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RESUMO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso analisa a implementação do artigo 26-A da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN no universo da Educação de Jovens e 
Adultos – EJA. A construção do referencial teórico se deu por meio da exposição do histórico 
das políticas públicas para a educação, notadamente no que diz respeito aos negros e à 
educação de jovens e adultos e pela abordagem da relação entre o ensino de História e a 
cultura de sala de aula. Partindo-se do pressuposto da existência de práticas discriminatórias 
nos ambientes escolares, foi realizada uma pesquisa participante em uma escola pública da 
Educação de Jovens e Adultos do Distrito Federal. Para tal, os dados foram coletados por 
meio da técnica de grupo focal, além de ter sido realizada análise documental e aplicação de 
questionários com gestores, professores e alunos. Os elementos deste estudo conseguiram 
evidenciar a falta de ações de gestores e professores da escola na percepção das 
singularidades que envolvem homens e mulheres negro(as), maioria no ambiente da EJA. A 
ausência de conteúdos que exploram raça e gênero na disciplina de História, num ambiente 
considerado vulnerável e que é regido por políticas públicas que se alvoram considerar as 
singularidades dos sujeitos da EJA evidenciou a fragilidade dessa política ao não considerar a 
Educação para as Relações Étnicorraciais. Como forma de promoção da cidadania, cabe à 
disciplina História o papel de estabelecer relações entre as questões de raça e gênero e as 
desigualdades sociais, de forma a explicitar as relações de poder existentes na sociedade e que 
condicionam as práticas discriminatórias que habitam o ambiente escolar. 
 

Palavras-chave: Discriminação Racial; Políticas Públicas para a Educação de Jovens e 

Adultos; e Políticas Públicas para a Educação das Relações Étnicorraciais. 
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MEMORIAL 

Ao me propor a escrever este memorial achei que seria uma tarefa fácil de ser 

cumprida, pois pensava que bastaria recordar minhas vivências e colocá-las no papel. Durante 

minhas pesquisas sobre a visão de diversos teóricos sobre suas concepções do memorial 

descritivo, percebi que o trabalho seria muito mais complexo do que parecia. 

Tratava-se não só de descrever minha trajetória escolar, mas de relacioná-la com 

minha integração social na família, na comunidade, na escola e no mundo do trabalho, ou 

seja, todo meu processo de socialização. É o que diz Severino (2001 apud SANTOS JUNIOR 

e SILVA, 2005) ao afirmar que 

 
 
o Memorial constitui, pois, uma autobiografia configurando-se como uma narrativa 
simultaneamente histórica e reflexiva. Deve então ser composto sob a forma de um 
relato histórico, analítico e crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que 
constituíram  a trajetória  acadêmico-profissional de seu autor, de tal modo que o 
leitor possa ter uma informação completa e precisa do itinerário percorrido. 
 
 

Levei em consideração, então, os condicionantes sociais que determinaram minha 

trajetória escolar para a realização deste Memorial. Procurei elaborar uma reflexão de como 

minhas experiências na escola influenciaram meu modo de pensar e de conduzir minha 

trajetória acadêmica no Curso de Pedagogia. 

Sou filho de piauienses que chegaram a Brasília em 1974, como tantos outros 

migrantes nordestinos que optaram por tentar “vencer na vida” na Capital Federal. Segundo 

filho de uma família de cinco irmãos, sempre estudei em escolas públicas, uma vez que meus 

pais não tinham condições para pagar as mensalidades das escolas particulares para todos os 

filhos. 

Minha história escolar começa na pré-escola, aos 05 anos de idade, na Escola Classe 

46 do Setor P. Sul da Ceilândia, cidade satélite da periferia de Brasília. Sempre fui um aluno 

discreto e de boas notas e procurava não chamar a atenção. Durante todos os anos iniciais do 

ensino fundamental estudei no chamado “turno da fome”, que oficialmente era denominado 

“turno intermediário”, pois durava das 11:15h às 14:00h. Era uma estratégia do governo para 

aumentar a quantidade de matrículas no ensino público sem aumentar os gastos, 

desprivilegiando a qualidade da educação oferecida, uma vez que se reduzia o tempo de aula e 

aumentava a carga de trabalho dos professores. 

Um fato marcante dessa época foi o passeio da escola ao Congresso Nacional por 

ocasião da Constituinte. Todos os alunos usavam uma camiseta com um desenho do 
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Congresso e uma inscrição “Constituinte – lute por mim”. Lembro-me que fiquei 

entusiasmado com a imponência do lugar, mas não tinha a dimensão da importância daquela 

época histórica para a vida do povo brasileiro, nem a implicação dos seus desdobramentos na 

educação.  

Os anos finais do ensino fundamental foram cursados no Centro de Ensino 13, 

também na Ceilândia. Foi uma época de descobertas e de amizades duradouras. A adaptação à 

compartimentação das disciplinas foi fácil, apesar do grande volume e diversidade de 

informações.  

Dessa época vários professores foram importantes para a formação da minha 

consciência social e política, tais como o professor Valdir, também diretor do Sindicato dos 

Professores do Distrito Federal - SINPRO-DF, que durante as aulas de matemática da oitava 

série sempre discutia questões políticas e do cotidiano; e a professora Erundina que na sexta 

série também enfatizava a necessidade do desenvolvimento da consciência crítica. Aliás, 

tenho orgulho em dizer que ela foi voluntária a dar aulas às crianças do Timor Leste por um 

ano e mais ainda, por tê-la reencontrado na Faculdade de Educação, onde hoje faz doutorado 

em educação matemática.  

A transição do ensino fundamental para o médio foi difícil. Resolvi estudar no 

Centro Educacional de Taguatinga Norte – CETN, que exigia uma prova de seleção na 

admissão de novos alunos. Na época cursávamos o ensino médio concomitantemente com o 

ensino profissionalizante e o referido colégio oferecia o curso de Técnico em Edificações, 

para o qual me escrevi mais por influência da família do que por aptidão. Como consequência, 

estudei apenas um bimestre na escola, no qual tive péssimas notas, fato que me levou a pedir 

transferência para uma escola da Ceilândia para realizar o curso de Técnico em Contabilidade, 

onde me formei.  

Foi um período onde vivi pela primeira vez o conflito entre a escola e o mundo do 

trabalho, pois faltava muito às aulas para poder ajudar meus pais em um bar que a família 

mantinha. Hoje, estudando políticas públicas, vejo que componho as estatísticas de jovens, em 

sua maioria homens, negros e pobres, que abandonam o ensino médio para se dedicarem ao 

trabalho. 

Essa época foi a mais rica da minha vida em termos de descoberta das desigualdades 

sociais, pois trabalhando na noite com apenas 15 anos, presenciei o cotidiano dos grupos 

excluídos da sociedade capitalista, tais como jovens usuários de drogas e mulheres que 

utilizavam o próprio corpo como mercadoria a ser vendida. 

No Centro Educacional 04 da Ceilândia só estudei as matérias tradicionais no 
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primeiro ano, nos dois últimos, apenas disciplinas específicas da profissão, português e 

matemática. Isso foi fator preponderante na minha demora em ingressar no ensino superior, 

pois não acreditava poder ser aprovado no vestibular sem a base necessária, além do fato de 

que à época não se divulgavam nas escolas públicas profissionalizantes a possibilidade do 

ensino de terceiro grau, devido à ênfase no mercado de trabalho. 

Só resolvi prestar vestibular onze anos depois de concluir o ensino médio e fui 

aprovado na primeira tentativa, estudando em casa, pois não tinha dinheiro para pagar um 

curso pré-vestibular. No início do curso me senti deslocado pela diferença de idade com os 

outros alunos, depois me adaptei e hoje consigo ter bom relacionamento com todos. Mais uma 

vez enfrentei dificuldades em conciliar trabalho e estudo, o que foi feito com bastante 

sacrifício, situação que, após estudar políticas afirmativas, constatei ser naturalizada em meio 

aos estudantes das camadas mais populares.  

Iniciei o Curso de Pedagogia em 2008 e no meu imaginário tinha a visão de um curso 

voltado exclusivamente para a formação de professores. Confesso que isso não me agradava, 

pois não tinha intenção de atuar em sala de aula. No primeiro ano de curso as disciplinas 

voltadas para a área da inclusão foram as que mais me entusiasmaram. Foi o contato com o 

pensamento de Vygotski e com a luta das pessoas com necessidades especiais pela inclusão e 

pelo reconhecimento de sua cidadania que começou a delinear a minha trajetória pela 

Universidade. 

O terceiro semestre foi o período de consolidação das convicções geradas no ano 

anterior. A disciplina de projeto 2 me fez acordar para a gama de possibilidades que o Curso 

proporciona, enraizando dentro de mim a certeza de que o Pedagogo é muito mais que um 

professor: somos educadores com a capacidade de atuar nos diversos campos da sociedade 

onde haja uma atividade educativa. Foi um período de vários embates dialógicos com 

companheiros que já lecionavam, principalmente no que diz respeito às Diretrizes 

Curriculares do Curso de Pedagogia. 

Nessa mesma época iniciei minhas atividades nos Projetos Acadêmicos, onde 

conheci a professora Sônia Marise, que ao me apresentar à Economia Solidária marcou 

profundamente a direção que resolvi dar ao meu curso. O contato com os empreendimentos 

sociais aguçou ainda mais minha vontade em contribuir com a construção de um mundo mais 

justo e solidário, então segui com a professora Sônia por todo Projeto 3 e 4. Trabalhar com 

cooperativas me incentivou a realizar de forma autônoma um trabalho com a instituição 

Recicle a Vida, que reúne catadores de material reciclável e desenvolve atividades educativas 

com seus cooperados. Desse projeto individual nasceu o desejo de trabalhar com a Educação 
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de Jovens e Adultos. 

À medida que ia realizando as disciplinas da área de Psicologia e as relacionadas à 

educação infantil, se solidificava em mim o direcionamento para a atuação com adultos e 

movimentos sociais, juntamente com a certeza de que a educação de crianças não seria o foco 

da minha prática. Nesse sentido as disciplinas Sociologia da Educação e Educação de Adultos 

me conduziram para a realização do estágio em uma escola de Educação de Jovens e Adultos, 

onde vivi na prática a magia de poder contribuir com o desenvolvimento da autonomia dos 

sujeitos, procurando despertar-lhes a reflexão sobre a realidade e a necessidade de uma 

atuação cidadã para a re-construção da sociedade. 

Outra vertente que se abriu para mim de forma bastante atraente e promissora foi a 

Educação a Distância. Por ser um campo que vem crescendo de forma exponencial no país, 

além de ser uma possibilidade de expansão da educação para a população pobre, decidi 

investir por conta própria na minha preparação intelectual na área. Infelizmente o currículo da 

Faculdade de Educação não me possibilitou a realização de disciplinas na área, uma vez que 

todas são oferecidas no diurno, conflitando com o horário de trabalho, mais um óbice 

enfrentado por ser um aluno trabalhador. 

Na disciplina de Educação de Adultos consegui aliar essas duas paixões, realizando 

uma pesquisa de campo, sob a orientação da professora Maria Luiza Angelin, que estudou a 

experiência de educação de jovens e adultos à distância em uma escola pública do DF. Foi 

uma oportunidade única de verificar os limites e possibilidades que as Tecnologias da 

Informação e Comunicação possuem como ferramentas de empoderamento dos alunos 

trabalhadores. 

No ano de 2010 a disciplina de Políticas Públicas na Educação me abriu os olhos 

sobre a importância de sempre atentar para a influência da atuação do Estado na condução das 

práticas educativas, tanto formais quanto não-formais. Ao realizar um estudo sobre o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA compreendi que ao trabalhar com 

alunos adultos sempre devemos tomar como base as suas experiências de vida e o mundo do 

trabalho, pois é nele que essas pessoas se realizam e se entendem como cidadãos ativos. 

Porém não devemos nos restringir às disciplinas específicas do ensino profissionalizante, 

construindo com o educando uma visão política e crítica do mundo. 

O primeiro semestre de 2011 foi um período de mudança de rumo em minha 

trajetória acadêmica, pois ao cursar a disciplina “História, Identidade e Cidadania”, com a 

professora Renísia, minha atual orientadora, percebi que estava sendo conduzido a enxergar a 
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Educação de Jovens e Adultos apenas pelo prisma de classe, quando a questão racial é tão, e 

em certas situações, mais estruturante das desigualdades sociais a que são submetidos a 

clientela dessa modalidade. A partir do trabalho final da disciplina, a qual aliei à pesquisa que 

já desenvolvia no projeto 4, pude constatar a relação imbricada que existe entre o fato de “ser 

negro” e “ser pobre”, que acabam por se aglutinar na figura dos alunos da Educação de Jovens 

e Adultos – EJA,  em sua maioria mulheres negras. Este foi o motivo preponderante para a 

minha escolha em pesquisar a questão racial nessa modalidade de ensino.  

Movido pela curiosidade de saber a percepção que os alunos da EJA têm da 

discriminação racial existente no ambiente escolar, resolvi seguir com a pesquisa que será 

descrita a seguir. 

Após a conclusão do Curso de Pedagogia pretendo continuar minha vida acadêmica 

no Mestrado da Faculdade de Educação dando continuidade à pesquisa desenvolvida no 

Trabalho Final de Curso, estendendo-a a outras Regiões Administrativas do DF. Será uma 

tentativa de contribuir na melhoria da qualidade da Educação de Jovens e Adultos no Distrito 

Federal, a partir da apreensão da representação da discriminação racial na escola pela ótica 

dos alunos. 

Pretendo, também, realizar trabalhos em movimentos sociais que atuem com a 

educação de jovens e adultos, uma vez que não foi possível a realização de tal projeto durante 

a graduação devido à impossibilidade de conciliar horário de trabalho, estudo e atividades de 

extensão. 

Paralelamente a estes empreendimentos sociais, investirei na atuação no campo da 

Educação a Distância – EaD. Para tanto, venho realizando cursos na área de docência online e 

desenvolvimento de cursos para EaD. Outro facilitador para essa empreitada é o fato de a 

Organização em que trabalho estar implantando um programa de educação à distância na área 

de Segurança de Vôo. Venho participando do planejamento e implantação de todo o projeto, 

acumulando experiências valiosas tanto na área de gestão quanto na docência. 

É a possibilidade da realização de um sonho que surgiu no início da minha 

graduação: criar um curso a distância para desenvolvimento da autogestão e autonomia de 

adultos participantes de empreendimentos solidários, com vistas a proporcionar-lhes o 

instrumental necessário para que vivam dignamente de sua própria produção, além de 

contribuir no desenvolvimento de sua formação intelectual. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

A presente pesquisa pretende lançar um olhar reflexivo sobre a questão racial na 

Educação de Jovens e Adultos – EJA, fazendo uma interface com a questão de classe. O 

estudo se propõe a analisar se o aluno do primeiro segmento da EJA faz relação entre o 

histórico de discriminação sofrido pelo negro no Brasil e as condições objetivas de vida dessa 

população, principalmente no que diz respeito ao contexto educacional.  

Propõe-se ainda realizar uma análise da prática em sala de aula na escola pesquisada, 

à luz das políticas públicas para a EJA e para a Educação das Relações Étnicorraciais – 

ERER, verificando se a mesma se alinha ao disposto no artigo 26-A da Lei nº 9.694/96, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, alterada pela Lei nº 10.639/2003, que 

obriga o ensino da História da África, Cultura Africana e Afro-Brasileira, além da Educação 

das Relações Étnicorraciais no currículo da educação básica. 

 
 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos 
e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e 
indígena.  
§ 1º O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos 
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir 
desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, 
a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena 
brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas 
contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. 
§ 2º Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos 
indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. 
(BRASIL, 1996). 
 
 

Historicamente no Brasil a questão da EJA tende a ser focalizada pela perspectiva da 

alfabetização e do aumento da escolarização como formas de se alcançar a qualificação para o 

trabalho e a geração de renda. A redemocratização do país nos fins da década de 1980 e 

durante toda a década de 1990, apresentou um aumento das matrículas na EJA por conta da 

obrigatoriedade do ensino fundamental para todos os brasileiros, constante da Constituição de 

1988 (DI PIERRO, 2005 p. 1.117), além de trazer de volta práticas educacionais mais críticas 

nessa modalidade educacional, principalmente por iniciativa dos movimentos sociais (IDEM, 

p. 1.118). 

Ao longo do ano de 2010 realizamos pesquisa em uma escola pública do Distrito 

Federal, como parte integrante da disciplina Projeto 4 do curso de Pedagogia da Universidade 
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de Brasília – UnB, que analisava o sentido que a escolarização tinha para o aluno do primeiro 

segmento da EJA e quais as expectativas que esse aluno tinha quanto a melhoria da sua 

qualidade de vida decorrente dessa escolarização. Durante esse estudo percebe-se que a classe 

se constituía majoritariamente por negros(as), com a supremacia das mulheres, fato que 

parecia passar despercebido para gestores, professores e até para os próprios alunos. Esse 

dado apontou para a necessidade da realização de estudo que lançasse um olhar com o 

enfoque de raça para aquela realidade, e não somente focar no econômico, como era o 

planejamento inicial. Raça aqui entendida como “uma construção social que se define a partir 

de critérios fenotípicos, mas realimentada e ressignificada nas relações sociais”. (FILICE e 

SANTOS, 2010, p. 222).  

Nesse sentido, foi definido como tema para este estudo a percepção que o(a) 

aluno(a) do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos – EJA tem sobre seu  

histórico de vida, considerando aspectos raciais e econômicos. Silva e Araújo (2005, p. 71) 

relatam que “a população negra teve presença sistematicamente negada na escola (...), 

negaram condições objetivas e materiais que facultassem aos negros recém-egressos do 

cativeiro e seus descendentes um projeto educacional (...)”. Segundo estes mesmos autores 

tais restrições geraram “prejuízos sociais, econômicos e políticos à população negra” (p. 75). 

Ao se fazer uma análise mais detalhada das políticas públicas para a educação no 

Brasil se constata que o negro teve seu acesso à educação negado de forma explicita, trazendo 

reflexos para o contexto educacional brasileiro ainda nos dias de hoje. Essa situação fica clara 

quando se analisa o percentual de jovens negro(as) matriculados na escola e em séries 

adequadas à sua faixa etária 

 

Em 2005, a taxa líquida de matrícula entre jovens negros e negras de 11 a 14 anos é 
de 68%, quando se supõe deveria ser universal. Os outros 32% já desistiram ou 
encontram-se ainda no primeiro ciclo do ensino fundamental enfrentando a 
repetência e com poucas perspectivas de atingir um nível de escolaridade que os 
prepare para o ingresso no século 21. (IPEA, 2007 p. 283). 
 
 

O estudo acima também aponta que a diferença de percentuais entre negros e brancos 

para a mesma taxa era de 15 pontos percentuais a favor destes últimos (IDEM, p. 283). Tal 

dado demonstra a relação direta entre a desigualdade racial e a EJA, pois o contingente de 

alunos(as) negro(as) afastados do ensino regular pela repetência acaba por sentar nos bancos 

escolares dessa modalidade de ensino. O contexto acima exemplifica apenas um dos vários 

motivos que alavancaram a implantação de políticas de ações afirmativas pelo Governo 
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Federal (FILICE e SANTOS, 2010, p. 215).  

Aguçados pela inquietação em saber se o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional vem sendo cumprido pelas escolas de EJA e entendendo o ensino de 

História como elemento possibilitador de questionamentos e de ações, em que as práticas 

pedagógicas visem à inserção de discussões, embates e enfrentamentos, atentando ainda para 

situações do “cotidiano escolar, suas relações com o imaginário, suas múltiplas formas de 

apropriação na escola e suas relações com outras instâncias de circulação e difusão de 

saberes” (FONSECA, 2006 p.8), foi formulado o seguinte problema: as práticas escolares 

contribuem para o reconhecimento pelos(as) alunos(as) do primeiro segmento da EJA do seu 

pertencimento etnicorracial, permitindo reflexões sobre  o histórico de discriminação sofrido 

pelos negros no Brasil e seus reflexos na realidade escolar e em sua vida? 

