 
realizar uma atividade  em um espaço que, no senso comum, nas 
conversas de corredor, na escola, na escola e nas discussões de sala 
de aula aparecia sempre é de que havia prática de racismo, no 
shopping e aí então a gente fez um planejamento pra fazer uma 
espécie de laboratório no shopping, essa turma de jovens e adultos, a 
gente foi pro shopping com algumas ideias iniciais, com um roteiro a 
ser executado e como controlar a experiência e...a...se formar casais, 
casais hétero, né? um homem e uma mulher e...apressar as coisas, 
pedir pra ver as peças e...foi assim incrível, como algumas estudantes 
chegavam a chorar quando saíam da joalheria porque elas diziam o 
seguinte, que percebiam olhares quando iam ao shopping, mas elas 
não tinham noção de como podia ser cruel, assim, chegar e não querer 
mostrar as coisas, chegar  e de imediatamente olhar pra cor, é olhar 
pra pessoa e dizer assim: eu tenho aqui uma mais barata pra vocês e 
eles insistirem, não, nós queremos a melhor que você tiver e a pessoa 
insistir de que tinha a mais barata e que a mais barata conseguiria 
pagar, então coisas que aconteciam e que pra eles não era tão 
perceptível, depois de várias discussões e passar por essas 
experiências, muitos saíram assim emocionados e disseram assim 
que nunca mais olhariam pra vida do mesmo jeito, olharia pra as 
circunstancias que aconteceriam do mesmo jeito. (ARAÚJO, 
entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

O conceito de raça é semântico, varia de acordo com o seu tempo espaço. 

Esse conceito, tem sua essência a relação de sistematização, dominação e poder.  

O racismo é uma crença na existência das raças naturalmente 
hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico 
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e o intelecto o físico e o cultural.  O racista cria a raça no sentido 
sociológico, ou seja, a raça no imaginário do racista não é 
exclusivamente um grupo definido pelos traços físicos. A raça na 
cabeça dele é um grupo social com traços culturais, lingüísticos, 
religiosos, etc. Que ele considera naturalmente inferiores ao grupo à 
qual ele pertence.  De outro modo, o racismo é essa tendência que 
consiste em considerar que as características intelectuais e morais de 
um dado grupo, são consequências diretas de suas características 
físicas ou biológicas. (MUNANGA, 2004, p. 09). 

 

Mesmo com a Lei Federal 10.639/03 em vigor no Brasil, a aplicação das 

atividades sobre História da África e afro-brasileira ainda sofrem devido a preconceitos 

acerca de seus conteúdos ligados as tradições africanas, e compreender a 

importância dela no combate aos preconceitos e ao racismo é fundamental. A 

identidade negra aliada aos aspectos religiosos de alguns estudantes evangélicos foi 

abordada na pesquisa de Deyse Luciano de Jesus (2012). 

Deyse Luciano (2012) concluiu em sua dissertação de mestrado que as 

identidades dos sujeitos não são estáveis, visto que as relações com outros indivíduos 

pluralizam a cultura, tornando as relações sociais mais dinâmica. Para a autora, os 

(as) estudantes negros (as) apontaram na pesquisa que  

 

[...] ainda que não aceitem o contato com a cultura de matriz africana 
– o que é uma contradição por parte desses sujeitos, pois ainda que 
de forma resignificada percebe-se que ela está presente nesses 
espaços, seja na música, na culinária e até mesmo nas formas de 
culto, esses fiéis reconhecem-se como negros. (SANTOS, D. 2012, p. 
127).  

 

A autora revelou que o perfil religioso de alguns estudantes evangélicos era 

de aceitação dos conteúdos referente ao racismo e identidade, mas se negavam a 

aprender os conteúdos ligados às tradições religiosas. De acordo com autora, suas 

“[...] Identidades negras que podem divergir religiosamente, mas, que convergem no 

seu sentimento de pertencimento étnico racial em busca da alteridade. (SANTOS, D. 

2012, p. 130).”.  Reconhecendo a importância de aprender temáticas ligada à 

identidade étnica racial. Estudar esses conteúdos é de grande relevância para 

construção de sentimentos de pertencimento e auto reconhecimento, como afirma 

Gisele Santos (2018).  

