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Bem antes de ser conhecido como “a terra dos marechais”, Alagoas já possuía 

outra história: a de luta e conquistas. A terra da liberdade possui uma das maiores 

representações de luta contra a escravidão no Brasil, se não das Américas, que foi o 

Quilombo dos Palmares. Lideres dessa verdadeira organização social, um Estado (a 

República dos Palmares), tiveram suas identidades mantidas em sigilo durante séculos. 

Guerreiros palmarinos como Acotirene, Dandara, Ganga-Zumba, Aquatume, Ganga 

Zona, Ganga Muiça, Acaiúba, Toculo, Andalaquituche e Zumbi, foram feitos inimigos 

do Estado brasileiro durante a maior parte de nossa história e alguns deles nunca foram 

nem citados como integrantes do Quilombo dos Palmares sendo simplesmente 

esquecidos. (FONSECA JÚNIOR, 2000). 

Iniciado ainda nos primeiros anos de escravidão no Brasil (1630), Palmares 

resistiu durante décadas às inúmeras investidas do Estado Brasileiro, demonstrando 

grande agilidade e organização tática. Atualmente, boa parte dos moradores da cidade 

de União dos Palmares não se dá conta da dimensão histórica e do significado daquele 

lugar. A historiografia oficial, não dá os devidos créditos da importância de Palmares 

para a sociedade brasileira. O sistema complexo de organização tática pode ser 

demonstrado no fato de o Quilombo dos Palmares ter resistido durante quase um século 

e ter deixado, mesmo com a sua destruição total, os vestígios da resistência sendo 

passado quase que na sua totalidade através de uma História Oral. O símbolo maior de 

Palmares atualmente é a Serra da Barriga, provavelmente utilizada como ponto 

estratégico de observação e lugar tático de luta em confrontos com as tropas do governo 

brasileiro. 

A destruição de Palmares ocorre ainda em um período em que Alagoas pertencia 

a capitania de Pernambuco sendo que sua emancipação política só ocorreria no dia 16 

de setembro de 1817. Alagoas, como a maioria das províncias do Nordeste Brasileiro, 

conviveu com o sistema agrário e mão de obra escravizada: o Plantation. As grandes 
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propriedades alagoanas tiveram, e tem até os dias atuais, uma produção monocultora 

baseada na cana-de-açúcar onde para se manter uma riqueza de seus proprietários 

necessitam de exploração trabalhadora de grandes proporções.  A estrutura dos 

engenhos de açúcar desenvolvidos em Alagoas também não foram tão diferentes dos 

inúmeros engenhos espalhados pelas outras localidades do Brasil.  Então, o que 

diferencia o atual Estados de Alagoas em comparação aos outros Estados da Federação 

Brasileira? Como o racismo alagoano atuou e atua na sua discriminação contra os 

negros e as negras? Qual a importância do ativismo negro alagoano no combate ao 

racismo e a discriminação racial no Brasil? 

Os antigos engenhos de açúcar se transformaram em grandes Usinas de Açúcar e 

Álcool. A grande propriedade continuou sendo a maior riqueza dos atuais senhores, “os 

doutores” da cana, os trabalhadores deixaram de serem escravos para serem 

assalariados, ou como são conhecidos: os “boias frias”
1
. 

O racismo alagoano não se formou muito diferente do ocorrido no Brasil como 

um todo, onde buscou-se também mascarar os atos discriminatório contra a população 

negra, sendo silenciado, principalmente pelos intelectuais e escritores que faziam parte 

da elite alagoana. Também descrevem essa elite, que foi o escravocrata do sistema em 

Alagoas, como o redentor do povo escravizado, sendo também apontada como 

protagonistas do processo abolicionistas da escravidão na Província Alagoana. Os 

diversos crimes contra a população negra na região alagoana foram descritos pelos 

intelectuais alagoanos como sendo raros dentro de uma normalidade de passividade do 

povo escravizado com a condição de escravo.  