Mormente, a representação da EJA como uma educação compensatória imputa ao 

aluno dessa modalidade o estigma homogeneizador de migrante rural ou trabalhador mal 

qualificado, mascarando o fato de que “a educação de jovens e adultos remete 

primordialmente a uma questão de especificidade cultural, uma vez que – à luz da perspectiva 

histórico-cultural – as práticas culturais são constitutivas do psiquismo e a heterogeneidade é 

resultado necessário dessa construção” (PIERRO, 2005 p.1120).  

No que tange aos negros a realidade da discriminação está presente na sua vida desde 

o Brasil colonial, como mostram as Diretrizes Curriculares para a Educação Étnico-Racial e 

para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2005 p. 7) quando 

aborda os Decretos nº 1.331, de 12 de fevereiro de 1854 e 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, 

que respectivamente proibia o acesso às escolas públicas pelos escravizados e restringia o 

acesso ao estudante negro ao turno noturno.  

Trata-se de um racismo institucional praticado pelo Estado brasileiro, embora 

singularize a desigualdade no Brasil. Daí a necessidade de outros enfoques do estudo de 

políticas educacionais para a EJA, pesquisas que evidenciem os impactos dos tratamentos 

diferenciados dado aos negros pobres ao longo da história da educação brasileira. As 

singularidades do universo de alunos da EJA adquirem outra feição quando a questão racial é 

abordada. Hoje a escola fecha os olhos para suas diversidades, demandas particulares e 

bagagem cultural. Os educadores não aproveitam o conhecimento experenciado para valorizar 

as atividades do cotidiano, estabelecendo relação entre o senso comum e a ciência. 

O desconhecimento das trajetórias e experiências diferenciadas de negros e brancos 

na EJA induz ao entendimento de que para este público a escolarização tem o único intuito de 

melhorar suas qualificações para aperfeiçoar sua participação no mercado de trabalho. 



22 
 

Desconsidera-se, assim, a possível existência de demandas por afirmação de identidades de 

raça e gênero, a inclusão em um mundo cada vez mais tecnológico ou até mesmo pela 

participação mais efetiva na sociedade por meio de uma conduta cidadã que vislumbre 

equidade de tratamento etnicorracial.  

A escola não deveria se restringir a transmissão de conteúdos que privilegiem o 

desenvolvimento cognitivo básico, como já foi feito nas décadas de 1960 e 1970 no Brasil (DI 

PIERRO, 2005 p. 1.117). Ao contrário, deve propiciar a integração dos conhecimentos 

científicos com os saberes trazidos pelos alunos para seu interior, de forma a poder explicar a 

realidade que cerca todos os sujeitos no ambiente escolar, ou seja, um conhecimento 

contextualizado da trajetória histórica da sociedade da qual faz parte, com suas singularidades 

e especificidades. 

Esse entendimento da escola leva obrigatoriamente à implementação de uma prática 

reflexiva, capaz de descortinar as desigualdades existentes na sociedade, sejam de classe, de 

gênero, étnicorraciais ou qualquer outro tipo de discriminação. Alcançar tais práticas na 

escola pode possibilitar o desenvolvimento de uma nova cultura, onde a função da mesma é a 

de formar cidadãos politicamente esclarecidos a fim de compor uma sociedade justa e 

igualitária, tanto no que diz respeito aos bens materiais, quanto à apropriação dos saberes e o 

respeito à diversidade cultural que seria estabelecido.  

Nesse sentido, o presente estudo pretende avaliar a interface entre a política para a 

Educação de Jovens e adultos e a Educação para as Relações Étnicorraciais, na 

implementação do artigo 26-A, por meio da análise da prática pedagógica de professores de 

História e da compreensão do nível de percepção que o(a) aluno(a) do 1º segmento de EJA 

tem das condições de exclusão e discriminação tendo em vista os conteúdos ministrados na 

disciplina. Pretende ainda averiguar de que forma essa trajetória diferenciada requalifica 

atitudes no ambiente escolar. 

O memorial se refere a um resgate histórico da minha trajetória de vida, ressaltando a 

minha formação escolar desde as séries iniciais até os anos de graduação. Através dele busco 

salientar os principais aspectos que me influenciaram na delimitação do meu tema de 

pesquisa, além de apresentar as minhas perspectivas profissionais como Pedagogo. 

O primeiro capítulo, “Políticas Públicas para a Educação no Brasil e a População 

Negra”, apresenta um breve histórico das políticas públicas para a educação no sentido de 

enfatizar a exclusão e interdição institucionalizadas sobre a população negra ao longo dos 

anos, com foco no estudo das ações do movimento negro na luta pelo reconhecimento de 

direitos e demandas da população afrodescendente, em especial, a educação. 
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O segundo capítulo, “Políticas Públicas para a Educação de Jovens e Adultos”, 

apresenta um panorama histórico das políticas públicas voltadas para a EJA e a participação 

dos movimentos sociais na luta pelo reconhecimento da modalidade como um direito à 

educação ao longo de toda a vida.  

No capítulo três, “Notas sobre o Processo Metodológico e o Trabalho de Campo”, 

apresenta-se os procedimentos metodológicos e a pesquisa de campo, respectivamente, 

realizando-se uma análise da representação da discriminação racial apresentada pelos 

colaboradores da pesquisa. 

O quarto capítulo, “Um Olhar sobre a Disciplina História na EJA e a Questão 

Racial”, devido à importância da disciplina História no reconhecimento das práticas 

discriminatórias existentes no ambiente escolar, discorre sobre as orientações das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afrobrasileira e Africana no sentido do estabelecimento de uma educação 

crítico-reflexiva, que trate da importância das minorias como sujeito histórico e não se 

restrinja à transmissão dos fatos relacionados às grandes personalidades nacionais.  

Por fim, o capítulo cinco traz as considerações finais, revisitando-se os objetivos que 

foram alcançados e fazendo-se algumas ponderações a respeito do trabalho realizado.  
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CAPÍTULO I 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO NO BRASIL E A 

POPULAÇÃO NEGRA  

 

A relação entre políticas públicas para educação e a população negra em nosso país é 

marcada pela interdição ao ensino formal e pela formação de um contingente cada vez maior 

de pessoas que têm sua cidadania negada por meio da exclusão e desigualdade social. 

Neste capítulo são compiladas de forma resumida as políticas públicas de educação 

voltadas para a população negra no Brasil, bem como a atuação do Governo do Distrito 

Federal ao longo dos anos no trato da questão racial na Educação. Objetiva-se elucidar como 

o tratamento dispensado aos negros pelo Estado brasileiro influenciou as práticas 

discriminatórias existentes atualmente no âmbito escolar, principalmente na EJA, modalidade 

responsável por acolher pessoas que tiveram seu direito à educação negado na época 

adequada.      

 

1.1 Um resgate das políticas públicas para a educação dos negros em âmbito 

nacional  

 

O histórico da discriminação racial sofrida pelos negros no Brasil não se restringe ao 

período da vigência da escravidão, estendendo-se após a abolição, datada de 13 de maio de 

1888 (Lei nº 3.353). Dados revelam que a discriminação racial persiste de forma velada nos 

dias atuais. 

Silva e Araújo (2005 p. 68) nos mostram que a interdição da população negra ao 

ensino formal data do período colonial, em que a educação jesuítica tinha por finalidade a 

instrução dos indígenas e sua conversão religiosa. Há registros feitos pelo padre Serafim 

Leite, S. J. em seus X Tomos da História da Companha de Jesus no Brasil, sobre a presença 

dos filhos dos escravizados nas escolas de primeiras letras das fazendas dos padres jesuítas no 

séc. XVII e XVIII, o que não ocorria nas demais propriedades. Essa presença foi motivada 

pelo aumento da população escravizada naquelas fazendas e o desejo dos inacianos em 

submeter tal população à religião cristã. 

Após a expulsão dos jesuítas do Brasil essa interdição se manteve por força de 

disposições legais como a Constituição de 1824, a qual rezava que 
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Art. 6. São Cidadãos Brazileiros 
I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam ingenuos, ou libertos, ainda 
que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida por serviço de sua 
Nação.  
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos 
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a 
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira 
seguinte. 
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. (BRASIL, 
1824). 

A população negra brasileira, então, não era considerada como cidadã brasileira, 

portanto estava oficialmente proibida de ter acesso à instrução primária, beneficiando-se 

apenas da educação informal que era oferecida nas casas grandes de poucas fazendas ou das 

iniciativas de escravos letrados no  interior das senzalas (SILVA e ARAÚJO, 2005 p. 69).  

Na continuidade, o Decreto nº 1.331A, de 17 de fevereiro de 1854 proibia que 

crianças com moléstias contagiosas e crianças escravizadas freqüentassem a escola, além de 

não prever a instrução para adultos. Inferimos que essa política educacional expressava a 

representação que as autoridades tinham da população negra durante o período da escravatura. 

Ao igualá-la aos doentes contagiosos explicita-se a visão eurocêntrica que enxergava os 

negros como seres inferiores e desprovidos de alma, cuja única função seria a de mão-de-obra 

nas fazendas dos senhores. 

 Apesar desse contexto totalmente desfavorável, Passos (2010, p. 63) apresenta 

pesquisas de Fonseca (2007) e Veiga (2008) que mostram a presença de crianças negras nas 

escolas primárias no período imperial, demonstrando que apesar das políticas restritivas o 

enorme contingente populacional negro acabou por ocupar as escolas públicas. A mesma 

autora traz também pesquisas que retratam como precário o ensino primário público 

oferecido, pois “a jornada era mais curta, a rotatividade dos professores mais freqüente, o 

prédio escolar era deficiente.” (IDEM, p. 34).  Ou seja, além da interdição imposta pela 

legislação, os negros que conseguiam se matricular em alguma escola pública usufruíam de 

um ensino de péssima qualidade, que rapidamente se refletiu nos indicadores educacionais, 

nos quais os níveis de ensino mais elevados eram ocupados majoritariamente por brancos 

(FONSECA, 2007 apud PASSOS, 2010, p. 35). 

A situação em tela revela que a população negra teve negado o seu direito à 

educação. Segundo Fonseca (2001, p. 12) a partir dos anos de 1850 passou-se a pensar sobre a 

educação dos negros, no sentido de incorporá-los à sociedade por meio de uma reeducação 

moral e religiosa voltada para a profissionalização, pois assim após a abolição poderiam 

continuar a servir nas fazendas onde se encontravam ou trabalhar para si. 
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Tal discussão trouxe polêmica entre abolicionistas e defensores dos interesses dos 

senhores na Câmara dos Deputados, principalmente no que tange à responsabilidade pela 

educação dos filhos libertos das escravas. O governo queria responsabilizar os fazendeiros, 

enquanto estes lutavam para colocar essa função à conta do governo.  Como resultado, a Lei 

nº 2.040, de 28 de setembro de 1871 - Lei do Ventre Livre - estipula como obrigação dos 

senhores permanecerem com os filhos nascidos de escravas até completarem oito anos, 

quando então poderiam entregá-los para o governo em troca de uma indenização ou 

permanecer com a guarda destes, sendo obrigados apenas a criá-los. Se resolvessem entregá-

los ao Estado, este teria a obrigação de cuidar e educar essas crianças. 

Segundo Fonseca (2001, p. 15) a perspectiva de ter que investir na educação de um 

grande contingente de crianças negras, 192.000 segundo um relatório do Ministério da 

Agricutura datado de 1878, fez com que o governo do Império buscasse parcerias com 

instituições privadas que se encarregariam do cuidado e educação dessas crianças em troca de 

financiamento. A aposta do governo se deu nos asilos agrícolas que se encarregariam da 

educação profissional das crianças, pois “(...) num país como o Brasil, em que a agricultura 

definha pela falta de braços e de ensino profissional esse alvitre traria o excelente resultado de 

aumentar o número dos bons lavradores.” (MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, 1876 apud 

FONSECA, 2001 p. 16).  

No que tange à educação de adultos, Fonseca (2001, p. 17) descreve os termos do 

contrato firmado entre o Ministério da Agricultura e o agrônomo Francisco Parente sobre a 

fundação do Estabelecimento Rural de São Pedro de Alcântara, no Piauí, onde o 

estabelecimento se responsabilizaria por prover “a educação moral e religiosa dos adultos.” 

(CONTRATO, 1874). 

De acordo com os relatórios do Ministério da Agricultura, apenas 113 crianças foram 

entregues ao Estado no período de 1871 a 1884 (FONSECA, 2001 p. 21), o que demonstra 

que, ao não estipular para os senhores a obrigação de proporcionar uma educação aos filhos 

libertos das suas escravas, a Lei do Ventre Livre na realidade os estimulou a explorarem essas 

crianças até que completassem 21 anos. Como o número de crianças entregues pelos senhores 

ficou bem abaixo das expectativas do governo, este reduziu drasticamente o investimento nos 

asilos agrícolas, que somado ao não-investimento em um sistema público de ensino, 

ocasionou a inexistência de um plano educacional que atendesse aos anseios da população 

brasileira, incluídos aí os negros. 

Muito mais do que beneficiar a população negra com um ensino apropriado, as 

discussões sobre a liberdade do ventre provocaram uma reforma nos entendimentos sobre a 
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educação dos negros, pois explicitou a necessidade de mudança de um modelo de educação 

tradicional, realizado no interior das fazendas, para um modelo escolarizado de educação, sob 

a condução do Estado e que deveria ser estendido aos negros por haver um “reconhecimento 

da educação escolar como um elemento útil na transição para o trabalho livre” (FONSECA, 

2001 p. 31).  

Passos (2010, p. 40) demonstra essa mudança de mentalidade, ao citar que o Decreto 

nº 7.031, de 6 de setembro de 1878 criou os cursos noturnos para livres e libertos no 

Município da Corte, tormando-se modelo para outras províncias, tendo inclusive relatos da 

presença de escravos em outros locais. 

Durante o período pós-abolição Pombo Barros (apud SILVA e ARAÚJO, 2005 p. 72) 

afirma que a população teve o acesso ao ensino escolarizado dificultado pelo “déficit 

econômico da família negra e à discriminação racial engendrada no interior destas escolas”, 

mesmo com o aumento da oferta no ensino público. Essa afirmação demonstra que o negro 

continuava à margem do processo educacional, pois sua condição social impunha a busca pela 

sobrevivência através do trabalho ao invés de ocupar seu tempo nos bancos escolares. Os 

poucos que conseguiam freqüentar a escola sofriam com o preconceito racial dos alunos 

brancos, maioria no interior das escolas. 

O período republicano é marcado por uma política de educação “articulada 

diretamente à ideologia do branqueamento, cujo substrato foram as teorias raciais do século 

XIX.” (PASSOS, 2010, p. 44). O governo oligárquico tentava minimizar a influência da 

cultura negra na formação do novo modelo social, dificultando o acesso dos negros ao ensino 

e relacionando sua presença ao atraso social, com isto incentivou a imigração de europeus 

para o Brasil em uma clara tentativa de consolidar a ideologia anteriormente citada. 

Segundo Silva e Araújo (2005, p. 72) essa situação só começa a mudar com a 

necessidade de formação de mão-de-obra especializada para manter o desenvolvimento 

industrial iniciado no fim do séc. XIX, que culmina com o advento do ensino popular e, no 

início do séc. XX, com o ensino profissionalizante.  A partir daí os adultos negros passam a 

ter uma opção de educação no período noturno, ainda que voltada para a qualificação 

profissional. Dessas escolas profissionalizantes surgem os primeiros negros formados no 

ensino superior, que fundariam os primeiros movimentos negros organizados politicamente, 

responsáveis pelas primeiras reivindicações sociais no período pós-abolição (SILVA e 

ARAÚJO, 2005 p. 73).  

A partir de 1920 esse movimento organizado passou a lutar pela inserção social mais 

ampla dos negros a começar pela educação. Grupos como a Frente Negra Brasileira – FNB se 
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expandiram por todo o território nacional e passaram a organizar escolas de alfabetização para 

negros, além de música e inglês, contribuindo para a busca pela igualdade de direitos dessa 

população e para a denúncia do racismo existente na sociedade brasileira e mascarada pela 

política educacional universalista do governo republicano. 

Jaccoud (2008 apud PASSOS, 2010 p. 47) identifica o surgimento do conceito de 

democracia racial no Brasil a partir da década de 1940 do século XX, quando a ideologia do 

branqueamento cede lugar ao sentimento de harmonia racial e de confiança na mestiçagem no 

seio do povo brasileiro. Tal pensamento procurava esconder as desigualdades raciais 

existentes no país e era difundido inclusive dentro dos espaços escolares levando à 

naturalização dessa injustiça social a ponto de disseminar um sentimento de negação desse 

racismo pela maior parte da população brasileira, tornando muito mais difícil seu combate, 

conforme diz Alves (2002, p. 201): 

 
 
O racismo insidioso, consciente ou inconsciente, que mantém grandes contingentes 
populacionais em situação de inferioridade social é, quiçá, mais difícil de combater 
do que as manifestações ostensivas de inferiorização racial, na medida em que se 
dissimulam debaixo de direitos civis distorcidos. 
 
 

 No contexto da redemocratização do país nas décadas de 1980/1990 houve uma 

reorganização do movimento negro que passou a denunciar mais fortemente a discriminação 

racial no Brasil o que “resultou, na segunda metade da década de 1990, no reconhecimento, 

pelo Estado brasileiro, da existência do racismo e, por conseguinte, da necessidade de 

políticas de ações afirmativas voltadas para a população negra” (PASSOS, 2010 p. 48). Tal 

reorganização inicia-se no fim da década de 1960, inspirada pelo movimento negro 

americano, que acabou por provocar mudanças nos jovens negros que tinham acesso às 

publicações que divulgavam notícias de personalidades negras tais como Martin Luther King, 

Ângela Davis, além dos poemas de Agostinho Neto, poeta africano que veio a ser presidente 

de Angola. (ALBERTI e PEREIRA, 2005 p. 5). 

Foi a mobilização destes jovens no fim da década de 1970 que resultou na criação do 

Movimento Negro Unificado – MNU  “cuja formação parece ter sido responsável pela difusão 

da noção de movimento negro como designação genérica para diversas entidades e ações a 

partir daquele momento.” (ALBERTI e PEREIRA, 2005 p. 2). O reconhecimento daqueles 

jovens da sua negritude através do contato com o movimento negro de outros países e da 

criação de grupos de estudos sobre a história dos negros no Brasil, culminou com a quebra do 

mito da democracia racial entre eles, e consequentemente, na formação de movimentos como 
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o MNU e fortalecimento de vários outros surgidos antes mesmo deste em várias partes do 

Brasil.  

O fato de o reaparecimento dos movimentos sociais organizados coincidir com a 

abertura política do país levou com que esses, entre eles o movimento negro, mantivessem 

uma relação muito íntima com os partidos de esquerda. Alberti e Pereira (2005, p. 12) 

comentam que 

 
 
As formas de mobilização nesse início do movimento negro contemporâneo vão 
além das discussões e debates e das convergências com a militância de esquerda. Há 
todo um espaço preenchido por manifestações artísticas e culturais, como os grupos 
de teatro e os bailes soul,(...). Nesse universo, o principal efeito era a valorização do 
negro – o que alguns chamam de elevação da auto-estima. 
 
 

A partir da reorganização desses diversos grupos do movimento negro se fortaleceu a 

pressão para a inserção de medidas antirracistas no texto da nova constituição que nascia na 

década de 1980. Apesar da inserção de dispositivos de combate ao racismo no texto 

constitucional de 1988, estes não resultaram em uma melhora imediata nas condições sociais 

dos negros (as). A pesquisa de Filice e Santos (2010, p. 214) corrobora a afirmação anterior 

quando demonstra que apesar da acentuada universalização do acesso ao ensino a partir de 

1995, consequência direta do dispositivo constitucional,  “o quadro muda se desagregarmos 

os dados por raça/cor”, pois a diferença no nível de escolarização entre brancos e negros 

permanece pendendo em favor dos brancos.  