 

Quanto à dimensão material, a inclusão da História e Cultura Afro-
Brasileira e Africana pode favorecer o acesso e a permanência da 
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população negra na Escola e, em decorrência, o acesso a todo e 
qualquer lugar que a Educação formal pode possibilitar. Isso porque, 
se a Educação é um dos caminhos para ascensão social, para o 
acesso ao saber sistematizado e importante agenciador na construção 
da identidade, é a partir deste lugar que os negros e negras 
engendrarão suas lutas. (ARAÚJO, G. 2018, p.19). 

 

O continente Africano é lembrado em alguns livros didáticos a partir da 

escravidão negra africana, desconhecendo toda a trajetória anterior a presença 

europeia, o pensamento de que a África é um continente negro que de suas raízes 

brotam apenas doenças como a aids, miséria, fome, selvageria e animais deve ser 

desconstruído. E é a partir do advento da escravidão que se cria uma série de 

justificativas para tal opressão. 

Tamanha exploração e dominação não se realizam apenas com o uso 
da força, pois era preciso convencer à população branca e os próprios 
negros que estes eram inferiores e, por isso, o seu destino era a 
escravidão. Encontram-se aí as premissas do racismo, uma vez que o 
convencimento da inferioridade dos negros acontece de forma 
sistêmica, estrutural, através da hierarquização das relações e do 
cerceamento dos seus direitos básicos e fundamentais ao longo da 
história brasileira. (ARAÚJO, G. 2018, p.34). 
 

O olhar de algumas pessoas não negras para os negros e negras é carregado 

de estereótipos partindo da visão da colonização e da escravidão negra africana. Os 

corpos das mulheres são lembrados a partir da exploração sexual de seus senhores, 

os homens são lembrados como indivíduos com pênis superdotados, remetendo ao 

histórico de escravos reprodutores.  

 

Como se pode notar, a Lei 10.639/03 possui na sua base uma 
mudança estrutural, tendo a Educação como locus privilegiado desta 
mudança através da articulação entre Educação / Cultura / Identidade, 
no intuito de desnaturalizar as diferenças negativas que foram 
construídas sobre os negros e negras e que tem gerado atitudes 
discriminatórias ao longo dos anos. (ARAÚJO, G. 2018, p.20). 

 

A comida, que hoje é consumida por muitas pessoas fora assimilada as 

tradições não africanas, sendo incorporadas as iguarias de tradições europeias, 

negando as suas verdadeiras origens. Como o acarajé, comida de tradição africana 

que foi alvo de polêmica na cidade de Salvador, por serem comercializas por alguns 

evangélicos como bolinho de Jesus.  
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As Igrejas neopentecostais são caracterizadas pelo uso de elementos do 

panteão afro-brasileiro. Objetos e símbolos litúrgicos tomam outros significados e 

utilizados nas celebrações iurdianas. Na cidade de Cachoeira, a presença da Igreja 

Universal do Reino de Deus modificou significadamente o campo religioso ao propor 

a conversão de afro católicos ao Protestantismo.  

 
 
Foi neste campo religioso predominantemente afro-católico, que a 
presença protestante provocou transformações, ocasionando o 
aumento da migração religiosa que vem ocorrendo entre a Irmandade 
da Boa Morte, o Candomblé e o Protestantismo, principalmente 
pentecostal e neopentecostal. E o grupo religioso que mais se 
destacou foi a IURD, pois se diferencia de grupos religiosos mais 
tradicionais, tendo como principal peculiaridade se apropriar e 
ressignificar os elementos das religiões afro-brasileiras, aproveitando 
o que interessa e satanizando o que concebem como discordantes das 
doutrinas protestantes. Foi essa característica que possibilitou o 
acirramento dos conflitos religiosos, bem como o trânsito entre os fiéis 
cachoeiranos. (SILVA, L. 2014, p.30-31). 

 

O projeto desenvolvido no Colégio Helena Assis Suzart surtiu efeito. Os 

estudantes ao conhecerem uma nova leitura do mundo africano, longe de convicções 

apologéticas, mas como uma ferramenta de conhecimento histórico, construíram 

novas perspectivas da História e da Cultura afro-brasileira, desprovida de 

preconceitos. Segundo a Professora Maria de Araújo:  

 