Influenciados por pensadores como Nina Rodrigues e Gilberto Freire, os 

alagoanos Manuel Diegues Júnior (1968) e Alfredo Brandão (1935), falam sobre o 

negro em Alagoas e fazem uma descrição do africano, fazendo uma análise 

preconceituosa que termina sendo incorporada pelo negro brasileiro. O fato de que no 

Brasil o negro vai receber de seus senhores uma formação religiosa e educacional fará, 

segundo esses autores, com que esse indivíduo deixe a barbárie nata do africano, que 

agora não existe mais, pois fora diluído com a miscigenação, transformando os negros 

em alguém menos irracional digno de ser amigo de seu senhores.  
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Dessa forma, os citados autores alagoanos, Diegues Júnior e Brandão, vão 

estudar o negro como um objeto, um conformado com sua condição de escravisado, 

passivo, e que possuía condições melhores do que os assalariados atuais, onde a causa 

de sua posição social de pobreza deve-se unicamente ao fato de estar diretamente ligada 

a posição escrava de seus antepassados, ou seja, o fato de a maioria populacional 

alagoana, que vive na miséria, ser de origem negra ocorreu pelo fato de os negros 

escravizados não poderem ascender socialmente por sua condição de escravo em um 

sistema extremamente fechado e estruturado na agricultura de grandes propriedades 

privadas.   

Na versão de alguns desses autores alagoanos como Alfredo Brandão, Manuel 

Diegues Jr.,José Fernando de MayaPedrosa, o Quilombo dos Palmares foi apenas uma 

representação cultural sem nenhuma posição ideológica (PEDROSA, 1986), 

minimizando o formato da luta organizada de cunho político e da resistência ao formato 

do sistema escravocrata vigente nesse período. A participação negra na formação do 

povo alagoano está sempre associada ao folclore. Mesmo o Folclore nos dias atuais não 

são devidamente reconhecidos como um patrimônio histórico do povo alagoano, pois 

nossos mestres folcloristas vivem na verdadeira miséria sem apoio governamental para 

se manter enquanto história viva da cultura alagoana. Eles são chamados a representar o 

Estado quando é de conveniência da elite alagoana nas datas comemorativas e 

apresentações para turista ver.  

O racismo desenvolvido em Alagoas sempre seguiu a cartilha ideológica do 

construído no Brasil por seus vários criadores já mencionados acima. As elites 

alagoanas possuíram um posicionamento de intolerância bem marcante e presente na 

historiografia brasileira, uma vez que os autores que se propuseram a investigar o negro 

em Alagoas possuíam uma representatividade nacional muito grande como Arthur 

Ramos e Manuel Diegues Júnior. Esses escritores e intelectuais alagoanos, claro que 

houve outros, apresentaram a seu modo, os negros alagoanos para o cenário nacional. A 

inferioridade dos negros está sempre presente nesses escritores que representam o negro 

como seres incapazes de possuir uma intelectualidade e responsáveis pela situação de 

pobreza em que se encontram.   

Para termos uma proporção do racismo e do preconceito vivido no Estado de 

Alagoas, podemos destacar um fato, que só bem recente ganhou uma versão crítica do 



ponto de vista da análise negra: o Quebra de Xangô em Alagoas. A intolerância 

religiosa para com as religiões de origem africana ou afro-brasileira sempre estiveram 

presentes na historiografia brasileira, demonstrando uma verdadeira abominação da 

população branca que via e reproduziam essas religiões como sendo coisa do demônio 

ou bruxaria. Em Alagoas uma verdadeira demonstração de poder e preconceito racial, 

pois essas religiões eram de grande maioria de seguidores negros, ocorre no início de 

século XX quando houve a invasão e destruição da maioria dos terreiros de Candomblé 

(as Casas de Xangô), organizada pela elite alagoana e executada pela polícia, onde 

foram presas e mortas várias mães, pais e filhos de santo. Os escritores alagoanos que 

descrevem esse fato, como é o caso de Alfredo Brandão (1935), traz o ato criminoso 

como um movimento político ocorrido em 1912, e executado por populares exaltados: 

Durante o movimento político de 1912, populares exaltados invadiram as 

casas de xangô e num verdadeiro furor iconoclasta arrebataram e 

arrebentaram os ídolos, depredaram os centros das sessões, prenderam e 

surraram os pais e mães de santos e quase extinguiram o culto. Dizemos 

quase porque ainda hoje esses ritos são celebrados, embora muito 

reservadamente. (BRANDÃO, 1935,  p. 23). 

 

Dessa forma, percebe-se que a construção do imaginário do negro em Alagoas, 

traz uma negatividade tanto na questão da inferioridade, como o de silenciamento e 

inversão dos fatos fazendo da população negra a responsável por sua situação enquanto 

escravizada. Ao fazermos esse breve levantamento histórico da condição do negro 

descrito pelos escritores alagoanos pode-se  refletir que nossas escolas e instituições 

ligadas a educação também foram influenciadas por esse discurso muito bem elaborado 

e difundiu essa visão nos espaços escolares. As crianças negras não se identificam como 

protagonistas de suas histórias, pois o referencial abordado em sala de aula ainda possui 

identidade branca de grandes heróis responsáveis pelo fim da escravidão, por exemplo, 

e os redentores dos negros. 