Mesmo no fim do século XX percebe-se que a desigualdade na alfabetização de 

brancos e negros ainda era considerável. Paixão (2008, p.22) traz dados referentes ao ano de 

2000 que mostram a taxa de analfabetismo e analfabetismo funcional nos municípios 

brasileiros. Os quadros abaixo mostram que à medida que se aumenta o percentual de 

analfabetismo do universo de municípios pesquisados, a participação da população negra 

também vai aumentando, ficando muito mais acentuada quando se trata de analfabetismo 

funcional. Esses dados demonstram que pessoas negras têm muito mais dificuldades de 

acessar os sistemas de educação que os brancos, e, como ocorria no período pós-abolição, 

quando conseguiam acessá-los, obtinham um ensino de má qualidade e tinham sua 

permanência abreviada pelas condições objetivas de vida. 
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Tabela 1 

Faixa de analfabetismo selecionada em municípios brasileiros segundo os grupos 

raça/cor (2000) 

Taxa de analfabetismo nos 

municípios brasileiros 

Negros Brancos  

Número de Municípios Percentual Número de Municípios Percentual 

50% ou mais 115 2,09 12 0,22 

Entre 30 e 49,9% 1.728 31,38 809 14,69 

Entre 20 e 29,9% 1.537 27,91 1.043 18,94 

Entre 15 e 19,9% 1.005 18,25 636 11,55 

Abaixo de 15% 1.122 20,37 3.007 54,60 

Total 5.507 100,00 5.507 100,00 
Fonte: Laeser (IE/UFRJ), baseado em microdados da amostra (10%) do Censo Demográfico de 2000. 

 

Tabela 2 

Faixa de analfabetismo funcional selecionada em municípios brasileiros segundo os 

grupos raça/cor (2000) 

Taxa de analfabetismo nos 

municípios brasileiros 

Negros Brancos  

Número de Municípios Percentual Número de Municípios Percentual 

50% ou mais 997 18,1 284 5,2 

Entre 30 e 49,9% 1.205 21,9 705 12,8 

Entre 20 e 29,9% 1.502 27,3 989 17,9 

Entre 15 e 19,9% 1.178 21,4 1.371 24,9 

Abaixo de 15% 625 11,3 2.158 39,2 

Total 5.507 100,00 5.507 100,00 
Fonte: Laeser (IE/UFRJ), baseado em microdados da amostra (10%) do Censo Demográfico de 2000. 

Números desse tipo reforçam a percepção de que a população negra sofre ainda hoje 

as conseqüências da exclusão social da qual é vítima desde o período colonial, refletindo-se 

no contingente de adultos negros analfabetos funcionais. Dados como este acabaram por 

forçar o governo brasileiro a implementar ações afirmativas para a educação da população 

negra, ações essas que foram definidas pelo inciso VI do Art. 1º da Lei nº 12.288, de 20 de 

julho de 2010, como “programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa 

privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de 

oportunidades”.  

Em 2001 o Brasil participa ativamente da III Conferência Mundial de Combate ao 

Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida no período de 

31 de agosto a 8 de setembro em Durban, África do Sul. Essa conferência é o marco na 

mudança das políticas públicas para o combate ao racismo no país, pois ao assinar seu 
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relatório final o Brasil ratifica, entre outros pontos, o reconhecimento de que a luta contra o 

racismo é questão prioritária neste novo milênio (art. 1º) e que a escravidão e tráfico de 

escravos foram “tragédias terríveis na história da humanidade (...) estando entre as principais 

fontes de racismo (...) e que os africanos e afrodescendentes (...) foram e continuam a ser 

vítimas destes atos e de suas conseqüências.” (art. 12).  

O reconhecimento de que os negros e, principalmente as negras, continuam a sofrer 

as conseqüências da discriminação racial pode elucidar as causas do grande contingente dessa 

parcela da população nas salas de aula da EJA. Uma pista pode estar no fato de que  em 2005, 

a taxa líquida de matrícula, ou seja o percentual de alunos matriculados em séries compatíveis 

com suas idades, entre jovens negros e negras de 11 a 14 anos era de 68%, quando se supõe 

deveria ser universal. “Os outros 32% já desistiram ou encontram-se ainda no primeiro ciclo 

do ensino fundamental, enfrentando a repetência” (IPEA, 2007 p. 283), tendo como provável 

destino os bancos escolares da Educação de Jovens e Adultos. 

O artigo 17 da Declaração de Durban diz que “a pobreza, o subdesenvolvimento, a 

marginalização, a exclusão social e as disparidades econômicas estão intimamente associadas 

ao racismo”, tornando-se um precioso marco legal para a associação das políticas públicas 

para a Educação das Relações Étnicorraciais com as políticas para a Educação de Jovens e 

Adultos, todavia, não temos assistido a associação entre estas discussões e políticas como era 

de se esperar. Constatamos que a questão racial é tão presente nas salas de EJA quanto as 

questões de classe. Ambas podem ser consideradas como estruturantes das relações sociais 

travadas no ambiente educacional e na sociedade de forma geral, entretanto não vemos 

trabalhos e pesquisas nesta direção. 

Impulsionado pela Declaração de Durban o governo federal resolve criar o programa 

“Diversidade na Universidade” que se destinava a apoiar a criação de cursos pré-vestibulares 

para alunos negros. Esses cursos já existiam desde 1990 dentro do movimento negro. 

Segundo o Relatório sobre Igualdade Racial do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - 

IPEA (2007, p. 298), a intenção do Ministério da Educação - MEC com esse programa era 

mais acalmar os segmentos acadêmicos contrários às ações afirmativas do que realmente 

aumentar o número de negros nas universidades. 

Porém o grande salto em direção à implementação de políticas voltadas para a 

reparação das injustiças sociais sofridas pela população negra acontece a partir de 2003 no 

governo de Luís Inácio Lula da Silva (2003-2010) com a aprovação de uma série de 

programas que visavam reparar os prejuízos sociais, materiais e culturais sofridos pela 

população negra por quase quatro séculos de história no Brasil.  
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Inicialmente o novo governo passou o Programa Diversidade na Universidade para a 

responsabilidade da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,  Diversidade e 

Inclusão Social – SECADI do MEC, onde este foi reestruturado com vistas ao fortalecimento 

das ações no âmbito dos três níveis de governo, bem como o oferecimento de bolsas e tutoria  

a alunos negros dos ensinos médio e superior. A transferência do programa para a SECADI 

pode ser considerada benéfica para a EJA, por se tratar da secretaria do MEC responsável por 

essa modalidade de ensino, o que facilitaria a articulação da temática racial nessa modalidade 

de educação, entretanto, mais uma vez isto não acontece e não há a articulação necessária para 

o enfrentamento conjunto da desigualdade racial e econômica e também de gênero. 

A aprovação da Lei nº 10.639, de 9 de janeiro que alterou a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional – LDBEN/1996, criando a obrigatoriedade do ensino de história da 

África e História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas dos ensinos fundamental e médio no 

Brasil foi uma das primeiras iniciativas do novo governo de fomentar a valorização da cultura 

africana e afro-brasileira na formação do capital cultural brasileiro, além de introduzir a 

discussão da questão racial nos espaços escolares com vistas a combater o mito da democracia 

racial vigente em nossa sociedade. 

 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira. 
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil. 
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e História Brasileiras. (BRASIL, 2003) 
 
 

Outras iniciativas governamentais para a promoção da igualdade racial que 

ocorreram no ano de 2003, estimuladas pela forte pressão dos movimentos negros e que 

tiveram reflexos na educação foram: 

• a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial -

SEPPIR, órgão vinculado à Presidência da República e com status ministerial, responsável 

pela articulação de políticas para a promoção da igualdade racial e políticas de ações 

afirmativas;  

• a criação do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial - CNPIR, 

órgão colegiado de caráter consultivo vinculado à SEPPIR e que tem como missão propor 

políticas de combate ao racismo, ao preconceito e à discriminação e de promoção da 

igualdade racial; e  
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• o lançamento da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, cujo 

objetivo era a redução das desigualdades raciais no Brasil, e determinação de algumas 

orientações básicas, entre as quais se destacam a qualificação de gestores públicos e de 

professores e a adoção de cotas no ensino superior para a população negra. 

Nesse movimento iniciado com a Lei nº 10.639/2003 o governo brasileiro percebeu a 

necessidade de implementar procedimentos no âmbito educacional que promovessem a 

igualdade de condições materiais das escolas frequentadas por alunos de maioria negra; a 

formação específica de professores a fim de que estes pudessem identificar e corrigir posturas 

e atos, mesmos inconscientes, que pudessem caracterizar ações discriminatórias; e 

proporcionar o conhecimento da cultura afro-brasileira a fim de que os alunos negros e não-

negros possam saber de sua importância na formação de nossa cultura, aprendendo a valorizar 

aspectos antes depreciados, tais como a cultura, a religião e os  traços físicos dos negros (as). 

A SECADI, criada em 2004, nasce com o objetivo de implementar políticas de 

inclusão educacional em combate às desigualdades sociais existentes no país, dentre elas as de 

coordenação de políticas de promoção da igualdade racial. Por sua vez, o Conselho Nacional 

de Educação emite o Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março e a Resolução CNE/CP nº 1/2004, 

de 17 de junho, que aprova as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e Africana – DCN-ERER. 

Ambos  reconhecem que  

 
 
Sem a intervenção do Estado, os postos à margem, entre eles os afro-brasileiros, 
dificilmente, e as estatísticas o mostram sem deixar dúvidas, romperão o sistema 
meritocrático que agrava desigualdades e gera injustiça, ao reger-se por critérios de 
exclusão, fundados em preconceitos e manutenção de privilégios para os sempre 
privilegiados. (Parecer CNE/CP nº 3, de 10 de março, p. 343)  
 
  

 Tais normatizações oriundas do âmbito do MEC, mas com participação ativa da 

SEPPIR em sua formulação, estabeleceram direitos e obrigações dos Sistemas de Ensino e 

estabelecimentos escolares para sua implementação. Essas normas representaram um avanço  

no combate à discriminação racial e ao reconhecimento da diversidade etnicorracial no 

interior das escolas, pois orientam para uma aproximação entre estas, movimento negro e as 

organizações culturais negras, no sentido de implantarem atividades e projetos que 

verdadeiramente contribuam para a reeducação das relações étnicorraciais entre negros e não-

negros, explicitando que “as mudanças éticas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações 

étnico-raciais não se limitam à escola” (DCN-ERER, 2004 p. 13). 

 Nos anos de 2005 a 2008 a SECADI/MEC, juntamente com a SEPPIR realizaram 
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diversas ações no sentindo de efetivar a implementação das DCN-ERER, todas descritas no 

Plano Nacional para Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 

Relações Etnicorraciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, cujo 

objetivo é  

 
 
colaborar para que todo o sistema de ensino e as instituições educacionais cumpram 
as determinações legais com vistas a enfrentar todas as formas de preconceito, 
racismo e discriminação para garantir o direito de aprender e a equidade educacional 
a fim de promover uma sociedade mais justa e solidária. (BRASIL, 2008 p. 23). 
 
  

As ações descritas no Plano Nacional vão desde a melhoria da infraestrutura dos 

estabelecimentos de ensino até a formação específica de gestores e professores para a 

educação das relações étnicorraciais, estabelecendo, inclusive, um plano de metas para os 

diversos organismos governamentais, sistemas de ensino e estabelecimentos escolares para o 

desenvolvimento de ações, até o ano de 2015, com vistas à implantação plena das DCN-

ERER.  

No intuito de “articular esforços nos três níveis de governo para a implementação de 

políticas de promoção da igualdade racial” (IPEA, 2007 p. 292), no ano de 2005 o governo 

federal instituiu o Fórum Intergovernamental de Promoção da Igualdade Racial – FIPIR, 

reunindo estados e municípios para a execução de atividades de articulação, capacitação, 

planejamento, execução e monitoramento de ações de promoção da igualdade racial. Uma das 

principais metas elegidas pelo FIPIR é a implantação da Lei 10.639/2003, o que procura 

alcançar pelo envolvimento de organizações do movimento negro e da sociedade civil para 

respaldar as medidas adotadas pelo governo federal, estados e municípios. Segundo o sítio da 

SEPPIR na internet, atualmente 668 municípios distribuídos nos vinte e seis estados, além do 

Distrito Federal, já aderiram ao Fórum. Estes têm prioridade no recebimento de recursos para 

implementação das ações de promoção da igualdade racial, bem como o auxílio na 

identificação das demandas da população negra em seu território. 

Em 2010, após um longo período de tramitação no Congresso Nacional, a Lei nº 

12.288, de 20 de julho de 2010, foi aprovada e instituiu o Estatuto da Igualdade Racial, 

importante marco jurídico na luta pelo reconhecimento dos direitos da população negra do 

Brasil. O projeto de lei do estatuto tramitava desde 2003 (PL nº 213/2003), quando foi 

colocado em pauta pelo Senador Paulo Paim. Durante seu processo de tramitação, sofreu 

diversas alterações, tendo inclusive seu número modificado para PL 2.264/2005. A atuação 

incansável dos militantes do movimento negro na busca por alianças para aprovação do 
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projeto alcançou êxito em 2009, representando “conquistas muito significativas, criando ou 

ampliando vários direitos nas áreas econômica, social, política e cultural” (PEREIRA FILHO, 

2010 p. 168). 

No que tange à educação, Pereira Filho (2010, p.169-170) destaca ainda no Estatuto 

da Igualdade Racial grandes avanços, tais como a garantia de recursos do orçamento da União 

para a educação e a criação de parâmetros para o estabelecimento de ações afirmativas como 

o sistema de cotas para ingresso no ensino público.  

Além dos pontos destacados por Pereira Filho, o Estatuto da Igualdade Racial traz 

pontos fundamentais para a inserção da população negra no ensino público em igualdade de 

condições com os brancos. Podemos destacar, entre outros,  

 
 
Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e 
privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da 
população negra no Brasil, observado o disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996.  
§ 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição 
decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País.  
§ 2o O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e 
continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o 
cumprimento do disposto no caput deste artigo.  
§ 3o (...) 
Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-
graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados 
para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à 
população negra.  
Art. 13. (...)  
I – (...)  
II – (...)  
III – (...)  
IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos de ensino 
públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a formação docente baseada em 
princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas.  
Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por 
entidades do movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão 
social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre 
outros mecanismos.  
Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa.  
Art. 16. (...) (BRASIL, 2010). 
 
 

Como uma conseqüência direta da aprovação do Estatuto em questão, o Relatório de 

Gestão do Exercício de 2010 da SEPPIR apresenta uma série de ações executadas no intuito 

de incrementar a educação da população negra, tais como (RELATÓRIO DE GESTÃO, 2010 

p. 27): 
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• concessão de 800 bolsas para o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica – PIBIC nas Ações Afirmativas em Parceria com o Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, atingindo 60 Instituições de Ensino 

Superior públicas;  

• participação na Conferência Nacional de Educação do ano de 2010, tendo todas 

as proposições feitas para a educação da população negra aprovadas no relatório final; 

• formação de 8.000 professores em diversidade de gênero e raça pela 

Universidade Aberta do Brasil; 

• formação de 6.000 gestores públicos no Curso de Formação em Gestão de 

Políticas Públicas de Gênero e Raça; e 

• capacitação de 2.700 educadores em 34 municípios na fase II do projeto “A 

Cor da Cultura”.  

 Segundo o documento, a política de promoção da igualdade racial se encontra na 

agenda do atual governo, que continua a buscar o apoio das esferas estaduais e municipais, 

bem como da sociedade para estabelecer avanços sobre a questão racial, considerada “um 

compromisso de cada um de nós e a luta de todos.” (PEREIRA FILHO, 2010 p. 179).  

Em uma tentativa de diagnosticar a percepção sobre a questão da diversidade nas 

escolas a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE realizou, em 2009, pesquisa 

sobre preconceito e discriminação no ambiente escolar que envolvia sete eixos: etnicorracial, 

gênero, geracional, territorial, orientação sexual, socioeconômica e necessidades especiais. 

Analisou-se situações de discriminação, preconceito e situações de violência simbólica e 

física, bem como a relação do preconceito e discriminação com o desempenho escolar. A 

pesquisa foi realizada em 501 municípios dos 27 estados, contando com 18.500 respondentes, 

entre alunos, professores de português e matemática, diretores, profissionais de educação e 

familiares. 

Quando se questionou sobre o nível de discriminação contra os(as) negros(as), 94,2% 

do total de respondentes tinham algum nível de preconceito, demonstrando que o simbolismo 

que o(a) negro(a) carrega ainda está vinculado a adjetivos pejorativos e desqualificantes. 

Sobre o conhecimento de práticas discriminatórias na escola em relação a alunos(as) 

negros(as), 19% dos respondentes afirmaram ter conhecimento de tais práticas. Ainda neste 

quesito, 18,2% dos respondentes tinham conhecimento de práticas discriminatórias contra 

alunos(as) pobres e 10,9% contra alunas (gênero). Esses dados reforçam a necessidade da 

implementação da Lei 10.639/2003 como forma de combate aos estigmas atribuídos à 
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população negra, além de criar a possibilidade da formação de uma identidade positiva da 

cultura negra entre os discentes, sejam eles crianças, jovens ou adultos.       

A pesquisa concluiu que as pessoas não gostam de se dizer preconceituosas.  Revelou 

também a predisposição do brasileiro em manter distanciamento dos sete grupos elencados. 

Apesar de aparecerem no topo da lista dos grupos alvos de práticas discriminatórias, no que se 

refere ao índice de distanciamento o grupo dos negros foi um dos menos votados, causando 

um contra-senso entre o discurso de igualdade social e universalização de oportunidades 

presente nas políticas públicas para a educação e a prática cotidiana das escolas. 

Revela ainda a naturalização de práticas discriminatórias que podem ser reproduzidas 

de modo inconsciente, e que por isso destoam dos dados relacionados ao distanciamento, os 

quais mostram que o mito da democracia racial acaba por falsear uma situação de harmonia 

entre as diversas etnias, reafirmando denúncia feita pelo sociólogo Florestan Fernandes de que 

“brasileiro tem preconceito de ter preconceito” (SOUSA, 1995), o que gera uma resistência no 

enfrentamento da discriminação racial. 

Recentemente foi concluída a pesquisa “Práticas Pedagógicas de Trabalho com 

Relações Étnicorraciais na Escola na Perspectiva da Lei 10.639/03”, financiada pelo MEC e 

coordenada pela Dra. Nilma Lino Gomes, da Faculdade de Educação da Universidade Federal 

de Minas Gerais, juntamente com representantes das cinco regiões brasileiras, cujo objetivo 

foi  

 
 
mapear e analisar as práticas pedagógicas de educação das relações étnico-raciais 
desenvolvidas pelas escolas das redes estadual e municipal, de acordo com a Lei 
10.639/03 (obrigatoriedade do ensino de história da África e das culturas afro-
brasileiras), a fim de subsidiar a definição de políticas públicas. (BRASIL, 2011).   
 
 

A pesquisa deu visibilidade às práticas de implementação da lei em questão, além de 

orientar a elaboração de políticas públicas a partir das dificuldades apresentadas pelos 

gestores das escolas pesquisadas. Também foi foco da pesquisa os cursos de formação 

continuada desenvolvidos pelas secretarias de educação, bem como a durabilidade dessas 

ações. Analisou-se seis escolas em cada região do Brasil. 