Me lembro que algumas estudantes no ônibus, eu me lembro que 
nessa viagem foram dois ônibus, algumas estudantes no ônibus 
tremiam tanto, suavam frio que eu cheguei a ficar preocupada de 
terem algum problema de saúde e...depois de chegar no Terreiro, aí 
ninguém queria sair mais. A hora que a gente tinha marcado pra voltar, 
a gente chamava e essas meninas tavam grudadas no Tata, e 
acharam o lugar lindo, adoraram as explicações, que tinham 
compreendido várias coisas que ouviram em outros lugares e ficaram 
encantados, apaixonados, essa foi bastante significativa, todas foram, 
mas essa eu me lembro muito por causa da resistência a que chegou 
orgânica, de o corpo transpirar, do corpo ficar gelado e depois se 
desarmaram inteiras,  ficarem apaixonadas, encantadas e se 
perguntando: por que mentiam tanto pra gente? Por que mentiam? Por 
que falavam que aqui a gente veria isso, veria aquilo, eu não vi isso. 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

As discussões sobre as crenças e não crenças na sala de aula, são 

fundamentais para desenvolver um novo olhar sobre a diversidade religiosa que existe 

no país. Um campo religioso plural e sistematizado. 
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E inclusive, se possível se discutir as próprias crenças que alguns 
estudantes trazem, porque algumas crenças são muito levadas de 
preconceitos e aí precisa se discutir de onde, de quando nasceu esse 
preconceito? Vem de onde? Porque que começa isso? Porque 
algumas denominações associam coisas de determinadas religiões 
a...a elementos que sejam ruins pra sua fé, aí eu acho que esse debate 
pode contribuir com uma coisa melhor do que o professor tá dizendo, 
isso aqui é certo, isso aqui tá errado, até porque quem é o professor 
pra dizer se isso tá aqui tá certo, se isso aqui tá errado, né? (ARAÚJO, 
entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Racismo religioso 

A intolerância religiosa é um conjunto de agressões verbais ou físicas contra 

outros grupos de pessoas que possuam uma religião. Ocorre na maioria das vezes 

através de xingamentos, ofensas, insultos, acusações e em alguns casos, agressões 

físicas. Na forma física, ela ocorre quando as vítimas são agredidas, seus locais 

sagrados são invadidos, objetos sagrados quebrados, templos queimados e sua fé 

deslegitimada publicamente.  

Jorge Luiz Nery De Santana (2010), ao dissertar sobre as Práticas e 

representações étnicas nas narrativas religiosas dos Batistas em Feira de Santana 

(1947- 1988), conclui o seguinte sobre o pensamento Batista com relação aos 

segmentos religiosos afro-brasileiros: 

A formação do pensamento Batista brasileiro é devedora e caudatária 
dos missionários norte-americanos, que reproduziram e estreitaram a 
tradição confessional puritano-pietista, somado ao fundamentalismo, 
ao anticatolicismo e a pragmatismo liberal estadunidense. Herdeiros 
desta genealogia de um protestantismo reacionário e conservador 
desenvolveram práticas e representações etnocentradas, incapaz de 
dialogarem minimamente com o contexto sócio-cultural brasileiro e 
com toda sua diversidade regional especialmente as matrizes culturais 
de maior densidade e presença da religiosidade afrocatólica. 
(SANTANA, 2010, p. 163).  

A intolerância religiosa não é novidade no Brasil, os estudos de Jorge Luiz 

Nery (2010), na década de 1940, apontou uma rejeição as tradições afro-brasileiras. 

Embora as fontes que abordamos nessa pesquisa, não fez referência aos Batistas, é 

relevante destacar que esse grupo religioso se faz presente na cidade de Feira de 

Santana e somou na propagação da intolerância religiosa.  

[...] embora em épocas diferentes, as semelhanças que já indicavam 
a forte marginalização e estigmatização das religiões de matrizes 
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africanas, expressões de violência e intolerância religiosa, 
criminalização, racismo explícito, sinais evidentes de continuidades 
das representações étnicas herdadas do etnocentrismo da religião civil 
dos missionários, atualizada pelo racismo estrutural presente na 
formação social brasileira.   (SANTANA, 2010, p. 80). 
 