A intolerância religiosa demonstrada no Quebra de Xangô de 1912, não pode ser 

descrita como um caso isolado onde a população, e não o poder político católico, 

tiveram culpa. O Quebra foi um ato criminoso de intolerância religiosa e racial, onde se 

buscou eliminar as religiões de matrizes africanas no Estado de Alagoas destruindo e 

matando pessoas. “Foi uma agressão física aos terreiros e a seus líderes religiosos, que 

dificultou a afirmação afro-religiasa na cidade [...]” (CAVALCANTI, 2008, p. 9). Para 

podermos comprovar que o fato ocorrido em 1912 não foi um ato isolado de algumas 



pessoas, presenciamos em pleno século XXI em dezembro de 2012, coincidentemente 

cem anos depois do Quebra de Xangô, a intolerância religiosa explícita dos órgãos 

governamentais da cidade de Maceió, onde se buscou impedir ou limitar as 

manifestações de comemoração ao dia de Iemanjá (dia 8 de Dezembro), realizados 

todos os anos na Praia da Pajuçara em Maceió Alagoas. O ocorrido teve grandes 

repercussões onde depois de muita luta, por parte dos ativistas das religiões afro-

brasileiras, o governo teve que recuar. Poucos dias antes, no mês de novembro, também 

tivemos outro ato de intolerância racial protagonizada, dessa vez pelo governo estadual, 

onde o governador do Estado de Alagoas antecipou o feriado do dia 20 de novembro 

para o de 16 de novembro de 2012, impedindo dezenas ou centenas de pessoas a 

participarem dos atos contra o racismo e as intolerâncias, ocorridas principalmente na 

Serra da Barriga. Analisando dessa forma, podemos perceber que as práticas contra as 

manifestações culturais, políticas e religiosas de origem negra brasileira, ainda são alvos 

de perseguições escancaradas e que só não são enxergadas pelos defensores da 

“Democracia Racial” e pelos racistas de plantão.  

É preciso destacar a reação da comunidade negra através de seus militantes. Eles 

reagiram de forma concreta tanto no episódio das comemorações do 8 de dezembro 

quanto no 20 de novembro. As denuncias contundentes e na mídia e os protestos na 

Serra da Barriga, demonstraram que apesar de ainda termos muito a conquistar, 

possuímos um grupo negro consciente de sua luta que deve ser constante para que os 

racistas de Alagoas não se sintam livres para fazerem o que quiserem.  

Em um Estado que possui cerca de dois terços (2/3)
2
 da população que se auto 

declara pardo ou preto, é visível a limpeza étnica causada principalmente pelo descaso 

do poder público quanto a projetos de incentivo a educação e ao emprego, sendo que 

boa parte dessa população está na penitenciária, nos morros e servindo de mão de obra 

barata nas lavouras de cana de açúcar do Estado de Alagoas. O quadro da violência 

mostra essa limpeza étnica iniciada nos pós abolição e que continua com bastante força 

nessa sociedade. 

Em todo Brasil, segundo o Mapa da Violência, a tendência é cair o número 

de assassinatos entre brancos e aumentar entre negros. De 2002 até 2010, o 

universo de vítimas brancas reduziu 27,5%; caiu de 18.852 para 13.668. No 

mesmo período, o número de negros assassinados cresceu 23,4%, passando 

de 26.952 para 33.264. Em Alagoas, a diferença impressiona ainda 
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mais. Em 2002, segundo a pesquisa, 107 brancos foram vítimas de 

homicídios no Estado. Em 2010, este número caiu para 43, uma 

redução de 59,9%. Já a população negra exterminada passou de 650 

em 2002 para 1.690 em 2010. Em apenas oito anos, o número de 

vítimas negras em Alagoas aumentou 160%. 
3 

 

A violência contra negros e pardos no Estado de Alagoas chegou ao ponto de ser 

colocado como prioridade nos planos do Governo Federal com um projeto chamado de 

“Juventude Viva”. O objetivo desse projeto é o de diminuir o alarmante número de 

homicídios envolvendo negros no Estado de Alagoas e principalmente nos municípios 

de Maceió, Marechal Deodoro, União dos Palmares e Arapiraca.  