 

1.2 A questão racial no Distrito Federal 

 

No que concerne ao Governo do Distrito Federal, este só adere oficialmente à 

promoção de políticas públicas destinadas à população negra em agosto de 2008, com a 
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criação da Coordenadoria para Assuntos da Igualdade Racial do Distrito Federal – 

COPPIR/DF. Este órgão fazia parte da estrutura regimental da Secretaria de Estado de Justiça, 

Direitos Humanos e Cidadania do Distrito Federal - SEJUS e tinha como missão estabelecer 

iniciativas contra as desigualdades raciais no DF e entorno. 

A aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e a mudança de governo no DF, 

assumido pelo Partido dos Trabalhadores, provocou um alinhamento das políticas federal e 

estadual de promoção da igualdade racial, culminando com a criação da Secretaria da 

Promoção da Igualdade Racial do Distrito Federal – SEPIR-DF, órgão com status de primeiro 

escalão e que substitui a COPPIR-DF na condução das ações em busca da igualdade e 

proteção dos direitos individuais e coletivos dos negro(as), afetados pela discriminação e 

demais formas de intolerância. A criação da SEPIR-DF trouxe consigo a promessa de uma 

atuação transversal com todas as Secretarias de Governo, o que não ocorria com a COPPIR-

DF, cuja atuação foi marcada por críticas e contestações do movimento negro do Distrito 

Federal. 

A articulação entre as esferas governamentais e sobretudo entre os órgãos dos 

governos estaduais e municipais é fundamental para o sucesso da política de implementação 

das ações afirmativas para a população negra, sobretudo no que diz respeito à educação. O 

estudo de Felice (2011) mostra a desarticulação existente entre as Secretarias do MEC no 

tocante ao desenvolvimento de políticas educacionais para as relações étnicorraciais, trazendo 

questionamentos sobre quais os impactos desses desencontros institucionais para as políticas 

estaduais e municipais. O estudo revela, numa perspectiva cultural, social e histórica, como 

essa desarticulação está presente em todos os níveis dos sistemas de ensino, revelando por 

uma análise de cerca de 200 sujeitos envolvidos direta e indiretamente com a implementação 

da Lei, que há aspectos relacionados com a visão e convicções sobre a questão racial. 

Mas e quanto à EJA? Quais as ações do Estado são voltadas para a promoção da 

igualdade racial nessa modalidade? Existem tais iniciativas? E quanto a intersetorialidade tão 

demandada pelos Fóruns de EJA? Quais os impactos da fragmentação das ações 

governamentais nas políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos?  
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CAPÍTULO II 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADUL TOS 

 

Neste momento se faz necessário retomar a trajetória da Educação de Jovens e 

Adultos em nosso país explicitando as diferentes concepções de educação julgadas mais 

adequadas para esse contingente da população pelo governo vigente em cada período 

histórico, problematizando em que medida o quantitativo de negros(as), com seus corpos, 

suas histórias e seu jeito de ser tem sido considerado como singularidades importantes no 

processo ensino-aprendizagem.  

A história do negro no Brasil é notadamente marcada pela violência, negação de 

direitos e exclusão social, principalmente no que se refere à educação, como visto no capítulo 

anterior. A trajetória da EJA em nosso país, como veremos, também é marcada pela 

inexistência de um planejamento de longo prazo que verdadeiramente leve a diminuição das 

desigualdades e uma inclusão social das camadas pobres, sendo essa modalidade vítima das 

constantes mudanças de concepções ao longo dos diversos governos. 

A constatação dessas semelhanças determinou a realização de uma interface entre 

classe, gênero e raça, quando lançarmos olhares sobre as políticas para a EJA, a fim de se 

combater o modelo escolarizado de educação que “legitima práticas, rotula fracassados, 

trabalha com preconceitos de raça, gênero e classe, e que exclui.” (ARROYO, 2000 apud 

GUIRAUD, 2010 p. 31). 

Outro ponto abordado e que se impôs foi verificar a atuação do governo do Distrito 

Federal no que tange às políticas públicas para a EJA, em especial no tocante à questão racial 

e à aplicação da Lei nº 10.639/2003.  

 

2.1 Sob o prisma da diversidade: a questão racial na política de EJA. 

 

As primeiras notícias sobre a educação de adultos no Brasil datam do período colonial, 

em que ocorria o ensino voltado para a formação religiosa e da época do Império, no qual as 

primeiras reformas educacionais instalaram o ensino noturno para adultos analfabetos, única 

forma de educação  de  adultos  praticada  no país (CUNHA, 1999 apud PORCARO, 2007 p. 

1). Com o desenvolvimento industrial iniciado no país nos anos de 1920, começa um lento 

processo de valorização da educação de adultos motivada por interesses produtivos: a 

valorização do domínio da língua falada e escrita, visando o domínio das técnicas de 
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produção; a aquisição da leitura e da escrita como instrumento da ascensão social; a 

alfabetização de adultos vista como meio de progresso do país; a valorização da alfabetização 

de adultos para ampliação da base de votos.  

No início dos anos de 1940 diagnosticou-se altos índices de analfabetismo no Brasil, 

que culminou com a criação pelo Governo de um fundo destinado à alfabetização da 

população adulta analfabeta. Com a criação da UNESCO (Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura) e posteriormente, com o início da realização das  

Conferências Internacionais de Educação de Adultos – CONFITEA, passou-se a exercer uma 

pressão sobre os países integrantes para se educar os adultos analfabetos. Em 1947 a 1ª 

Campanha de Educação de Adultos abriu espaço para a discussão sobre o analfabetismo e a 

educação de adultos no Brasil, porém não se considerava a realização de pesquisas com 

recortes racial e de gênero. Segundo Cunha (1999 apud PORCARO, 2007 p. 1) 

 
 
Nessa época, o analfabetismo era visto como causa (e não como efeito) do escasso 
desenvolvimento brasileiro. Além disso, o adulto analfabeto era identificado como 
elemento incapaz e marginal psicológica e socialmente, submetido à menoridade 
econômica, política e jurídica, não podendo, então, votar ou ser votado.  
 
 

Por essa época existia na estrutura do MEC o Serviço de Educação de Adultos – SEA 

que possuía sucursais nos estados e que participou do 1º Congresso Nacional de Educação de 

Adultos. Segundo SOARES (1996 apud PORCARO, 2007 p. 1) as concepções do SEA sobre 

a EJA eram: o investimento na educação como solução para problemas da sociedade; o 

alfabetizador identificado como missionário; o analfabeto visto como causa da pobreza; o 

ensino de adultos como tarefa fácil; a não necessidade de formação específica; a não 

necessidade de remuneração, devido à valorização do “voluntariado”.  

As discussões originadas do 1º Congresso Nacional de Educação de Adultos  

atingiram âmbito nacional e proporcionaram a superação da visão preconceituosa sobre a 

educação de adultos. Surgiram pesquisas que tentavam descobrir novas metodologias para o 

ensino na EJA que superassem as precárias condições de funcionamento das aulas, a baixa 

freqüência e aproveitamento dos alunos, a má remuneração e desqualificação dos professores, 

a inadequação do programa e do material didático à clientela e a superficialidade do 

aprendizado, pelo curto período designado para tal. Nesse sentido destaca-se Paulo Freire, que 

propunha uma maior comunicação entre o educador e o educando e uma adequação do 

método às características das classes populares. 

Como conseqüência do sucesso da nova metodologia pedagógica de Paulo Freire no 
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final da década de 50 e início da década de 60, surge uma nova visão sobre o problema do 

analfabetismo, que antes era apontado como causa da pobreza e da marginalização, e que  

passou a ser, então, interpretado como efeito da pobreza  gerada  por  uma  estrutura  social  

não  igualitária. A educação deveria ser utilizada como forma de combater esse efeito pelo 

exame crítico da realidade (SOARES,1996 apud PORCARO, 2007 p. 2).  

Nesse período a educação de adultos estava muito vinculada à educação popular, que 

tinha como mote principal a conscientização (TORRES, 1991 p. 22) dos educandos sobre suas 

relações com o mundo, entendendo que “aprofundando a tomada de consciência da situação, 

os homens se apropriam dela como realidade histórica, por isso mesmo, capaz de ser 

transformada por eles” (FREIRE, 2005, p. 85). No entanto, a Lei 4.024/61, Lei de diretrizes e 

Bases da Educação, contemplava a EJA em seu texto apenas no artigo 99, quando estipulava 

“a certificação aos alunos que não concluíram a escolarização em idade própria e determinava 

que a formação ginasial ocorresse para os maiores de 16 anos e a formação colegial para 

aqueles com mais de 19 anos.” (GUIRAUD, 2010 p. 20). 

Em 1963, o Presidente João Goulart encarregou Paulo Freire de organizar e 

desenvolver um Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, visto o sucesso que o 

educador havia conseguido no nordeste do país com o Movimento de Educação de Base – 

MEB, que além da alfabetização promovia “a consciência crítica, a politização, a valorização 

da cultura popular, a autonomia das comunidades, a organização e a animação popular.” 

(GUIRAUD, 2010 p. 21). A continuidade do MEB poderia ter significado um avanço na 

valorização da cultura negra no país, pois representaria o resgate da cultura popular de uma 

região onde sabidamente a maioria da população é composta por negros. Apesar de não haver 

uma preocupação em dar um recorte racial nas atividades pedagógicas desenvolvidas, as 

práticas realizadas a partir da religião, dos hábitos e costumes populares acabariam por 

provocar a valorização das origens das comunidades, com o reconhecimento da importância 

da ancestralidade africana na produção da cultura nacional. 

Porém, em 1964 os militares assumiram o governo e consideraram as idéias de Paulo 

Freire perigosas para o regime e decidem extinguir o MEB. O governo militar inaugura o 

tempo de efetiva participação internacional na definição das políticas públicas no Brasil. O 

alinhamento brasileiro às ideologias internacionais relativas ao desenvolvimento das nações 

pode ser explicado pelo interesse na obtenção de financiamentos internacionais para 

implantação da infraestrutura pretendida pelos militares, e pelo fato de tais financiamentos 

estarem atrelados ao atingimento de certas metas que foram buscadas através do Plano 

Decenal de Desenvolvimento Econômico e Social (SHIROMA, 2007 p. 29). 
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O entendimento de que a escola serviria para “modelar” os trabalhadores para a 

aquisição de competências necessárias para o desenvolvimento do setor produtivo, levou o 

regime militar a interferir no setor educacional, causando o retrocesso em relação às 

conquistas dos anos de 1950 e 1960. Diferente do MEB, teve início a realização de programas 

de alfabetização de adultos assistencialistas e conservadores, como o Movimento Brasileiro 

de Alfabetização - MOBRAL, voltado para a população de 15 a 30 anos, objetivando 

aquisição de técnicas elementares de leitura, escrita e cálculo, que nos anos de 1970 integrou-

se com o antigo curso primário. Segundo Carlos Alberto Torres (1991, p. 21) programas 

educacionais voltados para adultos nos moldes do MOBRAL foram mecanismos utilizados 

por governos para reforçar sua hegemonia política. Isto se dava pela metodologia de ênfase no 

ensino profissionalizante e por uma política de alfabetização precária, que previa apenas o 

ensino das primeiras letras e contas de somar e subtrair, instituídas pelo MOBRAL, 

culminando nos altos índices de analfabetismo e repetência escolar.  

A Lei 5.692/71 criou o Ensino Supletivo e dedicou um capítulo específico para a 

EJA, reconhecendo a educação como um direito de cidadania e criando o ensino supletivo. 

Em 1974, o MEC cria os Centros de Estudos Supletivos - CES, do qual o CESAS, campo de 

observação desta pesquisa, é um exemplo ainda em funcionamento no Distrito Federal. O 

modelo pedagógico vigente à época era o tecnicismo, com influência dos organismos 

internacionais de financiamento. Prevaleciam os módulos instrucionais, o atendimento 

individualizado, a auto-instrução e a argüição em duas etapas - modular e semestral. Como 

conseqüências, ocorreram, então, a evasão, o individualismo, o pragmatismo e a certificação 

rápida e superficial.  

Como visto no capítulo anterior, o movimento negro já vinha atuando 

organizadamente tentando suprir de diferentes formas a carência do Estado no campo da 

educação. Na década de 1980 os movimentos sociais, incluídos aí o movimento negro, se 

reconfiguraram na luta e passaram a ter uma grande importância como mecanismos de 

representação social e representação política. Segundo Torres (1991, p. 24) “estes movimentos 

sociais agora reclamavam do Estado um intento de parceria, de vinculação orgânica, entre 

movimentos sociais e Estado”. Essa crescente influência resultou, nos anos de 1980, na 

extinção do MOBRAL e na decisão por parte do governo de atuar na EJA através do 

financiamento de ações particulares, o que favoreceu o desenvolvimento de atividades que 

privilegiavam a formação crítica.  

A Constituição de 1988 ampliou o dever do Estado para com a EJA, garantindo o 

ensino fundamental obrigatório e gratuito para todos e tornando a educação como direito 
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subjetivo do cidadão. Em relação aos negros, há registros de vários encontros organizados que 

objetivavam aumentar a pressão exercida contra o racismo e a luta pela participação de negros 

nas instâncias deliberativas governamentais, tanto que a Assembléia Constituinte assegurou a 

participação do movimento negro na subcomissão de negros, populações indígenas, pessoas 

deficientes e minorias. 

Fernando Aith (2006, p. 219) afirma que a promoção de tais direitos devem ser 

“realizados, pelo Estado, através da execução de políticas públicas”, que devem estar 

alinhadas aos dispositivos constitucionais. Explicitar na Carta Magna o direito à educação 

como um “direito subjetivo”, significa, então, dizer que cada indivíduo passa a ter “a 

possibilidade de transformar a norma geral e abstrata contida num determinado ordenamento 

jurídico em algo que possua como próprio” (DUARTE, 2004 p. 267), ou seja, legitima-se a 

capacidade de os movimentos sociais lutarem pela formulação de ações governamentais de 

oferecimento de uma educação que contemple as particularidades dos diversos grupos sociais, 

no caso específico do movimento negro, uma educação para as relações étnicorraciais e a 

implementação de políticas de caráter afirmativo.  

No entanto, essas determinações constitucionais não representaram a inclusão do 

jovem e adulto negro nas escolas nas mesmas condições que o aluno branco. Os dados abaixo, 

apresentados por Paixão (2008, p. 21), mostram que após mais de uma década da 

promulgação da Constituição, os indicadores educacionais ainda mostravam um déficit 

educacional dos jovens e adultos negros em relação aos brancos. Enquanto 36,1% dos jovens 

e adultos negros brasileiros eram analfabetos funcionais, esse dado entre os brancos 

representava 20,8%, ou seja, a diferença era de 15,3 pontos percentuais em favor destes 

últimos, demonstrando que somente a universalização da oferta do ensino, sem uma discussão 

qualificada da discriminação racial existente na sociedade, não é suficiente para promover a 

inclusão dessa população. 

Quando o recorte é regional, se percebe claramente os efeitos da política de 

imigração implantada no Brasil pós-abolição. Os indicadores de analfabetismo funcional dos 

jovens e adultos na região sul, local de fixação dos imigrantes europeus vindos para o Brasil 

após a extinção da escravatura, são bem melhores do que os da região nordeste, área 

predominantemente ocupada por negros. Quase a metade da população jovem e adulta dessa 

região (45,9%) era analfabeta funcional no ano de 2.000, enquanto que esse percentual entre 

os brancos da região sul não chegava a 20%.  
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Tabela 3 

Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais segundo os grupos de 

raça/cor – Brasil e grandes regiões (2000) 

 Brancos Negros Outros Total 

Norte 253.300 949.151 53.980 1.256.431 

Nordeste 2.061.473 5.793.422 40.416 7.895.311 

Sudeste 1.926.159 2.096.201 29.552 4.051.912 

Sul 910.475 383.697 15.743 1.309.915 

Centro-Oeste 306.611 503.199 19.839 829.649 

Brasil 5.458.018 9.725.670 159.530 15.343.218 
Fonte: Laeser (IE/UFRJ), baseado em microdados da amostra (10%) do Censo Demográfico de 2000. 

 

Alheio a estes números da desigualdade racial, o desafio da EJA na década de 1990 

foi o estabelecimento de metodologias criativas de ensino de forma genérica em termos de 

raça e gênero. Para Gadotti (2008, p. 38) a assinatura pelo governo brasileiro dos diversos 

tratados internacionais firmados na Conferência Mundial sobre Educação para Todos, 

ocorrida em Jomtien, Tailândia, no primeiro ano dessa década, não representou a existência de 

“vontade política para honrar os compromissos assumidos”. Dessa forma a Educação de 

Jovens e Adultos seguiu os moldes do ensino escolarizado se afastando dos valores da 

educação popular, que problematiza o senso comum que chega à escola trazido pelo aluno e 

transforma-o em raciocínio crítico e rigoroso (GADOTTI, 2008 p. 30), ressalvando-se que 

este raciocínio comumente não considerou singularidades na perspectiva de gênero e raça. 

Não é de praxe associar a implementação das políticas de EJA e relações raciais de forma 

entrelaçada, como se faz necessário. 

A década de 1990 foi a época da criação dos primeiros Fóruns Estaduais de EJA, a 

partir da instituição pelo governo brasileiro da  Comissão Nacional de Educação de Jovens e 

Adultos - CNAEJA, que visava preparar o documento base do Brasil para a V CONFITEA 

partindo-se das metas e diagnósticos para a EJA, propostos por cada estado. Estes eventos de 

intercâmbio marcaram o ressurgimento da área de EJA no país.  

Em 1997 foi realizada em Hamburgo a V CONFITEA os países participantes 

reconheceram o direito de todos à educação continuada ao longo da vida, significando um 

marco em nível internacional do reconhecimento da importância da EJA para o fortalecimento 

da cidadania e da formação cultural da população.  Porém, segundo Di Pierro (2005, p. 1.119) 

“ainda não havia, no Brasil, consenso em torno desse paradigma”.  
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A idéia de se realizar um encontro nacional de EJA também vem dessa época e surge 

em Curitiba, durante uma reunião para a socialização da V CONFITEA. O primeiro Encontro 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos - ENEJA aconteceu em 1999, no Rio de Janeiro, 

com participação dos Fóruns do Rio, de Minas, do Espírito Santo, do Rio Grande do Sul e de 

São Paulo e passou a ocorrer anualmente. 

A LDBEN de 1996 proporcionou o desenvolvimento de propostas diferenciadas para 

a EJA, visto que garantiu a valorização da experiência extra-escolar e a vinculação entre a 

educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, além do pluralismo de idéias e concepções 

pedagógicas. Entretanto a legislação não conseguiu pensar o perfil dessa população por um 

recorte de raça e gênero, para além do econômico. O fato de serem pobres há muito parece 

justificar todas as políticas propostas, só muito recentemente essas singularidades têm sido 

trabalhadas, mas ainda de forma separada e não nas suas interfaces. 

Alheios a esta questão, os Fóruns de EJA assumem seu espaço de discussão de ações 

e políticas públicas sobre a área quando o Governo Federal decide excluir a EJA da 

participação no Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental – FUNDEF e transferir 

para os estados e municípios a responsabilidade de articular a modalidade. Surgem então 

parcerias que envolvem órgãos governamentais, ONG’s, movimentos sociais, sindicais, 

universidades e o Sistema S (SESC, SENAC, SENAI, SENAT e SENAR). 

Esse movimento dos Fóruns é consolidado nos anos de 2000, década em que foi  

criado o Fórum EJA do Distrito Federal (2003). Sua missão é entendida como socialização de 

informações e troca de experiências, sendo um espaço de pluralidade para mobilização das 

instituições do país que estão diretamente envolvidas com a EJA 

Os Fóruns são compostos por uma secretaria executiva, com representantes dos 

segmentos, que preparam plenárias, podendo ser mensais, bimestrais, anuais ou itinerantes. 

Não existe pessoa jurídica que receba ou repasse recursos e a participação se dá por adesão. 