No que se refere ao racismo religioso dentro do âmbito da escola, as religiões 

de matrizes africanas sofrem principalmente a partir da falta de conhecimento que se 

apresenta como principal problema com referência a História das religiões de matrizes 

africanas a partir do seu contexto histórico. O objetivo da Lei 10.639/03 é construir 

sentimentos de respeito, estabelecer conhecimento sobre a História dos negros e 

negras a partir da sua ancestralidade. As culturas dos afrodescendentes sempre 

estiveram galgadas no seio religioso. “A religião tradicional” africana estabelece um 

modo de sentir, viver e agir. Tudo mergulha no sagrado e só tem sentido no âmbito 

das práticas religiosas. ” (GASPAR, 2006, p. 28). De acordo com GASPAR, em 

anuência com os pensamentos de Tshibangu, e Alfredsson “É na religião ancestral 

africana que se encontram e repousam todos os valores culturais da vida dos 

africanos. ” (GASPAR, 2006, p. 25). Por esse motivo, deslegitimar as religiões de 

pessoas afrodescendente se caracteriza como racismo religioso, pois, está 

relacionado ao pertencimento étnico de grupos de origem afro-brasileira e africana.  

Na África a Igreja Universal do Reino de Deus também estigmatizou a 

religiosidade africana. O autor Dowyvan Gabriel Gaspar (2006) estudou “A Igreja 

Universal do Reino de Deus e o negócio da fé em Moçambique”, analisando duas 

problemáticas: a primeira, descrevendo a Teologia da Prosperidade e o proselitismo 

da Igreja Universal em Maputo-Moçambique, sob a relação das questões econômicas 

e religiosas, e a segunda como este grupo busca a prosperidade financeira justificada 

nas doutrinas religiosas. Gaspar (2006) também fez uma abordagem do cenário 

religioso tradicional da África, descrevendo de forma consistente a importância da 

religião tradicional africana na formação social, econômica e religiosa dos povos 

locais. Seu texto é uma referência relevante para compreendermos a importância das 

espiritualidades africanas no seu contexto histórico, e como essas tradições 

ancestrais se comportavam com outras crenças e não crenças.  

 

O africano é um ser profundamente religioso. Para ele a religião não é 
apenas um conjunto de crenças, mas uma forma de vida, a base da 
cultura, identidade e valores morais. Ela é uma parte essencial da 
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tradição que ajuda a promover tanto a estabilidade social como a 
inovação criativa. (GASPAR, 2006, p. 25). 

 

Não cabe aos professores fazer nenhuma referência apologética, muito 

menos fazer proselitismo em sala de aula, é dever do educador trabalhar a partir de 

um campo religioso e da História das Religiões a partir de sua pluralidade e no 

contexto histórico, trazendo para sala de aula as grandes religiões a partir de seus 

conceitos e filosofias, vivências e representações, suas tradições e leituras de mundo. 

O censo comum na sociedade brasileira carrega em seu seio o preconceito de que 

qualquer coisa que trate a temática negra e afrodescendente está ligada diretamente 

ao Candomblé, ou seja, tratar de debates sobre a temática a pessoa, seja educador 

ou educando, cairia no signo da conversão. Durante sua pesquisa de mestrado, Gizele 

Dos Santos (2018) enfrentou esse dilema.   

A possível divergência entre protestantismo e as demandas da Lei 
10.639/03 eram manifestadas de modo espontâneo da seguinte forma: 
“Ah! Você á aquela que é evangélica, mas pesquisa sobre os negros”. 
Nesse dizer, a presença da conjunção adversativa mas traduz a 
possível incompatibilidade apreendida pela coordenadora. Outra 
expressão que indica esta pretensa incompatibilidade: “Você vai ser 
do candomblé”. Ora, nesta fala, encontra-se presente a ideia de que 
falar sobre negros e negras restringe-se ao candomblé bem como a 
noção de que evangélico não pesquisa (ou não poderia pesquisar) 
sobre tais assuntos, pondo em cheque a minha própria fé cristã. 
(ARAÚJO, G. 2018, p.87-88).  

 

Ao citar as religiões de matrizes africanas na sala de aula a professora de 

História trabalhava estas crenças a partir do olhar da historiografia, compreendendo 

como elas surgiram e como se comportavam na sociedade frente a outras e crenças 

e não crenças. Sendo parte da cultura humana. Conceituamos cultura na perspectiva 

da prof. ª Maria Araújo:  

 

é tudo aquilo que o ser humano produz, produz se relacionando com 
a natureza, pra extrair da natureza o que precisa pra sua 
sobrevivência, aquilo que ele produz se relacionando com outras 
pessoas, toda essa produção pra mim é cultura e aí essa cultura pode 
ser tanto a produção natural da vida ou seja, a maneira de se fazer 
sobreviver, como também aquilo que as pessoas chamam de 
manifestação artística, como...as artes em geral, como as 
manifestações religiosas, pra mim tudo isso é produzido tanto na 
relação com a natureza, quanto na relação com as outras pessoas, 
então todas essas manifestações seria cultura. (ARAÚJO, 
entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 
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As atividades culturais que retratavam outras culturas que não africanas, os 

estudantes participavam e tinha uma maior aceitação entre os professores. As razões 

que evidenciavam essas participações, estão relacionadas às gincanas, cujas 

atividades envolviam dança pop, coreografias sertanejas, atividades competitivas de 

arrecadação de alimento.  