Com investimentos de R$ 70 milhões por parte do governo federal e logística 

oferecida pelas oito secretarias estaduais envolvidas no Juventude Viva, 

inicialmente serão beneficiadas na primeira fase do Plano quatro cidades: 

Maceió, Arapiraca, Marechal Deodoro e União dos Palmares. 

O Plano é uma parceria do Governo Federal, por meio da Secretaria Nacional 

de Juventude, da Secretaria-Geral da Presidência, da Secretaria de Promoção 

de Políticas da Igualdade Racial (Seppir), do Ministério do Trabalho e 

Emprego, juntamente com oito secretarias de Estado do Governo de Alagoas. 

As ações têm o objetivo de reduzir drasticamente os crimes contra a 

juventude negra que representam, atualmente, mais de 70% das vítimas, 

segundo dados recentes no mapa da violência no Estado. (BRASIL, 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2012). 

 

 Continuando com a linha de raciocínio da necessidade de combater o mais 

rápido possível os altos índices de violência contra a população negra do Brasil, leva-se 

em conta os dados preocupantes realizados pelo Ministério da Saúde do Brasil que 

apontam a seguinte realidade: 

 
O esforço é mais do que necessário. Dados do Ministério da Saúde apontam 

que mais da metade (53%) dos homicídios registrados no Brasil vitimam 

jovens - e entre estes, 75% são negros. Além disso, na última década, o 

assassinato de jovens negros saltou de 14.055 em 2000 para 19.255 em 2010, 

um aumento de quase 50%. Na contramão, portanto, das mortes dos jovens 

brancos que diminuíram de 9.248 para 7.065 no mesmo período. 

(maceio.id5.com.br, set. 2012).  

 

Esses dados são importantes para termos uma noção de como está a situação 

caótica da população negra no Estado de Alagoas. O simbolismo negativo trazido pelos 

noticiários, onde o negro só aparece nas páginas policias, faz com que nossas crianças 

não queiram se identificar com as imagens trazidas até elas, onde negros são os 

miseráveis da cidade, moram  em sub-moradias, tem menores índices de escolaridade, 

                                                           
3
  Jornal Gazeta de Alagoas de 18/12/2011. 

 



estão  desempregados ou tem sub-empregos,  estão sempre vinculados a crimes de 

roubo e assassinatos (tanto sendo vítimas quanto réus). Isso é demonstrado como algo 

comum e fica implícito de que elas estarão de uma forma ou de outra, se encaminhando 

para o mesmo destino trágico. Poucas das nossas crianças já visitaram a Serra da 

Barriga, mesmo as que moram em União dos Palmares, cidade onde fica localizada a 

Serra. Outras nem sabem o verdadeiro significado de Palmares, local de luta e 

resistência ao sistema escravista e opção de outro modelo de organização social e 

política, tão importante para a História do Brasil. A desvalorização da historiografia 

alagoana para com seu passado de luta do negro, é resultado de um silenciamento e um 

grande receio por parte da elite alagoana de permitir que essa população se identifique 

enquanto construtora de sua própria história. 

O modelo político e social de Alagoas ainda é organizado com estratégias de 

cunho paternalista e patriarcal que cultivou o sentimento de pertencimento dos grupos 

pobres da sociedade alagoana aos chamados atualmente de “doutores da cana”. Esses 

doutores (ex-senhor de engenho) mantêm, através de mãos de ferro, seu poder sobre 

uma população empobrecida e relegada a viver do que esses grupos da elite permitem 

que possam ter. Na sua grande maioria, esses grupos de pobres são negros e pardos que 

vivem do corte da cana e de trabalho compulsório. Há uma organização política, que 

não é exclusividade de Alagoas, que mistura cargos públicos com setores privados. Os 

mesmos que são beneficiados com a exploração de mão-de-obra barata são os mesmos 

que estão responsáveis por levar o desenvolvimento, em termos de empregos e melhoria 

de vida da população, para o Estado, ou seja, há um impedimento explícito de proibição 

de entrada de empresas que possam concorrer com o poder dos “doutores da cana”. 

Consequentemente, possuímos uma população empobrecida e dependente quase que 

exclusivamente do poder público, que na verdade é também o poder privado, pois os 

representantes legais do povo (vereadores, deputados, prefeitos, senadores e 

governador), são na grande maioria proprietários dos setores privados do Estado de 

Alagoas.  