Surgem também os Fóruns Regionais, num processo de descentralização e interiorização dos 

Fóruns, que passam a participar das audiências do Conselho Nacional de Educação para 

discutir as diretrizes curriculares para a EJA, da elaboração das diretrizes estaduais em alguns 

estados e, em alguns municípios, da regulamentação municipal da EJA. Os Fóruns também 

tiveram ampla participação nas discussões que resultaram na aprovação, em 2001, do Plano 

Nacional de Educação que continha vinte e seis metas destinadas à EJA. 

Apesar de todas essas discussões em torno da EJA, eram escassos os estudos sobre as 

questões étnicorraciais (PASSOS, 2004 apud DI PIERRO, 2005 p.1.121), mesmo os 

indicadores sociais apontando a população negra como maioria dentre o contingente de jovens 
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e adultos analfabetos e com baixa escolaridade (DI PIERRO, 2005 p.1.121). Somente a partir 

da década de 2000 surgiram debates em torno das questões das identidades singulares dos 

alunos dessa modalidade, sempre fomentados pelos movimentos sociais. A Resolução 

CNE/CEB nº 1, de 5 de julho de 2000 instituiu as Diretrizes Curriculares para a Educação de 

Jovens e Adultos e já previa em seu texto o respeito ao princípio da diferença na elaboração 

das propostas pedagógicas para essa modalidade. 

 
 
Art. 5º Os componentes curriculares consequentes ao modelo pedagógico próprio da 
educação de jovens e adultos e expressos nas propostas pedagógicas das unidades 
educacionais obedecerão aos princípios, aos objetivos e às diretrizes curriculares tais 
como formulados no Parecer CNE/CEB 11/2000, que acompanha a presente 
Resolução, nos pareceres CNE/CEB 4/98, CNE/CEB 15/98 e CNE/CEB 16/99, suas 
respectivas resoluções e as orientações próprias dos sistemas de ensino.  
Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação Básica, a identidade 
própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os perfis dos 
estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos princípios de equidade, diferença e 
proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares 
nacionais e na proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar:  
I - quanto à equidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a fim 
de propiciar um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de 
direitos e de oportunidades face ao direito à educação;  
II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e 
inseparável dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do 
mérito de cada qual e do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores;  
III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas dos 
componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de Jovens e 
Adultos com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus 
estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização 
básica. 
 
     

Com a mudança de governo em 2003 algumas ações foram implementadas em 

âmbito federal no intuito de impulsionar o crescimento da EJA e vinculá-la à alfabetização, 

como o Programa Brasil Alfabetizado e a Comissão Nacional de Alfabetização que contava 

com a participação dos Fóruns de EJA, além da criação da Secretaria Extraordinária de 

Erradicação do Analfabetismo – SEEA.  

Em 2004 o governo federal atende às demandas dos movimentos sociais e cria a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Inclusão Social – 

SECADI, que unificou a gestão sobre as políticas de alfabetização, educação de jovens e 

adultos, além dos assuntos relacionados à diversidade (educação indígena, educação do 

campo, educação etnicorracial e educação ambiental). Com essa nova Secretaria o MEC deixa 

de repassar às organizações não-governamentais – ONG a maior parte dos recursos destinados 

à investimentos na EJA e passa a destiná-los aos estados e municípios, no intuito de aumentar 

a oferta de matrículas nessa modalidade (BRASIL, 2008 p.9). 
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Passou a investir também na educação do campo com o incremento dos recursos 

destinados ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária – PRONERA e a criação 

do Programa Saberes da Terra, além de investir na vinculação entre a EJA e a formação 

profissional com o desenvolvimento de ações como o Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos – PROEJA, além de apoiar ações de outros Ministérios como o Plano Nacional de 

Formação e Qualificação Profissional – PLANFOR. 

Entretanto não houve uma aproximação entre a coordenação da EJA e da Educação 

das Relações Étnicorraciais, mesmo ambas estando sob a responsabilidade da mesma 

secretaria do MEC, a SECADI, e terem como foco políticas para jovens e aultos. 

No ano de 2009, durante o Encontro Nacional Preparatório à VI CONFITEA,  o 

MEC juntamente com os movimentos sociais ligados à EJA e os Fóruns de  EJA aprovaram o 

Documento Final Preparatório à VI Conferência Internacional de Educação de Adultos. Além 

de conter um diagnóstico sobre a EJA, o documento apresenta algumas perspectivas e 

desafios para a modalidade. Ao descrever os sujeitos da EJA, o documento aponta a 

diversidade como uma característica desse público e salienta a importância da interface entre 

o econômico e o cultural na formulação das políticas públicas que tenham como alvo a 

orientação para formulação de processos político-pedagógicos que atendam as necessidades 

de inclusão dessas diversas identidades que convivem nas salas de aula da EJA, sem negar 

suas especificidades. 

 
 
(...) a EJA volta-se para um conjunto amplo e heterogêneo de jovens e adultos 
oriundos de diferentes frações da classe trabalhadora. Por isso, é compreendido na 
diversidade e multiplicidade de situações relativas às questões étnico-racial, de 
gênero, geracionais; de aspectos culturais e regionais e geográficos; de orientação 
sexual; de privação da liberdade; e de condições mentais, físicas e psíquicas — 
entendida, portanto, nas diferentes formas de produção da existência, sob os 
aspectos econômico e cultural. (BRASIL, 2009 p. 28) 
 
   

Notoriamente mais avançado no que tange à questão etnicorracial, o documento 

defende a superação do preconceito e discriminação, combatendo a mentalidade de 

superioridade da matriz cultural européia e branca, que estabelece padrões físicos e visões de 

mundo hegemônicas. O documento reconhece as práticas discriminatórias sofridas pelos(as) 

negros(as) nas escolas, afirmando que “as relações dos educandos entre si e entre eles e seus 

professores reproduzem relações sociais e étnicorraciais presentes no dia-a-dia de todos os 

brasileiros.” (BRASIL, 2009 p. 30), além de apontar o cumprimento dos textos legais que 

incorporaram as demandas do movimento negro como forma de assegurar e preservar os 
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valores culturais da população negra, em especial a implementação da Lei 10.639/2003. 

 O Documento Final Preparatório à VI CONFITEA, entre outras recomendações, 

aponta a necessidade da intersetorialidade como forma de combater a fragmentação de ações 

adotadas pelos diversos níveis de governo e o aproveitamento da experiência acumulada pelos 

movimentos sociais e organizações não-governamentais quando da formulação de políticas 

para a Educação de Jovens e Adultos. Apesar de o documento conter recomendações ao MEC 

e aos sistemas de ensino estaduais e municipais sobre a implementação de ações afirmativas 

com vistas a reduzir “as desigualdades socioeconômicas” e promover a igualdade social 

(BRASIL, 2009 p. 52), o mesmo ainda atribui essas desigualdades apenas à sociedade de 

classes brasileira, não enfrentando a desigualdade racial. 

  
 
A diversidade transformada em desigualdade tem assumido um duro papel para a 
cidadania em toda a história brasileira. Considerada a sociedade de classes, 
hierárquica e autoritária que constituiu a nação, há a exigência de políticas de Estado 
para superar a desigualdade engendrada pelo sistema capitalista. (BRASIL, 2009 p. 
29). 
 
 

Paradoxalmente a essa visão difusa sobre a problemática racial na EJA, os dados da 

Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do ano de 2006 – PNAD/2006, utilizados pelo 

próprio Documento Final, constatam que 49,5% da população brasileira é constituída por 

negros (pretos e pardos) e esses negros são comprovadamente os principais “clientes” dessa 

modalidade de educação. Tal constatação demonstra a necessidade de se lançar um olhar para 

a questão racial, em intersecção com a questão de classe, quando da formulação de políticas 

públicas para a Educação de Jovens e Adultos, principalmente nos Estados e Municípios, 

responsáveis diretos pela gestão dessa modalidade de ensino.  

Todavia, apesar desse aparente avanço, o relatório aprovado ao final da VI 

CONFITEA, em 04 de dezembro de 2009, reafirmou a tendência de seus organismos 

participantes: Estados, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, UNESCO e 

representantes do setor privado, em entender a questão da EJA apenas como um problema 

econômico, desconsiderando as questões culturais presentes na modalidade. Este fato se 

materializa no referido relatório quando percebemos que a diversidade cultural é abordada de 

forma genérica e universalista, sendo que a diversidade étnica aparece apenas uma vez em 

todo o documento, quando este trata da “participação, inclusão e equidade”: 

 
 
A educação inclusiva é fundamental para alcançar o desenvolvimento humano, 
social e econômico. Dotar a todos os indivíduos para que desenvolvam seu potencial 
contribui de maneira importante para auxiliá-los a conviver harmoniosa e 
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dignamente. Ninguém pode ser objeto de exclusão por sua idade, sexo, origem 
étnica, situação migratória, idioma, religião, incapacidade, condição rural, 
identidade ou orientação sexual, pobreza ou por haver sido exilado por um conflito 
ou haver sido encarcerado. (UNESCO, 2009 p. 6). 
 
 

No que se refere à intersetorialidade, no relatório acima (página 5) as nações 

participantes se comprometem a “promover e apoiar a cooperação intersetorial e 

interministerial”, além de “criar e manter mecanismos para a participação das autoridades 

públicas de todos os níveis administrativos”. Porém o que se vê atualmente no tocante às 

políticas públicas para a EJA é um quadro de desarticulação tanto por parte do governo 

federal, quanto nos estados e municípios. 

Igualmente ao que ocorre nos outros estados da federação, no Distrito Federal as 

políticas voltadas para a Educação de Jovens e Adultos não conseguem articular uma sintonia 

com as diretrizes emanadas da esfera federal. Exemplo disso é a adesão do Governo do 

Distrito Federal ao PROEJA, que só se consolidou dois anos após o lançamento desse 

programa pelo governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, com cursos a distância 

somente voltados para o terceiro segmento. Esse projeto denominou-se PROEJA EAD 

(http://www.ead.sect.df.gov.br/etcetec) que foi vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia 

do DF em articulação com a Secretaria de Educação, onde ficou sob a responsabilidade da 

Gerência de Educação Profissionalizante. 

 

2.2 A EJA no Distrito Federal 

 

O Distrito Federal inicia seu marco jurídico sobre a EJA em 09 de junho de 1993, 

com a Lei Orgânica do DF que estabelece além da formação de professores alfabetizadores de 

jovens e adultos 

 
Art. 225 (...) 
Parágrafo Único: Determina competência ao poder público para implantar programa 
permanente de alfabetização de adultos articulado com os demais programas 
dirigidos a este segmento, observada a obrigatoriedade de ação das unidades 
escolares em sua área de influência, em cooperação com os movimentos sociais 
organizados. (BRASÍLIA, 1993). 
 
 

Em 1995 cria o Programa Permanente de Alfabetização e Educação Básica para 

Jovens e Adultos no âmbito do DF e, em 1997, cria o Fundo de Apoio ao programa 

Permanente de Alfabetização e Educação Básica para Jovens e Adultos – FUNALFA. 

(GTPA/DF, 2005 p. 4). Também existe como marco jurídico da EJA no DF a Resolução nº 
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2/1998 do Conselho de Educação do Distrito Federal – CEDF, que estabelece normas para o 

Sistema de Ensino do DF em consonância com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN; a Resolução nº 1/2001-CEDF, que altera os artigos nº 31, 32 e 35 da 

Resolução nº 2/98-CEDF; e a Resolução nº 1/2003-CEDF, alterada pela Resolução nº 1/2004-

CEDF, de 30 de março de 2004, que prevê a consideração das Diretrizes Curriculares 

Nacionais na elaboração do currículo da Educação Básica, incluída aí a EJA. No diálogo com 

a temática racial isso implicaria incluir as recomendações constantes das DCN-ERER como 

temas transversais das diversas disciplinas da EJA, definindo o reconhecimento da relevância 

social da educação para as relações étnicorraciais como promotora da igualdade e do respeito 

à diversidade de raça, credo, classe econômica existente na EJA (GTPA/DF, 2005 p. 5).  

 
 
Art. 13. Os currículos do ensino fundamental e médio deverão conter, 
obrigatoriamente, a Base Nacional Comum e uma Parte Diversificada, de escolha da 
instituição educacional, que contemple as características regionais e locais da 
sociedade, da cultura, da economia e da clientela. 
§ 1º As instituições educacionais, na elaboração dos currículos, considerarão as 
Diretrizes Curriculares Nacionais e as normas do Sistema de Ensino do Distrito 
Federal. 
§ 2º O desenvolvimento dos diversos componentes curriculares abordará temas 
transversais, questões de relevância social, respeitados os interesses do aluno, da 
família e da comunidade. 
 
 

No que se refere ao Governo do Distrito Federal e à implantação da Lei 10.639/2003, 

o que se verifica é que não existe uma organicidade nas ações desempenhadas pelos diversos 

órgãos, situação já constatada nos sistemas de ensino. Segundo informações da Diretoria de 

Jovens e Adultos - DEJA da Secretaria de Educação do Distrito Federal - SEDF, não existe 

uma política específica voltada para a EJA que vise ao cumprimento do artigo 26-A da 

LDBEN, alterado pela Lei 10.639/2003. As ações que ora existem ficam restritas à 

Subsecretaria de Educação Básica, à qual a DEJA é subordinada, e à Escola de 

Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação do Distrito Federal – EAPE. 

Ainda segundo a DEJA as ações voltadas para a implementação da Educação para as 

Relações Étnicorraciais geralmente ficam a cargo dos(as) professores(as) das escolas, não 

existindo nenhum tipo de mapeamento específico desses projetos, o que contraria o disposto 

no Plano Nacional de Implementação das DCN-ERER. Quando a Diretoria fica sabendo de 

algum projeto nesse sentido é por meio do Projeto Político-Pedagógico da escola, o qual deve 

ser encaminhado à DEJA por força de regulamento. 

Por sua vez, a EAPE atualmente tem uma atuação discreta na formação de 

gestores(as) educacionais e professores(as) no que concerne à Educação para as Relações 
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Étnicorraciais, diferente do que ocorreu nos anos de  2004 a 2010, período de maior 

efervescência desse tema nos sistemas de ensino brasileiro como um todo (GARCIA e 

FILICE, 2011). Durante esses anos a EAPE desenvolveu um curso de formação de 

professores(as) da rede pública de ensino do Distrito Federal, sobre a Educação para a 

Igualdade Etnicorracial, desenvolvido pela professora Carmem Silva Batista, especialista na 

temática pela Universidade de Brasília e com cursos também na Universidade Federal da 

Bahia – UFBA. 

O curso surgiu um ano após a Lei 10.639/2003 e apesar de ser uma atividade 

institucional da EAPE, foi conduzido quase de forma individual pela professora Carmem, que 

não contava com orçamento próprio para desenvolvimento das atividades, nem com espaço 

adequado. No início, o curso era inserido como componente curricular de outros cursos de 

formação da escola, não havendo turmas específicas, o que passou a ocorrer somente no ano 

de 2006. 

Os cursos tinham a duração de um semestre, com turmas nos turnos da manhã, tarde 

e noite. Cada turma tinha por volta de 30 alunos, que se encontravam semanalmente para a 

realização das oficinas. Durante o curso os professores desenvolviam um projeto sobre a 

temática etnicorracial em suas salas de aula, encarregando-se de construir um portfólio sobre 

seus projetos, que seria apresentado como produto final do curso. Os professores recebiam um 

acompanhamento individualizado da professora Carmem, que visitava cada escola para 

avaliar a execução e orientar possíveis correções de rumo. 

No ano de 2008 o curso foi contemplado com uma sala temática, onde ficavam 

expostos os trabalhos realizados pelos professores. Em 2010, durante a transição do governo 

do Distrito Federal, o curso foi extinto pela então criada Coordenação de Diversidade, 

passando a existir somente em sua versão a distância, com 60 horas/aula e quatro encontros 

presenciais. Enquanto existiu, o curso formou cerca de 200 alunos, sendo sua maioria de 

professores.  

Nota-se que a participação de gestores(as) no curso de formação oferecido pela 

EAPE foi demasiado baixa, fato que pode explicar a falta de participação desse segmento na 

realização de projetos sobre diversidade racial nas escolas, os quais dependem da iniciativa de 

professores mais alinhados com a discussão da temática. Sabendo que esse fato parece se 

reproduzir por todo o país, conforme pesquisa realizada por Garcia Filice (2011), há de se 

questionar qual será seu impacto no interior das escolas. E na EJA? Tais discussões são 

realizadas ou a ênfase na escolarização impede um debate acentuado sobre a diversidade 

cultural? Qual o papel da disciplina de História nesse contexto? 
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Tais indagações se fazem necessárias num contexto de políticas fragmentadas e 

desarticuladas, não obstante a visível constatação do recorrente inchamento da EJA por negros 

e negras lançados a este segmento por estarem fora da idade-série esperada. 
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CAPÍTULO III 

NOTAS SOBRE O PERCURSO METODOLÓGICO E O TRABALHO DE  

CAMPO 

 

3.1 Os métodos e a coleta de dados 

 

A Educação de Jovens e Adultos é considerada uma modalidade da Educação Básica e 

é estruturada em três segmentos que correspondem curricularmente aos períodos do ensino 

regular. O primeiro segmento é correspondente aos anos iniciais do ensino fundamental (1ª a 

4ª série), o segundo segmento corresponde aos anos finais do ensino fundamental (5ª a 8ª 

série) e, por fim, o terceiro segmento corresponde ao ensino médio. Diferentemente do ensino 

regular, os segmentos da EJA se dividem por etapas e não por séries, sendo a primeira etapa 

do  primeiro segmento correlata à 1ª série do ensino fundamental e assim sucessivamente. 

Geralmente cada etapa tem duração de um semestre ou 100 dias letivos. 

A partir da leitura de Creswell (2007) adotamos uma concepção reivindicatória e 

participatória por entendermos que a pesquisa precisa estar ligada à política e a uma agenda 

política que oriente ações para a transformação de situações de opressão e discriminação 

existentes na sociedade. Entendemos que os indivíduos atribuem significados às coisas do 

mundo a partir das suas experiências e, principalmente, pelos valores e costumes que formam 

os padrões sociais considerados válidos pelas classes hegemônicas, os quais são transmitidos 

pelas diversas instituições sociais que se fazem representar pela família, igreja, Estado e 

também pela escola. 

O intuito foi compreender em que medida a desarticulação entre as políticas de EJA 

e ERER impactam o universo da sala de aula, e compõem as visões e convicções de mundo 

dos estudantes da EJA. Fomos a campo para verificar qual o nível de percepção que o(a) 

aluno(a) do 1º segmento de EJA tem das condições de exclusão e discriminação sofridas 

enquanto alunos(as) negros(as) no ambiente escolar. Se optou pela abordagem de métodos 

mistos, pois “podem servir a um propósito maior, transformativo, para defender grupos 

marginalizados, como mulheres, minorias étnicas/raciais (...) pessoas portadoras de 

necessidades especiais e pobres” (MERTENS, 2003 apud CRESWELL, 2010 p. 39), ou seja, 

os grupos sociais constituintes da EJA. 

A presente pesquisa foi realizada com alunos do primeiro segmento da Educação de 

Jovens e Adultos do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS, escola 
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que foi objeto das pesquisas das fases 1 e 2 do Projeto 4 do Curso de Graduação em 

Pedagogia da UnB, quando já analisava a percepção dos estudantes sobre as desigualdades 

sociais da qual são vítimas. A presente pesquisa foi uma continuidade desses projetos, mas 

com foco na questão racial. Essa mudança de olhar se deveu ao desejo de aprofundamento 

dentro do Projeto 5 da discussão realizada na disciplina “Ensino de História, Identidade e 

Cidadania”, onde começamos a analisar a percepção dos estudantes da EJA sobre a 

discriminação racial no ambiente escolar. 