 

É...as perseguições se davam, as resistências se, se dava, alguns 
estudantes que resistiam, geralmente estavam ligados a algumas 
denominações religiosas, a resistência se dava em não querer 
participar de atividades da disciplina história que envolvia a temática 
africana, porque de outras atividades participavam, manifestações 
religiosas gregas, sem que o professor tivesse sugerido isso, os 
próprios estudantes faziam, então relacionado aos outros povos não 
tinha problema, o problema era relacionado a africanidade, se dava 
assim em não querer participar das, das atividades, ah...trazendo 
líderes pra escola pra falar com o professor de história, mas não pra 
falar, pra denunciar a diretoria da escola, que por sinal deve ter várias 
denúncias registradas no livro de delegacia que tem na escola, que a 
escola mantém até hoje um livro de capa preta, onde se registra as 
denúncias, né? (ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 

 

Os estudantes que resistiam em aprender sobre a História e Cultura Africana 

eram os evangélicos de tradições fundamentalistas. Como afirma a Professora Maria 

Araújo.  

E lembrando assim de algumas, todas eram de religiosidades, que são 
religiosidades fundamentalistas, então tudo que não for da 
religiosidade dessas pessoas é atribuído a satanás, é atribuído a 
demônio e...isso é extremamente prejudicial , pra eu não utilizar a 
expressão criminoso, porque isso é impedir as pessoas de...de 
discutirem que as pessoas produziram de conhecimento, é isso, se eu 
for bem limitada é isso, é  impedir os estudantes de ter acesso ao 
conhecimento que foi produzido por parcela da humanidade. 
(ARAÚJO, entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 
 
 

Durante a entrevista que realizamos com o sacerdote de Matriz Africana, o Sr. 

U, V.C, o mesmo informou que sofre intolerância religiosa em Feira de Santana.  

Bastante e ultimamente tá...terrível isso aí, não temos mais nem 
segurança de colocar nossa roupas pra...ir a rua, porque tem o risco, 
corre o risco de ser, né? Agredido, é...chegar esse tipo de...num país 
desse, de só, bastante a maioria negro e tem esse tipo, hoje é...casa 
de...de Candomblé, de Axé são invadidas, quebrados os Orixás, é a 
verdadeira perturbação, eles não respeitam, a intolerância tá enorme. 
(U, V.C Entrevistado em 13 de dezembro de 2018). 
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Com relação ao papel da escola frente às essas questões, o entrevistado diz 

o seguinte: 

informar, o colégio também tem uma participação grande nisso aí, 
informar, tem é...é...de casa a...o primeiro aprendimento 
é...aprendizado é dentro de casa e depois o colégio, colégio tem uma 
boa...deve ter uma boa aceitação com relação a isso e explicar e 
informar, eu acho que é um dever, até um dever. (U, V.C. Entrevistado 
em 13 de dezembro de 2018). 

Caminhos para o respeito e alteridade   

 

O estudo de literaturas apropriadas para aprender sobre a diversidade 

histórica em seus âmbitos políticos, sociais, religiosos, culturais etc. são algumas das 

formas para transformar uma sociedade que historicamente se mantem racista, 

preconceituosa, desigual.  

 

É fato que, independente da condição religiosa e/ou social, no Brasil, 
o negro sempre sofreu com o preconceito e a discriminação. Negar a 
sua ancestralidade cultural foi o artifício utilizado durante séculos 
como forma de aceitação e reconhecimento social, uma vez que lhe 
foi construída uma imagem de negação e inferioridade por conta de 
seu pertencimento étnico-racial. (SANTOS, D. 2012, p. 127). 

 

O conhecimento é transformador, ele é capaz de modificar os mais 

resistentes, como aconteceu com muitos estudantes, que ao conhecer a História de 

um Terreiro de Candomblé em uma das viagens, perceberam que os valores ali 

consagrados estavam relacionados a fé de algumas pessoas que pertencem a uma 

cultura. Isso é História, conhecer é aprender, e não converter. 