 

 

2.3.1 Reação Alagoana ao Racismo: conquistas das militâncias negras de Alagoas 

 

 



 Diante de tantas barreiras oferecidas pelos poderes constituídos pelas elites 

alagoanas, temos na contramão desses fatos as constantes lutas pelas pela igualdade de 

direitos e oportunidades entre negros e brancos no Estado de Alagoas oferecido pela 

militância negra. Cabe nesse momento destacar as constantes participações de militantes 

dos movimentos negros de Alagoas na busca por soluções concretas para o problema do 

racismo formando uma grande luta e conquistando alguns espaços na visibilidade do 

povo negro para conseguir seus direitos. Foi o caso da formação da Secretaria 

Especializada de Defesa e Proteção das Minorias do Estado de Alagoas, iniciada em 

2001 e extinta por falta de verbas em 2006 (PACÍFICO, 2011, p. 66) de cunho estadual 

ligada ao Ministério da Justiça tendo a frente um militante negro professor Zezito 

Araújo que como secretário estadual desenvolveu projetos de valorização do povo negro 

em Alagoas e participou ativamente no processo de implantação do Sistema de Cotas 

das Ações Afirmativas da Universidade Federal de Alagoas. Ainda como secretário 

Zezito Araujo desenvolveu em parceria com outras instituições o “Disque Racismo”, 

com o objetivo de agilizar e dar visibilidades ao problema racial no Estado. Esteve a 

frente do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro (NEAB) de Alagoas. Na Universidade 

Federal de Alagoas foi um dos responsáveis por colocar a matéria História da África 

como obrigatória no currículo do curso de História, além de ministrar matérias eletivas 

sobre História do Escravismo e da Lei 10.639/03.  

 Existem especificidades na importância da implementação da Lei 10.639/03 em 

Alagoas.  O Estado teve importantes momentos do movimento negro no seu espaço de 

combate direto aos direitos de igualdade racial e conquistas de espaços significativos no 

campo político e educacional. Além de termos em território alagoano a representação 

maior de combate ao sistema escravista do país (Palmares), também ocorreram grandes 

momentos de construção de lutas nos meios culturais e sociais sob liderança dos negros 

de Alagoas. No período do final da década de 1970, iniciam-se as primeiras entidades 

organizadas com propósitos de lutar contra a discriminação racial em Alagoas: a 

Associação Cultural Zumbi. Junto a ela nós teríamos ainda entidades como a União das 

Mulheres de Maceió (UMMA), representando a luta da mulher em Alagoas, e o 

Conselho Indigenista Missionário (CIMI) que se voltaria à questão indígena. (SILVA, 

2006).  

 O tombamento da Serra da Barriga nos anos 1980 possui um significado impar 

na historiografia do movimento negro alagoano, pois reuniu durante um bom tempo, as 

atenções desses grupos para o Estado sendo este colocado no centro das atenções 



durante esse período de tombamento pela importância que a Serra possui para os 

movimentos negros não só do Brasil, como de todas as Américas por possuir o 

simbolismo do espírito de luta e resistência ao sistema escravocrata. Para Silva (2006): 

 

O surgimento de organizações, no processo de abertura política, que 

reivindicavam a causa negra no Estado de Alagoas está diretamente 

ligado ao processo de discussão referente ao tombamento da Serra da 

Barriga, como afirma um de seus militantes Zezito Araújo: “[...] nos 

anos 80, quando o movimento se organizou, inclusive ele surgiu como 

resultado da presença de vários segmentos negros do Brasil aqui [...] 

pra discutir a Serra da Barriga [...]”. Grifo nosso. 

 

 Através dessas informações, podemos identificar a importância da Serra da 

Barriga não só no período do Quilombo dos Palmares durante as lideranças de 

Acotirene, Ganga Zumba e Zumbi. Esse significado ultrapassa o tempo para reunir o 

movimento negro em Alagoas, com a presença de lideranças do movimento negro 

alagoano para consolidarem sua presenças em território alagoano.. 