O grupo que contribuiu com a pesquisa se caracteriza por ser de maioria negra, do 

sexo feminino, oriundos da região nordeste do país e com idades acima dos 30 anos. A maior 

parte dos alunos reside em outras Regiões Administrativas ao redor de Brasília e escolheram 

estudar em uma escola localizada na área central de Brasília pela proximidade com o local de 

trabalho. Também existem alunos moradores de cidades do entorno do DF, como Santo 

Antônio do Descoberto. Uma parte considerável dos indivíduos apresenta dificuldades na 

leitura e interpretação de textos, dificultando a resposta aos questionários para coletar dados 

sobre as representações dos alunos no que diz respeito á questão racial na EJA. Outro fator 

que interferiu na seleção metodológica e na realização da pesquisa foi a presença de alunos 

com necessidades especiais nas turmas pesquisadas, o que demandou uma abordagem mais 

atenciosa na coleta de dados deste grupo específico. Mesmo com esses cuidados, uma aluna 

com necessidades especiais não respondeu ao questionário.  

A presente pesquisa é do tipo participante, pois sua “finalidade principal é entender e 

explicitar o modo de pensar, sentir e agir do grupo” (LUDWIG, 2008 p. 59). No tocante à 

pesquisa sobre as práticas desenvolvidas na escola, foi feita uma análise documental do 

Projeto Político Pedagógico da escola, do material utilizado na disciplina História e os Planos 

de Aula da professora de História, verificando se os referidos documentos atendem as 

disposições legais constantes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, 

na Lei 10.639/2003, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnicorraciais e 

no Plano Nacional para Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnicorraciais. 

Seguindo um procedimento misto sequencial, a metodologia da pesquisa consistiu na 

utilização de métodos quantitativos para definição do perfil dos grupos que participaram da 

pesquisa, objetivando identificar semelhanças e dessemelhanças quanto ao perfil etnicorracial 

e social no universo pesquisado, analisando percentuais de alunos(as) negros(as) e não-

negros(as), profissões desempenhadas, faixas etárias etc. Logo após, seguiu-se a utilização de 
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métodos qualitativos para a produção e análise de dados. Essa metodologia está em 

conformidade com o pensamento de Flick (2009, p. 43), quando este afirma que “um estudo 

poderá incluir abordagens qualitativas e quantitativas em diferentes fases do processo de 

pesquisa sem concentrar-se necessariamente na redução de uma delas a uma categoria 

inferior”. 

Após a definição do perfil do universo pesquisado, formamos grupos focais para 

verificar se os alunos têm a percepção da discriminação racial no ambiente escolar. 

Entendemos que este é o instrumento de coleta de dados mais adequado para os alunos do 

primeiro segmento da EJA, devido às suas limitações com a linguagem escrita. Para Morgan e 

Krueger (1993, apud GATTI 2005, p. 9) o objetivo dos grupos focais é 

 
 
captar, a partir das trocas realizadas no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, 
crenças, experiências e reações, de um modo que não seria possível com outros 
métodos, como, por exemplo, a observação, a entrevista ou questionários. 
 
 

Para a montagem dos grupos focais adotamos como padrão a escolha aleatória de 

uma turma da terceira etapa do primeiro segmento. Neste período da escolarização o currículo 

prevê na disciplina de História o ensino da história do DF e dos candangos, grupo que 

apresenta semelhanças com os estudantes da EJA por serem em sua maior parte negros, o que 

tornou possível falar sobre a história dos negros no Brasil sem perder o foco na especificidade 

da turma. 

O pesquisador atuou como moderador do grupo e a professora da turma foi 

convidada a fazer o relato de suas observações durante as discussões, mas declinou da oferta a 

título de realizar outras atividades da sua rotina de trabalho. Com o intuito de deixar os 

participantes mais a vontade durante as seções, apenas o áudio destas foram gravados, e, logo 

em seguida, transcritos para a análise, que foi acrescida das anotações do moderador. 

Foram utilizados alguns temas norteadores para as discussões, porém não houve um 

roteiro estruturado. O moderador guiou a discussão, mas não implantou uma dinâmica de 

perguntas e respostas, estimulando ao máximo a interação e a discussão do grupo, entendendo 

que 

 
 
A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes se pensa, a possibilidade do 
ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no outro, 
o de aprender, e ambos só se tornam verdadeiramente possíveis quando o 
pensamento crítico, inquieto, do educador ou da educadora não freia a capacidade de 
criticamente também pensar ou começar a pensar do educando, pelo contrário, 
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quando o pensamento crítico do educador ou da educadora se entrega à curiosidade 
do educando. (FREIRE, 1992 apud PAIVA e BRANDÃO, 2001 p. 22).  
 
 

O questionário aplicado aos alunos era composto por 16 questões, sendo que apenas 

três exigiam respostas discursivas. As treze primeiras questões pretendiam estabelecer o perfil 

sócio-econômico da turma questionando quanto à quantidade de filhos, sobre ser arrimo de 

família, ocupação etc. Destinou-se a analisar, também, como estes se auto-declaravam no 

tocante à cor da pele. As três últimas questões visavam analisar o conhecimento que os 

estudantes tinham sobre a história dos negros no Brasil, bem como explicitar o seu nível de 

percepção sobre a discriminação racial dentro da escola, tanto em relação a si próprios, como 

aos outros alunos. Os professores e gestores também responderam a questionários que 

objetivavam avaliar a percepção que estes têm sobre práticas discriminatórias dentro da escola 

e a existência ou não de projetos/atividades voltados para a implementação da Lei 

10.639/2003. 

 

3.2 Sobre a escola escolhida e sua metodologia de trabalho 

 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos Asa Sul – CESAS teve sua criação 

regulamentada  pelo Parecer nº 19/75-CEDF e pela Instrução nº 29, de outubro de 1975, do Presidente do 

Conselho Diretor da Fundação Educacional do Distrito Federal. Atualmente tem a função de realizar estudos 

e reuniões de supervisão pedagógica e administrativa, visando a orientar os corpos docente, 

discente e administrativo quanto à metodologia e à filosofia da EJA, buscando conseguir melhor 

qualidade de ensino para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos 

na idade própria. 

A escola atende a alunos do primeiro, segundo e terceiro segmentos de EJA, nos três 

turnos diários, presencial, e atende ainda os 2º e 3º segmentos via EAD – Educação a 

Distância. O perfil dos alunos da escola é composto por jovens excluídos do ensino regular, 

adultos que trabalham na cidade de Brasília e de donas de casa que procuram elevar seu nível 

de estudo formal.  

A maior parte dos alunos é oriunda das diversas Regiões Administrativas, bem como 

das cidades do entorno do Distrito Federal, todas pertencentes ao estado de Goiás. A 

facilidade de acesso à escola por meio do transporte público faz com que a procura dos 

moradores dessas regiões seja grande, uma vez que facilita o deslocamento entre as suas 

residências, o trabalho e a escola. Os alunos também possuem uma grande diversidade 
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econômico-social, variando desde alunos da classe média até jovens em conflito com a lei e 

moradores de abrigos públicos. No tocante ao primeiro segmento, existe uma supremacia de 

alunos de baixa renda. 

O CESAS conta com quase 400 alunos Portadores de Necessidades Educativas 

Especiais, matriculados regularmente e atendidos nas Salas de Recurso, nas quais se procura 

promover a sua inclusão nas salas regulares, com um acompanhamento que possibilite uma 

avaliação contínua desse processo. A escola é referência na rede pública do DF no que diz 

respeito ao atendimento de alunos com necessidades especiais, possuindo diversos espaços para 

atendimento específico por tipo de necessidades. Mesmo assim foi registrado na pesquisa como 

tais espaços ainda carecem de materiais pedagógicos e mobiliários específicos para o 

atendimento das suas necessidades. 

A escola possui um período letivo semestral e a promoção para as séries seguintes 

ocorrem ao final de cada semestre, podendo, excepcionalmente ocorrer durante o mesmo, a 

depender da avaliação de um coletivo de profissionais composto por professores e equipe 

pedagógica da escola. As matrículas também são semestrais e pessoas que não possuam 

documentos comprobatórios do nível escolar podem realizar uma prova que avaliará a série 

em que o candidato será inserido. Tal procedimento é alvo de questionamentos, pois, segundo 

relatos, é comum na escola a existência de alunos matriculados em séries incompatíveis com 

seu nível de desenvolvimento escolar. Isso contribui para o alto nível de retenção que a escola 

apresenta, principalmente no primeiro segmento. 

Apesar de a escola situar-se em uma área nobre da Capital Federal e possuir uma 

área construída de grandes dimensões, a mesma apresenta muitos problemas estruturais e não 

conta com laboratórios para a realização de aulas práticas. Existe apenas um laboratório de 

informática que não está sendo utilizado pelos alunos no momento. 

O corpo docente do CESAS é formado por 216 servidores, sendo 175 professores, 

três Orientadoras Educacionais, 14 Assistentes de Educação/Apoio Administrativo, 19 

Auxiliares de Educação/Conservação e Limpeza e cinco Auxiliares de Educação/Vigilância. 

Deve ser destacado, ainda, que o CESAS opera nos três turnos diários (Matutino, Vespertino e 

Noturno) e não conta com professores em jornada ampliada. 

Os recursos financeiros destinados à manutenção da escola são os previstos no 

Programa de Descentralização Administrativa e Financeira (PDAF), instituído por meio do 

Decreto 28.513, de 06/12/2007, do Governo do Distrito Federal, e gerenciados pela Equipe 

Gestora da unidade escolar, que está assinando com o Secretário de Educação do Distrito 

Federal um Termo de Responsabilidade da Gestão Escolar Compartilhada. 
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3.3 O Projeto Político-Pedagógico da escola: reflexões sobre o escrito e o 

vivido 

 

O Projeto Político Pedagógico - PPP da escola procura abranger as disposições 

constantes da LDBEN que prevê em seu art. 12, inciso I, que “os estabelecimentos de ensino, 

respeitadas as normas comuns e as do seu Sistema de Ensino, terão a incumbência de elaborar 

e executar sua proposta pedagógica”, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação de Jovens e Adultos, preocupando-se em explicitar o atendimento de princípios 

como o da equidade de direitos e oportunidades, o respeito à diferença dos alunos e a 

proporcionalidade de distribuição dos conteúdos curriculares. 

O PPP da escola aponta como objetivos “a promoção da escolarização de jovens e 

adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos, proporcionando-lhes um 

ensino de qualidade que contribua para a melhoria da sua qualidade de vida.” (BRASÍLIA, 

2010 p. 6). Verifica-se no texto do documento uma preocupação não só com o 

desenvolvimento intelectual do aluno, mas também como ser humano e cidadão   

 
 
(...) reconhecimento do potencial dos alunos, estimulando-os a ir em busca de suas 
metas, valorizar-se como pessoa, adquirir autoconfiança, elevar a auto-estima, 
perceber-se como cidadão consciente de seus direitos e deveres. Além de 
desenvolver seu senso crítico e estar sempre trabalhando para seu aperfeiçoamento. 
(BRASÍLIA, 2010 p. 7). 
 
 

Nesse sentido o PPP da escola traz um compromisso que em seus procedimentos, na 

sala de aula ou não, considerarará os princípios básicos do desenvolvimento humano, 

tomando os conteúdos como meios para o desenvolvimento dos processos cognitivos, 

privilegiando o estímulo da capacidade de pensar e desenvolver a competência de processar 

os conteúdos com autonomia intelectiva. Não obstante o espírito do texto, durante as 

observações na turma foi possível notar a ênfase na transmissão dos conteúdos sistematizados. 

A abordagem de conteúdos que enfatizem aspectos relacionados com a cidadania ativa são 

escassos e infrequentes. 

No primeiro segmento a avaliação dos alunos ocorre ao longo do semestre e não se 

restringe às notas das provas e atividades. É comum alunos que tenham alcançado média 

aritmética maior que 5.00 serem retidos na série por apresentarem deficiências em língua 

portuguesa e/ou matemática, disciplinas enfatizadas nesse segmento. Essa decisões sempre 

ocorrem nos Conselhos de Classe, onde professores e equipe pedagógica discutem a situação 
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de cada alunos, individualmente, a fim de emitir um parecer mais condizente com a realidade 

do mesmo. Tais situações são previstas no PPP e estão alinhadas com as normas em vigor. 

Apesar da ênfase nos conhecimentos sistematizados, alguns professores tentam 

utilizar a bagagem de conhecimentos e as experiências do aluno durante suas aulas, em uma 

tentativa de cumprir o PPP da escola e se trabalhar os conteúdos significativos de forma 

contextualizada, respeitando o ritmo próprio do aluno, com vistas ao desenvolvimento de suas 

habilidades e competências. 

 
 
um projeto político-pedagógico não nega o instituído da escola, que é a sua história, 
o conjunto dos seus currículos e dos seus métodos, o conjunto dos seus atores 
internos e externos e seu modo de vida. (GADOTTI, 1998 apud PAIVA e 
BRANDÃO, 2001 p. 55). 
 
 

Nas turmas pesquisadas pode-se observar as diferentes posturas dos docentes em 

relação a esse assunto, existindo professoras extremamente preocupadas com essa prática e 

outras que esporadicamente apresentam preocupação em contextualizar o conteúdo, 

limitando-se a apresentar o conteúdo do livro didático. 

A escola procura desenvolver ações extracurriculares para alunos, professores, 

funcionários e comunidade em geral. Segundo o PPP, todas as propostas da escola são 

voltadas para a valorização das habilidades dessa comunidade, conscientizando a clientela de 

que é possível melhorar suas condições de vida, partindo dessas atividades.  

Nesse quesito, pudemos observar a realização de duas atividades extra curriculares: a 

Semana de Educação para a Vida, onde cada turma apresentou uma atividade profissional 

como forma de despertar o corpo discente para as várias possibilidades que se apresentam no 

mercado de trabalho e a Semana da EJA, marcada pela criação de uma mini-cidade dentro da 

escola, na qual cada segmento ficou responsável por representar uma atividade do mercado de 

trabalho. 

Com relação ao primeiro segmento, objeto dessa pesquisa, percebeu-se que na 

Semana de Educação para a Vida, as profissões atribuídas às turmas eram as de menor 

prestígio social, tais como cabeleireiros, babás e auxiliares do lar, vigias e vigilantes, etc. Tal 

dado pode significar que a escola, como espelho da sociedade, acaba por reproduzir o estigma 

que recai sobre os alunos da EJA, sobretudo os do primeiro segmento, que, por se tratarem 

geralmente de pessoas com mais idade, mulheres e negros(as), são socialmente rotulados 

como pessoas destinadas a ocuparem os papéis sociais menos valorizados. E, conforme Paiva 

e Brandão 
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Essa forma de pensar o conhecimento, estabelecendo lugares desiguais para uns e 
outros de acordo com aquilo que sabem, conforma-se com o modelo de divisão 
social do trabalho, que hierarquiza os sujeitos e separa, pelo conhecimento, os 
lugares de cada um no sistema produtivo, classificando-os segundo sua maior ou 
menor “importância” no modo de produção. (2001 p. 16). 
 
 

Outra análise que se faz da atividade é a da predominância do viés econômico que 

recobre a EJA, pois em uma semana de “educação para a vida” abordou-se apenas a questão 

do mercado de trabalho, deixando outras dimensões excluídas, tais como a cultural, onde se 

poderiam abordar temas como o combate à violência doméstica contra mulheres, a 

participação cada vez mais acentuada destas no mercado de trabalho, a discriminação racial 

contra negros dentro e fora das escolas e a legislação que trata da inclusão social das pessoas 

com necessidades especiais, inclusive no mercado formal. Temas que versam sobre uma 

diversidade reconhecida no PPP da escola 

 
 
O Processo pedagógico desenvolvido pelo professor, em sala de aula ou nos estudos 
realizados pelos alunos fora dela, devem levar em conta a pluralidade de idades 
observadas em cada turma, já que a idade mínima para ingresso no primeiro e no 
segundo segmentos é de 14 (quatorze) anos e no terceiro segmento é de 17 
(dezessete) anos, não havendo nenhum limite máximo de idade. Além disso, outras 
diversidades devem ser levadas em conta, particularmente no que tange às 
necessidades educacionais especiais, sejam elas permanentes ou transitórias, assim 
como as experiências educacionais anteriores apresentadas pelo aluno. (BRASÍLIA, 
2010 p. 8) 
 
 

Segundo o documento, a Semana da EJA é um espaço no qual “são apresentados 

diversos eventos de caráter cultural” (BRASÍLIA, 2010 p. 19) e palestras sobre temas 

variados e de relevante importância para os alunos, tais como as relacionadas com a 

manutenção da saúde física e psíquica. A atividade principal da semana consistiu na criação 

de uma mini-cidade na escola. As turmas ficaram responsáveis por representarem as diversas 

instituições existentes na sociedade, tais como bancos, escolas, hospitais, igrejas, etc.  

Ao primeiro segmento foi atribuída a função de representar as instituições bancárias 

na mini-cidade, fato que reforçou a predominância do econômico nas atividades 

extracurriculares da escola, uma vez que nas aulas de preparação para a atividade foram 

enfatizadas apenas questões instrumentais, como uso do cheque, normas para uso dos cartões 

bancários, tipos de contas-corrente e atribuições dos funcionários dos bancos. Mais uma vez 

foi percebido o caráter instrumental dado à EJA na atuação da escola, pois não houve uma 

abordagem mais crítica da atuação do sistema bancário na produção das desigualdades 
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sociais. Temas como controle das finanças domésticas foram descartados, perdendo-se ótima 

oportunidade de proporcionar aos alunos uma educação financeira voltada para a prevenção 

do endividamento e de armadilhas como cheque especial e juros de cartões de crédito. 

O PPP da escola enfatiza sobremaneira a questão da educação inclusiva, porém 

comete o equívoco de considerar em suas ações de inclusão apenas os alunos com 

necessidades especiais físicas ou intelectuais, apesar de se dizer alinhada à política do MEC 

que  

 
 
procura responder às necessidades de aprendizagem de todas as crianças, jovens e 
adultos, com foco específico nas pessoas e grupos de pessoas que estão excluídas da 
efetivação do direito à educação e que estão fora da escola ou que enfrentam 
barreiras para a participação nos processos de aprendizagem escolar. Assim são 
considerados alunos com necessidades especiais todos aqueles que apresentam 
dificuldades significativas de aprendizagem, em decorrência de condições 
individuais, econômicas e sociais. (BRASÍLIA, 2010 p. 5). 
 
 

Apesar da orientação do MEC apontar e a escola registrar no PPP considerar como 

alunos com necessidades especiais os possuidores de condições econômicas e sociais 

desfavoráveis, na prática ao descrever sua estrutura e projetos de inclusão, somente se refere 

às suas salas de recursos multifuncionais aos programas de atendimento de alunos com 

deficiências auditiva, visual, física e mental. Não foram consideradas no PPP as 

particularidades de grupos marginalizados socialmente, como os negros, as mulheres e os 

idosos. 

No tocante à educação para as relações étnicorraciais, o PPP da escola é omisso em 

vários pontos previstos nas DCN-ERER e no Plano Nacional de Implementação das DCN-

ERER. Esse dado explicita o não cumprimento da meta estipulada no Plano, prevista para ser 

realizada até o ano de 2010, de divulgação da temática etnicorracial nos PPP das escolas da 

educação básica. 

A falta de atividades que abranjam o previsto na Lei 10.639/2003 ao longo do ano 

demonstra que a equipe de coordenação não está conseguindo desenvolver ações de combate 

à discriminação racial na escola, nem de valorização da cultura negra por alunos negros(as) e 

brancos(as). Como na maioria das instituições de ensino, tais ações não constam de seus PPP 

e, na prática, só ocorrem por ocasião da semana da consciência negra. 