 

Eu acho que tem que abrir a possibilidade pro debate, pra discussão, 
se alguns estudantes se sensibilizaram e descobrirem que a sua 
denominação religiosa ela é fechada, ela tá comentando algum 
equívoco, tá cometendo algum erro porque estimula a destruição das 
outras pessoas, porque estimula a discriminação das outras pessoas, 
porque impede as pessoas de ver o outro mundo, as pessoas façam 
essa escolha, o estudante faça essa escolha, afinal de contas é um 
trabalho com adolescentes, né? a não ser jovens e adultos que a gente 
tem pessoas mais velhas, eu acho que o professor não tem indicar 
caminhos não, ô o caminho certo é esse aqui, mesmo que o professor 
quisesse fazer isso, mesmo que o professor acredite que o certo é o 
que ele defende, mas acho que não é o papel nem do professor de 
história, nem de língua portuguesa, nem de matemática, nem de 
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ninguém. É abrir a oportunidade para a discussão. (ARAÚJO, 
entrevistada em 17 de dezembro de 2018). 
 

Como nos lembra Durkheim, “Não há, pois, no fundo religiões que sejam 

falsas. Todas são verdadeiras à sua maneira: todas respondem, ainda que de 

maneiras diferentes, a determinadas condições da vida humana. ” (DURKHEIM, 1989, 

p.31). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A publicação da Lei 10.639/03, que trata do ensino de História e Cultura 

Africana, se apresenta como resultado árduo dos movimentos negros do pós-abolição 

até os dias atuais, mesmo com sua promulgação ela ainda é sinônimo de conflitos. 

Demonstrando que setores da sociedade brasileira além de racistas e 

preconceituosos são resistentes no que diz respeito ao texto legal, que obriga o ensino 

sobre a temática de povos que foram submetidos a condição de escravizados no Brasil 

e após a abolição da escravidão constituem a massa de trabalhadores de baixa renda 

ou pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade. 

Os problemas abordados ao longo do trabalho como a rejeição, parcial, 

pontual e específica de um grupo de estudantes, em participar das atividades que 

faziam parte do projeto “África, Imagens e Representações”, estão relacionados ao 

racismo estrutural, as questões de intolerância religiosa contra as religiões afro-

brasileiras e a negação que a população brasileira é uma sociedade que se solidificou 

em culturas plurais, como os costumes indígenas, as tradições de origens africanas e 

as pessoas de genealogia europeia. 

É de grande relevância que os (as) professores (as) se comprometam em 

trabalhar com os estudantes as atividades nas suas mais diversas variedades sobre 

a temática africana e afro-brasileira conforme os objetivos da Lei 10.639/03 e que em 

seus planos de aula apareçam os conteúdos sobre África, racismo, intolerância 

religiosa e os mais diversos temas que ainda são considerados tabus na sociedade 

brasileira e que fazem parte do currículo escolar. 
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No Colégio Estadual Helena Assis Suzart, o Projeto “África, Imagens e 

Representações”, foi desenvolvido pela docente de História Maria Araújo, com a 

colaboração da professora de Língua Portuguesa e apoio do Babalorixá U.V.C, 

enfrentando dificuldades estruturais e a resistência de pais e pastores (as) de 

estudantes evangélicos. 

Mesmo com dificuldades, omissão ou resistência é viável e relevante o 

cumprimento da Lei 10.639/03 e as ferramentas fundamentais são: formação dos 

docentes, projetos pedagógicos específicos que ampliem o conhecimento 

historiográfico, e perseverança. É necessário divulgar a trajetória dos movimentos 

sociais que conseguiram a promulgação dessa legislação através de lutas e diversos 

conflitos políticos, econômicos, raciais e legais que ainda existem na sociedade 

brasileira. 

Devemos desconstruir os conceitos pré-estabelecidos de intolerância 

religiosa contra as religiões de matrizes africanas e dessa forma, perceber que esses 

são alguns dos caminhos para construir atitudes de respeito e alteridade dentro e fora 

do ambiente escolar. O debate e a construção do conhecimento das mais diversas 

formações culturais são os pontos iniciais para formar sujeitos capazes de enxergar 

um mundo plural, dinâmico, colorido e rico com diversas culturas e histórias. 
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