 Durante as décadas de 80 e 90 e posteriormente na primeira década do século 

XXI, ocorreram a formação e atuação de alguns grupos do movimento negro organizado 

no Estado de Alagoas. Entre esses grupos, temos alguns voltados para as questões 

culturais e artísticos, outros de cunho religioso, bem como entidades como 

coordenações, núcleos e fóruns. A partir desse momento pós-tombamento da Serra da 

Barriga, Alagoas vê surgir: Núcleo Brasileiro de Entidades Negras de Alagoas 

(NEAB/AL), Centro de Cultura e Cidadania Malungos do Ilê, Mirante Cultural: um 

Quilombo chamado Jacintinho desenvolvido pelo grupo Quilombos, Agentes de 

Pastoral Negros, Centro de Cultura e Estudos Étnicos Anajô, Comissão de Jornalistas 

Pela Igualdade Racial (Cojira-AL), Núcleo de Cultura Afro-Brasileira IyáOgun-Té, 

Coordenação de Entidades Negras de Alagoas (CENAL) posteriormente Fórum de 

Entidades Negras de Alagoas (FENAL), Núcleo de Estudantes Negros da UFAL 

(NENUFAL) posteriormente Núcleo Negro Alagoano (NNA), Federação Alagoana de 

Capoeira (FALC), Além de  grupos de percussão como: Banda Afro-Mandela, Banda 

Axé Zumbi, Banda Afro Revolução, Banda Arca de Zambo, Banda Afro Nação 

Dandara e, mais recentemente, a Orquestra de Tambores.  

 Diante de tantas representações com objetivos de promover debates e lutar por 

melhorias concretas do povo negro alagoano, podemos perceber que o Estado de 

Alagoas possui grande relevância na História do Movimento Negro Brasileiro por 

conter inúmeras representações negras formadas a partir das necessidades especificas do 



Estado. Entre os anos de 2012 e 2013, inicia-se a formação do Instituto do Negro de 

Alagoas – INEG/AL, formado inicialmente com integrantes do Fórum de Entidades 

Negras de Alagoas (FENAL) e do Núcleo Negro Alagoano (NNA). O Núcleo nasce 

com o propósito de: 

 

I -  Lutar pela promoção sócio-econômica da comunidade negra 

alagoana por meio da proposição de políticas públicas, bem como por 

meio do combate à discriminação e preconceitos raciais; 

II -  Fomentar a formação de quadros de militância para assessorar 

projetos e atividades junto às instituições públicas e privadas; 

III -  Manter intercâmbio e convênios com entidades/instituições 

públicas, privadas, filantrópicas e congêneres, visando a participação 

do INEG/AL em campanhas e ações contra qualquer tipo de 

discriminação, principalmente a racial; 

IV -  Fomentar e desenvolver pesquisas e produzir indicadores sobre 

a comunidade negra alagoana. 

V -  Fomentar e desenvolver atividades culturais relacionadas a 

cultura negra alagoana. 

 

Nesse contexto, o movimento negro alagoano está desenvolvendo um trabalho 

de manter e avançar na luta contra o racismo e a discriminação racial no Estado, através 

de um acompanhamento das ações desenvolvidas na Universidade Federal de Alagoas 

para com os alunos cotistas juntamente com o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 

(NEAB), bem como na criação e manutenção de Fóruns de Entidades negras de Alagoas 

e a criação de um Instituto do Negro de Alagoas – (INEG) para sugerir e cobrar das 

instituições municipais, estaduais e federais, o cumprimento de conquista já em atuação 

como o Sistema de Cotas e a ampliação e melhoramento de outras ações como Cotas na 

pós graduação. Atuando também frente a juventude negra com sua demandas e 

necessidades em um Estado que possui índices muito alto de criminalidade contra o 

povo preto e pardo que compões a população negra de Alagoas.  

Em Alagoas, os movimentos negros organizados conquistaram espaços 

significativos no cenário nacional desde a importância do Quilombo dos Palmares na 

cidade de União dos Palmares, até o desenvolvimento e aplicação do Sistema de Cotas 

na Universidade Federal de Alagoas, sendo uma das primeiras instituições do país a 

realizar tal conquista. Ainda existe um longo caminho a percorrer no sentido de 

conquistar espaços ainda fechados para o negro em Alagoas como os setores da política, 

a educação de qualidade, a moradia digna, representatividade em espaços como a 

Academia, entre outras conquistas que serão pautadas pelo movimento negro alagoano 



na perspectiva de melhorias concretas para uma população que se declara, 

majoritariamente, como pretos e pardos.   

Pensando na linha de raciocínio de que no Brasil tivemos uma matriz discursiva 

racista, também tivemos, atuando concomitantemente a essa forma de exclusão do 

negro, uma matriz discursiva antirracista, onde em alguns momentos atuaram de forma 

direta nos confrontos físicos, e em outros momentos no campo ideológico na busca por 

reparações e conquistas concretas para o povo negro brasileiro.  
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