Embora o PPP descreva a participação da equipe pedagógica na elaboração, 

implementação, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica, bem como na 

coordenação da participação dos professores em todas as fases citadas, a escola demonstra 

dificuldades em realizar mapeamentos dos alunos quando o recorte é racial, o que ficou 
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evidente no não preenchimento de um questionário sobre a constituição etnicorracial da 

escola, aplicado no primeiro semestre de 2011 e na prática institucionalizada dos profissionais 

da secretaria da escola de, no ato da matrícula de novos alunos, preencherem automaticamente 

o campo “cor/raça” com a opção “não declarada”, sob a alegação de que o preenchimento de 

tal quesito atrasa o atendimento ao público, devido à dificuldade que as pessoas apresentam 

em definir sua cor de pele. O que revela uma falta de percepção da importância desse 

indicador para a composição de práticas mais adequadas ao público demandante desta 

modalidade de ensino. 

Esse dado significa um desrespeito ao estabelecido na alínea “c” do item 5.1 do 

Plano Nacional de Implementação das DCN-ERER, e ao mesmo tempo deixa claro a 

dificuldade que as pessoas têm de se declararem negras, expondo todo o simbolismo 

pejorativo que o “ser negro” traz implícito no imaginário das pessoas e que é mascarado pelo 

mito da democracia racial. Mas, isso não pode e não deve ser empecilho para a escola adotar 

uma postura de enfrentamento das questões raciais em seu Projeto Político-Pedagógico, 

considerando o entendimento de Paiva e Brandão (2001, p. 63), de que  

 
 
Construir um projeto pedagógico significa enfrentar o desafio da mudança e da 
transformação, tanto na forma como a escola organiza seu processo de trabalho 
educativo, como na gestão exercida pelos interessados, o que implica repensar a 
estrutura de poder na escola. 
 
 

Conclui-se que a escola carece de construir um projeto político-pedagógico que 

realmente relacione a dimensão política e pedagógica, não se restringindo a atuar sobre o 

aspecto conteúdista do currículo, mas também, analise suas práticas e conteúdos no contexto 

das relações de poder que são estabelecidas em seu interior. Deve-se procurar contemplar as 

diferentes culturas existentes na escola, provocando um diálogo aberto e franco entre as 

subjetividades, para isso a escola deve se considerar no contexto das lutas sociais das minorias 

discriminadas socialmente, procurando criar um ambiente democrático e de cidadania dentro 

e fora de seus muros que supere o caráter de neutralidade atribuído à educação, que pouco têm 

contribuído para que o público da EJA se perceba como cidadãos(ãs) de direito. 

 

3.4 Caracterização da turma 

 

O Censo Demográfico do ano de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, contabilizou que aproximadamente 50,74% da população 
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brasileira é negra (pretos e pardos) e 47,73% são brancos. Considerando que a Pesquisa 

Nacional de Amostras de Domicílios do ano de 2008 – PNAD/2008, realizada pelo mesmo 

Instituto apontava que 49,2% da população do DF se declararam pardas, 41,8% brancas e 

8,1% pretas, podemos dizer que houve uma evolução no nível de consciência da população 

negra no sentido do reconhecimento de sua origem étnica.  

Por sua vez, a Pesquisa Domiciliar Socioeconômica – PEDS, realizada em 2009 pela 

Companhia de Planejamento do Distrito Federal – CODEPLAN, apurou que 64,3% das 

pessoas residentes em domicílios precários do DF se declararam pardas, 18,2% pretas e 

17,4% brancas. O total de pretos e pardos é de 82,5%, bem acima da média populacional que 

gira em torno de 50%. A EJA é caracterizada por atender a população de baixa renda que não 

teve acesso à educação regular na idade devida, suprindo majoritariamente a carência 

educacional desta população e que sua clientela é predominantemente constituída por 

negros(as), dados que explicam o fato de que quase a totalidade dos alunos da turma 

pesquisada são negros(as), inclusive as duas alunas de origem africana, existindo apenas uma 

aluna branca.  

Esses dados também ordenam a vinculação entre raça e classe para a compreensão da 

questão da desigualdade racial e social existente no Brasil, pois mostra a 

desproporcionalidade entre o total da população branca do DF e o quantitativo dessa 

população residente em domicílios precários 17,4%, o que se reflete na composição étnica das 

turmas de EJA, corroborando com a afirmação a seguir:  

 
 
É bem verdade que a alguns bancos escolares foi vetado o assento de brancos, em 
função da classe social que ocupavam, ou seja, foram excluídos efetivamente por 
serem pobres; já para os negros, a exclusão foi dupla, em primeiro lugar racial, e em 
segundo, econômica. (FILICE e SANTOS, 2010 p. 226). 
 
 

3.4.1 A turma da 1ª etapa do 1ª segmento 

 

O universo pesquisado é constituído por 16 alunos da terceira etapa do primeiro 

segmento do Centro de Educação de Jovens e Adultos da Asa Sul – CESAS, sendo composto 

por 13 mulheres e 3 homens, com idades que variam dos 15 aos 58 anos, sendo que 62,5% 

dos alunos estão compreendidos entre a faixa etária dos 41 aos 58 anos. Do total de alunos 10 

são originários de estados da região nordeste, onde se concentra a maior parte da população 

negra do Brasil, e 4 do estado de Goiás. As outras duas alunas são provenientes de Angola e 

Guiné Bissau. Apenas uma aluna se declarou branca e duas pretas, sendo que todos os outros 
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alunos se auto-declararam pardos. 

Tabela 4 

Total de alunos da turma segundo os grupos raça/cor e sexo 

  Negros Brancos 

Homens 3 -- 

Mulheres 12 1 

Total 15 1 
Fonte: Questionário da pesquisa.  

 

Tabela 5 

Total de alunos da turma segundo os grupos sexo e naturalidade 

  Nordeste Centro-Oeste Estrangeiros 

Homens 2 1 -- 

Mulheres 8 3 2 

Total 10 4 2 
Fonte: Questionário da pesquisa. 

A PEDS/2009 revela que dos chefes de família de baixa renda do Distrito Federal, 

56,1% são naturais da região nordeste. 54,3% dos chefes de família de baixa renda e oriundos 

de outros estados migraram para o Distrito Federal a procura de trabalho e 23,2% alegaram ter 

vindo para o DF para acompanhar parentes. 

O perfil acima revela um contexto de maior participação das mulheres no ambiente 

escolar, contrariando o histórico de submissão destas na sociedade brasileira, fato que as faz 

procurar a EJA como forma de recuperar a escolarização que lhes foi impedida na infância. 

Essa constatação torna importante a discussão nas turmas de jovens e adultos de questões 

como meios de informação e comunicação, diversidade etnicorracial, além das relações de 

gênero e direitos da mulher, essenciais para a composição do currículo da EJA, uma vez que 

descortinam as desigualdades sofridas pelas minorias na sociedade atual (PIERRO 2001, p. 

75). 

A PEDS/2009 aponta existirem 227.453 pessoas de baixa renda no DF, sendo que 

53% dessas pessoas são mulheres. Pesquisas apontam ainda que as mulheres possuem mais 

anos de escolarização em relação aos homens. A junção destes dados pode explicar a 

predominância das mulheres nas escolas de EJA, pois estas, apesar das condições sociais 

desfavoráveis, estão conseguindo se manter nas salas de aula. 

Das 13 alunas, apenas quatro são chefes de família, o que se alinha aos dados da 

PEDS/2009 os quais mostram que apenas 31,7% dos chefes de família do DF são femininos. 
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Uma característica que se repetiu em todas as alunas, independente de serem as principais 

provedoras do lar ou não, foi o fato de terem abdicado dos estudos quando ainda jovens ou 

para trabalharem nas roças, ajudando os pais ou para cuidarem dos filhos e por terem se 

casado muito cedo. A violência doméstica também apareceu nos relatos de várias dessas 

alunas como um dos motivos da migração para Brasília, pois muitas delas deixaram suas 

cidades de origem fugindo de maridos ou de pais violentos. Mesmo que de forma distinta, 

esse fato também afeta alunos do sexo masculino, como é o caso do aluno “C”, que afirma 

que a mãe veio do Piauí para Brasília fugindo do marido alcoólatra, que a espancava 

constantemente. 

Tabela 6 

Total de alunos da turma segundo Regiões Administrativas em que residem 

Região Administrativa Quantidade de alunos residentes 

Brasília 4 

Varjão  1 

Samambaia 2 

Paranoá 2 

Taquari 1 

Riacho Fundo I 1 

Santa Maria 1 

Ceilândia 2 

Vicente Pires 1 

Entorno  1 

Total 16 
Fonte: Questionário da pesquisa. 

Os dados acima demonstram que os efeitos da ausência de políticas públicas ainda 

hoje vitimam a população negra. Continua a existir uma migração forçada para os centros 

urbanos em busca de condições dignas de cidadania. Conectando-se com a história, a política 

de valorização da cultura européia implantada no pós-abolição significou a falta de 

investimentos nas regiões norte e nordeste do país, ocupadas por negros(as) e indígenas e em 

pesados aportes de recursos voltados para o desenvolvimento das regiões sul e sudeste, a fim 

de atrair imigrantes europeus. Tal contexto acabou por estimular que milhares de afro-

descendentes também se deslocassem para essas regiões mais prósperas, indo morar nas 

periferias e em condições de extrema miséria, originando as favelas existentes hoje. 
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Os trabalhos sobre os negros, desde o período pós-abolição, denunciam que eles 
foram largados à própria sorte, tendo que morar em favelas, viver à margem da 
sociedade, trabalhar nos piores empregos, indicando que o desemprego os levou a 
roubar, a se tornarem bêbados, miseráveis, a se prostituir, etc. (NASCIMENTO, 
2005 apud GARCIA FILICE e SANTOS, 2010 p. 215). 
 
 

Garcia Filice (2007, p. 89) revela que “os negros estão mais sujeitos ao desemprego, 

permanecem nessa situação por mais tempo e, quando trabalham, ocupam postos de menor 

qualidade, status e remuneração”. Tal revelação é comprovada quando percebemos que 37,5% 

da turma estão sem ocupação, sendo que todos os outros exercem profissões ligadas a 

atividades braçais e pouco valorizadas no mercado de trabalho, tais como porteiro, manicure, 

copeira, diarista, etc. A pesquisa de Garcia Filice revela ainda que quando negros e brancos 

possuem a mesma escolaridade, ainda assim os salários dos negros são menores, o que 

demonstra a discriminação sofrida por essa população no mercado de trabalho. 

Esses dados corroboram a PEDS/2009 que mostra o percentual de 51,6% das pessoas 

ocupantes de residências precárias no DF com carteiras assinadas e apenas 20,2% dessas 

pessoas na informalidade. Mas também se alinha ao fato de que a representação de negros em 

funções de chefia e direção nas empresas é muito menor que nas funções subalternas, de 

execução. Garcia Filice (2007, p. 91), baseada em uma pesquisa realizada pelo Instituto Ethos 

em 2005, mostra que apenas 1,8% dos cargos executivos das 500 maiores empresas do Brasil 

são ocupados por negros. Quando se analisa as funções mais simples esse número sobe para 

23,4%. 

Isso reforça a necessidade de existir uma relação indissociável para explicar o perfil 

das turmas da EJA a partir das categorias de raça, gênero e classe que muitas vezes passam 

despercebidas por gestores escolares, educadores e intelectuais da educação que privilegiam o 

discurso sobre o fator econômico. Quando o assunto é educação de adultos, as análises sobre a 

EJA não podem se encerrar apenas neste fator. 

 
 
A presença do racismo, do preconceito e da discriminação racial como práticas 
sociais, aliados à existência do racismo institucional, representam um obstáculo à 
redução daquelas desigualdades, obstáculo este que só poderá ser vencido com a 
mobilização de esforços de cunho específico. Assim a implementação de políticas 
públicas específicas, capazes de dar respostas mais eficientes frente ao grave quadro 
de desigualdades raciais existentes em nossa sociedade, apresenta-se como uma 
exigência incontornável na construção de um país com maior justiça. (JACCOUD, 
2008 p.141). 
 
 

No que tange aos negros, a realidade da discriminação está presente na sua vida 

desde o Brasil colonial, como mostram as Diretrizes Curriculares para a Educação Étnico-
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Racial e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2005 p. 7). 

Trata-se do racismo institucional, comprovado nos Decretos nº 1.331, de 12 de fevereiro de 

1854 e 7.031-A, de 6 de setembro de 1878, que respectivamente proibia o acesso às escolas 

públicas pelos escravos e restringia o acesso ao estudante negro ao turno noturno. Silva e 

Araújo (2005, p. 71) relatam que “a população negra teve presença sistematicamente negada 

na escola (...), negaram condições objetivas e materiais que facultassem aos negros recém-

egressos do cativeiro e seus descendentes um projeto educacional (...)”. Segundo estes 

mesmos autores tais restrições geraram “prejuízos sociais, econômicos e políticos à população 

negra” (p. 75). 

Diante dessa constatação, mapeada nos dados estatísticos e históricos se faz 

necessário avaliar, minimamente, dado o caráter monográfico da pesquisa, os impactos sobre 

os(as) estudantes da EJA, desta história complexa. 

 

3.4.2 As aulas de história 

 

Para a apreensão da corrente historiográfica predominante nas aulas de História que a 

turma da terceira etapa freqüentou, aplicamos um questionário com dez questões, o qual foi 

respondido pela professora da disciplina de História. A realização de uma entrevista foi vetada 

pela professora, segundo ela pela falta de tempo da mesma, por estarmos no final do semestre 

letivo. 

A professora em questão é graduada em Pedagogia e pós-graduada Latu Senso em 

ensino especial e psicopedagogia, além de possuir curso de pós-formação em EJA pela EAPE. 

Leciona há onze anos. 

Apesar de a professora não possuir um plano de curso, nem planos de aulas em 

virtude de ser seu primeiro ano lecionando a disciplina, segundo a mesma o que foi abordado 

em sala de aula foi a história de Brasília antes de se tornar o Distrito Federal, com ênfase no 

sonho de Dom Bosco e na previsão de sua construção nas Constituições Brasileiras e as ações 

de criação de Brasília, destacando-se o presidente Juscelino Kubstcheck. 

Também foram trabalhadas, segundo a professora, as condições de vida dos 

candangos, através de textos de apoio, músicas e do livro didático. Não houve menção ao fato 

de a maioria dos candangos ser negra, e também não se abordou em nenhum momento a 

questão das migrações a que foram submetidas aquelas pessoas que vieram construir a cidade 

de Brasília. Perdeu-se a oportunidade de se traçar um paralelo entre esse movimento 
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migratório e a diáspora africana, caracterizada por ser um fenômeno sócio-histórico-cultural 

de migração forçada da população dos países africanos por motivos escravagistas e mercantis 

e que durou até o fim do século XIX, ao não se explicitar o deslocamento da população negra 

de seus locais de origens para Brasília, em busca de melhores condições de vida e inclusão 

social.  

Sob uma forma idílica das migrações forçadas, pouco foi problematizado das 

condições desumanas impostas aos candangos. Segundo Reis (2011 p. 14): 

 
 
À semelhança de Canaã, terra prometida aos hebreus, onde corre leite e mel, Brasília 
é a terra prometida, onde corre pão, trabalho, escola, saúde e liberdade para todos os 
brasileiros. Errantes e migrantes acorrem a Brasília em busca de maiores e melhores 
condições de vida. 
 
 

Também, o material didático utilizado na escola nada diz sobre os negros habitantes 

da então capital federal, Rio de Janeiro, em sua maioria já migrantes da região nordeste, que 

foram seduzidos por promessas de prosperidade na nova capital e que mais uma vez se 

deslocam para uma região desconhecida a procura de dias melhores. Conforme declara Reis 

(2011 p. 14): 

 
(...) Brasília não é a terra onde corre leite e mel. Mas que muitos têm que viver, lutar, 
e até morrer, para conquistar e fazer correr leite e mel, moradia, pão, educação, 
saúde e trabalho. Muitos dos migrantes que construíram a capital, prédios e até 
mesmo moradias, não têm acesso a estas. Ficam ao relento, sem ter onde morar. 
Esses ”candangos” (como são chamados os operários construtores de Brasília) ficam 
à margem da vida social, cultural e econômica da cidade. 
 
 

No geral, a história das Regiões Administrativas foi abordada superficialmente e, 

segundo a professora, sempre eram utilizados exemplos das vivências dos alunos como 

contribuição para as aulas, apesar de a mesma não ter dito como era realizada essa prática. 

Esse dado corrobora as conclusões de Fonseca (2007, p. 154) que apontam a dificuldade do 

ensino da história local e regional nas séries iniciais pela fragmentação rígida dos espaços e 

temas, pela naturalização e ideologização da vida social e política, pelo espaço reservado aos 

estudos dos chamados aspectos políticos, que privilegiam os vultos nacionais, e finalmente, 

pelas fontes de estudos produzidas por órgãos administrativos locais “com o objetivo de 

difundir a imagem do grupo detentor do poder político e econômico.” (IDEM, p. 155).  

Todos esses fatores impedem a criação de uma identificação do aluno com a cultura 

local produzida nas regiões em que habitam, fazendo com que manifestações como o “RAP” e 

o “Hip Hop” produzidos na Ceilândia, o candomblé dos terreiros do DF e o misticismo do 
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Vale do Amanhecer, entre outros, sejam encarados como subprodutos da marginalização ou 

prática satanistas de pessoas pagãs. 

Infere-se das respostas da professora que ainda vigora nas salas de aula da EJA uma 

proposta conservadora com características positivista de abordagem do ensino de História. As 

aulas enfatizam a memorização de datas e de fatos históricos considerados importantes na 

construção de Brasília, como o fato de a mesma ter sido prevista por Dom Bosco. A figura de 

Juscelino Kubstcheck é vista como herói nacional, não sendo abordados fatores econômicos e 

políticos nacionais e internacionais que determinaram a transferência da capital Federal para o 

Centro-Oeste. 

Em conversa informal a professora revela ser seu primeiro ano na disciplina, fato que 

dificultou sua atuação, trazendo problemas para o planejamento das aulas. Esse fato aponta 

para o problema da formação do professor dos anos iniciais da educação básica, que tem que 

lecionar todas as disciplinas do currículo e muitas vezes não se vê preparado para 

desempenhar tal tarefa.  

Apesar da análise do livro didático utilizado pela escola na disciplina de história não 

ser foco da pesquisa, percebemos que o capítulo dedicado aos candangos tratava apenas de 

manifestações artísticas, como artesanato e folclore. Este fato nos leva a crer que seria muito 

difícil a abordagem das condições sociais da vida dos candangos, a origem desses 

trabalhadores e seu destino após a inauguração de Brasília a partir apenas deste material 

didático, o que dificulta a abordagem das discriminações  que sofreram os negros que vieram 

trabalhar na construção de Brasília. 

Há na escola a prática de privilegiar o ensino das disciplinas de Português e 

Matemática, utilizando-se costumeiramente o tempo destinado às outras disciplinas para 

reforço dos conteúdos dessas duas disciplinas, explicitando a concepção hierarquizada sobre 

os saberes a serem ensinados e o que deve ser aprendido na escola. Isso reforça o perfil 

escolarizante da EJA, em detrimento de uma formação integral que vise o desenvolvimento de 

uma conduta cidadã. 

Outros três professores que ministram a disciplina História na escola responderam ao 

questionário, sendo que todos lecionam na EJA há mais de cinco anos e nenhum possui curso 

de formação para o ensino de História da África e História Afro-brasileira. Esse talvez tenha 

sido o motivo para que a totalidade dos respondentes abordem apenas temas como culinária, 

os flagelos sofridos pelos escravizados e a história dos quilombos nas aulas de História, sendo 

que apenas um diz abordar o tema das religiões e crenças africanas. Essa forma estereotipada 

de se tratar a presença dos negro(as) em nosso país pode ser um dos fatores mais críticos 
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quando se pensa na dificuldade da implementação da política de promoção da igualdade racial 

nas escolas brasileiras, sendo que a formação de professores(as) nessa temática é condição 

indispensável para a solução deste problema. 

Nenhum dos três professores participa de projetos/atividades que tratem da História e 

cultura da África e Afro-brasileira, apesar de dois deles terem conhecimento da existência de 

tais projetos na escola. Isso mostra que o cumprimento da lei 10.639/2003 ainda depende mais 

da inclinação pessoal dos professores em desenvolverem práticas de enfrentamento da 

discriminação racial do que propriamente da ação institucional do governo e/ou da escola. 

Com relação a existência de práticas discriminatórias no ambiente escolar, os 

professores(as) comprovaram a dificuldade em se assumir como fato concreto a discriminação 

racial no interior das escolas. Dos três professores(as), dois disseram não ter ciência de tais 

práticas e um afirmou que estas não existem no ambiente escolar. 

 

3.4.3 As representações dos alunos 

 

A aplicação do questionário revelou que a maior parte dos estudantes pesquisados 

reconhecem a existência da discriminação racial na escola, apesar de alguns a confundirem 

com a discriminação contra pessoas com necessidades especiais. Entretanto, a quase 

totalidade dos alunos afirmou nunca ter sido vítima de práticas discriminatórias, talvez por 

conta da naturalização de tais práticas disfarçadas em brincadeiras e piadas de mau gosto. 

 Tabela 7 

Quantidade de alunos segundo o reconhecimento da existência da discriminação racial 

na escola 

 SIM NÃO 

Existe discriminação racial na escola? 11 5 

Você já sofreu discriminação na escola ou fora dela? 2 14 

Fonte: Questionário da pesquisa. 

Provocados pela aula de História e pelo disposto nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais para o Ensino de História, decidimos realizar duas atividades que pudessem 

possibilitar aos estudantes vincularem a História da construção de Brasília com a situação de 

desigualdade social que forçaram os candangos, na maioria negros, a se deslocarem para o 

centro do país e trabalharem em seus canteiros de obras. Também foi nossa intenção auxiliar 

os estudantes a fazerem uma conexão entre seus percursos de vida e a história desses 
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candangos. 

Após a aplicação dos questionários, foram realizadas duas sessões de grupo focal 

para discutirmos a vida dos candangos durante a construção de Brasília e suas influências na 

formação do território do Distrito Federal. Na primeira sessão foi exibido o documentário 

“Conterrâneos Velhos de Guerra” do cineasta Vladimir Carvalho, gravado em 1990 e que trata 

da construção de Brasília do ponto de vista dos trabalhadores. Devido ao pouco tempo nos 

disponibilizado, exibimos trechos pré-selecionados do documentário, totalizando 35 minutos 

de duração. 

Após a exibição, realizamos uma roda de conversa onde os alunos discutiram entre si 

a temática do filme a partir de questionamentos feitos pelo mediador. A primeira reação da 

turma foi de espanto, pois aquelas cenas contrastavam completamente com o que tinham 

aprendido nos livros. 

 
“Achei tudo diferente do que vi no livro”. (Aluna J.)  
“A gente viu em outro filme que Juscelino era uma pessoa humana, fazia tudo pra 
ajudar os trabalhadores, sabe, e agora a gente assistiu outro filme que mostra outra 
pessoa completamente diferente, que deixou as pessoas passarem necessidades, que 
usou as pessoas. Trabalharam, trabalharam e quando acabou a obra, jogaram o 
trabalhador fora”. (Aluna S.) 
 
 

Essas falas mostram que o ensino de história ainda está sendo praticado na 

perspectiva do sujeito histórico como o herói nacional, invisibilizando diferentes vivências e 

apagando as classes sociais desprivilegiadas dos fatos históricos, contribuindo assim para o 

desconhecimento da identidade do aluno, pela não abordagem da história do seu local de vida 

que é vista como “uma entidade distinta e separada, fenômeno único, como um conjunto 

cultural com periodização própria.” (FONSECA, 2009 p. 155).  

Garcia Filice (2007, p. 33) atribui essa invisibilidade da influência da cultura negra 

na formação da história nacional dentre outras coisas, por limitações na escrita da História do 

Brasil, em seu recorte racial. A disseminação por jornais e revistas de uma “visão de vazios 

e/ou descontinuidades, que supostamente só haveria nos movimentos negros”, mas que na 

verdade constituía um estratagema para nublar as reais condições das necessidades da 

população negra, bem como a luta dos movimentos sociais negros pelo atendimento dessas 

mesmas necessidades.  Fatos estes que se articulam desde ao alheamento à compreensão dos 

sujeitos sobre sua própria história, como ao entendimento mais acurado da luta por políticas 

afirmativas. 

Provocados pelo documentário e a identificação com o conteúdo, que mostrava as 

condições insalubres de trabalho que ocasionavam inúmeras mortes por acidentes, bem como 
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as instalações precárias nas quais viviam os candangos, os alunos quiseram saber qual era a 

história verdadeira: a que eles tinham aprendido nos livros ou a que haviam acabado de 

assistir? Isso demonstra a dificuldade que o professor de História tem em apresentar para seus 

alunos os diferentes pontos de vista que o mesmo fato histórico pode apresentar, e não limitar-

se a reproduzir o texto que está presente no livro didático, contrariando o pensar de Paulo 

Freire (1996, p. 47), em sua Pedagogia da Autonomia, de que “ensinar não é somente 

transferir conhecimentos, mas criar as possibilidades para a própria produção ou a sua 

construção”.  

 
 
“Professor, o senhor que é mais estudado que a gente, o que o senhor acha que é a 
verdadeira história, essa que a gente viu no filme ou a que está no livro de história?” 
(Aluna E.) 
 
 

Essa fala da aluna explicita que o aluno da EJA ainda tem introjetado em si o 

pensamento de que a relação professor-aluno deve ser encarada de forma hierarquizada, entre 

quem “sabe tudo” e quem “não sabe nada”. Percebe-se que o aluno se vê como objeto do 

conhecimento, e não enquanto sujeito do processo educativo e a escola, principalmente o 

ensino de História, contribui com isso, ao não proporcionar uma aprendizagem significativa 

ao aluno da EJA, sobretudo o aluno negro(a). Ele não é capaz de se reconhecer nos fatos 

históricos estudados. Quanto a isso, Freire (1992 apud PAIVA e BRANDÃO, 2001 p. 21) nos alerta: 

 
 
Toda prática educativa implica sempre a existência de sujeitos, aquele ou aquela que 
ensina e aprende e aquele ou aquela que, em situação de aprendiz, ensina também, a 
existência do objeto a ser ensinado e aprendido – a ser re-conhecido e conhecido – o 
conteúdo afinal. 
 
 

Nesse contexto, é possível tecer considerações sobre as visões de tempo histórico 

linear e de longa duração dos estudantes no contraponto aos conteúdos que estão presente nos 

livros didáticos, demonstrando que a história da população negra. Traz também uma repetição 

de iniquidades e injustiças em uma “permanência sobre a qual se articulam mudanças mais ou 

menos lentas” (BRAUDEL, 1969; VOVELLE, 1982; POMIAN, 1988 apud REIS, 1998 p. 

35). Pelo documentário nota-se também a visão das minorias, do dia-a-dia, da curta duração, 

que ocorrem simultaneamente ao tempo da longa duração, ambas constitutivas do tempo 

histórico. O impacto de outras visões sobre a história de Brasília, fez com que os alunos 

vissem aspectos tristes da história da construção da Capital Federal. 

Chamamos a atenção dos alunos para o perfil dos candangos apresentados no 
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documentário solicitando que os mesmos identificassem semelhanças com a turma, em uma 

tentativa de despertar o sentimento de solidariedade étnica e econômica pela identificação 

cultural entre candangos e alunos, tornando-os capazes de se assumirem como negros(as) e 

trabalhadores(as) que compartilham do mesmo destino daqueles candangos que vieram para 

Brasília em busca de um sonho de emancipação e libertação e ao mesmo tempo trabalhar os 

conceitos de diferença e semelhança contidos nos PCN (1997). Paulo Freire (1996 p. 41) nos 

lembra a necessidade de   

 
 
Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, 
transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva porque capaz de 
amar. Assumir-se como sujeito porque capaz de reconhecer-se como objeto.  
 
 

Motivados, os alunos conseguiram identificar que praticamente todos os 

trabalhadores eram negros e, pelos dados ofertados, que eram  oriundos dos estados do 

nordeste, assim como a maioria deles. Porém não conseguiram articular razões para esse 

fenômeno, o que demonstra os impactos nocivos dos documentos no ensino de História e para 

a falta de consciência da influência de questões como raça e gênero na interface com classe, 

na realidade de exclusão destes alunos. A promoção de práticas pedagógicas que 

inaugurassem o debate sobre a discriminação e o preconceito na escola poderia ser fator 

crucial para uma “reelaboração e redefinição das próprias formas de representação e 

significação social” (SILVA apud PAIVA e BRANDÃO, 2001 p. 14) de negros (as) e não 

negros (as). 

O ensino de História mais condizente com a realidade brasileira ordena que a 

discriminação sofrida pelos negros no Brasil seja abordada de forma séria e aprofundada. 

Apesar dessa lacuna, relacionou-se a situação daquelas pessoas ao dos movimentos 

migratórios que os nordestinos sofreram por ocasião da ocupação do interior do país, tudo 

isso sendo mostrado como fenômenos contribuintes para a formação da região onde moram os 

alunos e que dialogam com suas vidas. 

Como visto, a maior parte dos alunos é moradora de Regiões administrativas como 

Ceilândia, Santa Maria, Paranoá e Vicente Pires, outros moram em localidades mais afastadas 

de Brasília como o Taquari e Santo Antonio do Descoberto. Apenas três alunos moravam na 

região de Brasília, sendo que dois destes em casas de parentes.  Essa realidade da turma 

retrata o perfil populacional das Regiões Administrativas do DF, objeto de uma pesquisa 

atualmente em andamento na CODEPLAN e que teve seus dados preliminares divulgados na 

edição nº 13.044, de 15 de novembro de 2011, do Jornal de Brasília. 
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Tais dados mostram que a população negra do DF reside nas áreas mais carentes, tais 

como a Cidade Estrutural com 75,9% de habitantes negros, se estendendo às Regiões do 

Varjão, Paronoá e São Sebastião (JORNAL DE BRAÍLIA, 2011 p. 4). Como contraponto, a 

pesquisa revela que a cidade de Águas Claras possui um contingente de habitantes brancos de 

54,1%, para 3,5% pretos e 41,6% pardos. Dados deste tipo reafirmam a urgência por políticas 

afirmativas positivas que possibilitem aos negros a diminuição dessa defasagem social, 

principalmente no que diz respeito à educação, ao trabalho e à geração de renda, mas também 

revelam, à luz da educação, a necessidade de cursos de formação para a implementação da Lei 

nº 10.639/2003.  

No segundo encontro, realizamos uma discussão sobre a formação das Regiões 

Administrativas logo após a inauguração de Brasília. Uma aluna disse que, quando criança, 

morava com os pais em um acampamento de trabalhadores que construíram a barragem do 

Paranoá. Logo após a inauguração, sua família teve que mudar para um assentamento 

improvisado e posteriormente foram transferidos para a cidade de Ceilândia, em um 

movimento de dissolução daquela vila.  

 A partir desse depoimento questionamos os alunos se eles viam na forma de 

tratamento dado aos candangos após a inauguração de Brasília alguma relação com as 

situações vividas até chegarem ao local onde eles moram atualmente. Em princípio, nenhum 

aluno conseguiu fazer essa relação, nem mesmo a aluna do depoimento anterior. Constata-se a 

naturalização da desigualdade social, entendida pelos alunos da EJA quase que como uma 

sina que só será superada com a ajuda de Deus. Permanecem invisíveis aos alunos os 

mecanismos de dominação e as práticas sociais discriminatórias que impedem o exercício da 

sua cidadania. Por isso torna-se imprescindível o estudo da História local e da História da 

população negra, no contexto da História do Brasil,   

 
 
significa, dentre outras coisas, a necessidade de adentrar esses diferentes tipos de 
escolarização e educação, como espaços de construção da cidadania e fonte de 
conscientização da origem afrobrasileira. Conseqüentemente, a invisibilidade social 
é “desnaturalizada” fazendo emergir as diferenças nas formas de tratamento, a 
desigualdade racial e social. (GARCIA FILICE, 2007 p. 36) 
 
 

Quando um aluno contou sobre a formação do Varjão, a turma conseguiu relacionar o 

fato de que a maioria das cidades do Distrito Federal se originou das invasões habitadas por 

candangos e por familiares destes, vindos para o D.F.  atraídos pelas promessas de 

oportunidades de trabalho e moradia na nova cidade, migrantes estes que já demonstramos ser 

de maioria negra. 
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O aluno M. contou de forma detalhada como o então candidato Joaquim Roriz 

organizou a formação do loteamento que deu origem à região do Varjão, amparado pelo então 

Governador do DF, e de como após eleito cumpriu a promessa de regularizar a cidade. Porém, 

esse movimento resultou na chegada de mais migrantes que acabaram por formar mais 

invasões em torno da cidade do Varjão. 

 Foi a partir desse movimento do Varjão que conseguimos ampliar as reflexões sobre a 

formação de todas as Regiões Administrativas do DF, fazendo com que os alunos pudessem 

entender como a atitude do Governo Federal em radicar os candangos trabalhadores em locais 

distantes da Capital Federal influenciou diretamente a formação de suas comunidades e, por 

conseqüência, suas próprias vidas. Fato que antes estava obscuro para a turma. 

Esse desconhecimento apresentado pela turma vai ao encontro de estudos que 

revelam que, apesar da Pesquisa das Características Étnicorraciais da População – PCERP, 

realizada pelo IBGE em 2008, apontar que 77% do moradores do DF com 15 anos ou mais e 

que foram entrevistados, consideram que a cor ou raça influencia a vida das pessoas, não há 

um aprofundamento nem aceitação que há racismo no Brasil e a questão precisa ser 

enfrentada, em especial nas escolas. Nota-se, como impacto, que no DF quanto menor a renda 

da pessoa maior foi o percentual de invisibilidade da influência da raça/cor na vida das 

pessoas, pois 34,9% dos respondentes que recebiam até ½ salário mínimo responderam que a 

raça/cor não influencia na vida das pessoas, enquanto que apenas 13,7% dos com renda maior 

que quatro salários mínimos responderam da mesma forma. Afinal, sendo os negros a maioria 

dos pobres, a discriminação só será notada quando rompem com a localização social que lhes 

é reservada. 

Quando analisamos por anos de estudos percebe-se que quanto mais tempo de 

escolarização, maior a percepção da influência da cor/raça na vida das pessoas. Enquanto 

71,7% dos respondentes com até quatro anos de estudo concordavam que a cor/raça influencia 

na vida das pessoas, esse percentual entre indivíduos com 12 anos ou mais de estudo era de 

84%. Esse dado demonstra a importância da implementação de ações nas escolas com vistas à 

conscientização das práticas discriminatórias existentes na sociedade.  

Ações pedagógicas para o ensino de História voltadas para a implementação da Lei 

10.639/2003 têm se mostrado eficientes na promoção da valorização da cultura afro-brasileira 

e na formação de uma identidade positiva das pessoas negras, seja pelo reconhecimento de 

sua cultura, seja pela assunção de seus traços fenotípicos como não inferiores aos modelos 

europeizados impostos socialmente.  Tais ações têm contribuído para a formação de pessoas 

mais críticas, conscientes de seus direitos e, sobretudo, das interdições das quais são vítimas 
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por conta do seu pertencimento etnicorracial, e devem ser reproduzidas em todo o contexto 

escolar com vistas ao enfrentamento da discriminação racial. 

Tendo como ponto de partida os dados produzidos nesta pesquisa, os quais constatam 

a invisibilidade que caracteriza a questão racial na turma pesquisada, o capítulo seguinte 

procura apontar caminhos que o ensino de História pode trilhar na busca da promoção de 

debates sobre a educação para as relações étnicorraciais na EJA. 
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CAPÍTULO IV 

UM OLHAR SOBRE A DISCIPLINA HISTÓRIA NA EJA E A QUE STÃO 

RACIAL  

 

4.1 O ensino de história e seu impacto na cultura de sala de aula  

 

No contexto da implementação de políticas públicas da EJA e ERER, a disciplina 

História assume papel essencial. Os Parâmetros Curriculares Nacionais para a disciplina de 

História no Ensino Fundamental – PCN são claros quando designam ao currículo a função de 

“introdução dos alunos na compreensão das diversas formas de relações sociais e a 

perspectiva de que as histórias individuais se integram e fazem parte do que se denomina 

História nacional (...)” (BRASIL, 1997 p. 43), no intuito de superar o modelo de memorização 

e de prevalência do estudo das datas cívicas e dos personagens históricos considerados mais 

significativos na História. 

Essa perspectiva abre espaço para a consideração da importância das classes sociais e 

grupos vulneráveis na constituição da história da nação, possibilitando ao educador trabalhar a 

pluralidade de formas de se entender o tempo histórico e de enxergar a história. Compreender 

que os fatos históricos podem ser vislumbrados por vários pontos de vista, gerando várias 

versões para o mesmo acontecimento, é fundamental para despertar a capacidade de reflexão 

por parte dos alunos, não tomando a priori o que está escrito nos livros como verdades 

absolutas (REIS, 1998). 

O ensino de História não pode incorrer no erro de desprezar o fato de que as ações 

humanas não se dão de forma contínua e linear, mas simultaneamente, criando mudanças a 

partir das representações sociais e da atuação dos sujeitos interpelados pelos problemas do 

dia-a-dia e não somente dos acontecimentos gloriosos (REIS, 1998). À construção do saber 

histórico escolar “agrega-se um conjunto de representações sociais do mundo e da história (...) 

constituídas pela vivência de professores e alunos, que adquirem conhecimentos dinâmicos 

provenientes de várias fontes (...)” (BRASIL, 1997, p. 35). Por assim ser, a disciplina História 

será aqui pensada em seu papel de fundamentar, de forma mais ampla, a temática racial em 

uma perspectiva histórica, política e cultural, que lance luz sobre os estrangulamentos que 

continuam a expulsar jovens negros do ensino regular para a EJA. 

Na História o diálogo passado-presente é uma maneira de descortinar este último e 

apresentá-lo ao educando de um modo crítico e reflexivo. “Ele não é o que não é mais, mas o 
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que foi e ainda é. E como tal é conhecível e é a única dimensão conhecível do modo humano, 

em suas relações com o presente” (REIS, 1998 p. 28). Trata-se de estudar a História não só 

sob a ótica das classes, mas de grupos marginalizados ao longo do tempo. Vê-los como 

sujeitos históricos criadores e transformadores da História a ser estudada, situando-os dentro 

dessa história pela contextualização dos conteúdos atrelada à percepções críticas a cerca da 

realidade que cerca o ambiente escolar.   

Nessa perspectiva o tempo histórico considerado deverá ser compreendido pelo 

tempo das mudanças ocorridas em decorrência das lutas sociais e não numa sucessão de datas 

e acontecimentos. Cabe ao ensino de História provocar reflexões que ampliem o senso 

comum rumo ao conhecimento útil, que permita outras análises sobre o tempo histórico 

relacionando-o com sua realidade e suas atuais condições de vida, e em uma perspectiva mais 

ampla, que o conecte com situações sócio-históricas, políticas e culturais que contribuam para 

a formação da sua identidade social. 

 
 
Este movimento de superação do senso comum implica uma diferente compreensão 
da História. Implica entendê-la e vivê-la, sobretudo vivê-la, como tempo de 
possibilidade, o que significa a recusa a qualquer explicação determinista, fatalista 
da História. (...) o tempo histórico sendo feito por nós e refazendo-nos enquanto 
fazedores dele. (FREIRE apud GADOTTI e ROMÃO, 2008 p. 17). 
 
 

Conforme prevêem os próprios PCN de História “a escolha metodológica representa 

a possibilidade de orientar trabalhos com a realidade presente, relacionando-a e comparando-a 

com momentos significativos do passado” (BRASIL, 1997 p. 39), pode possibilitar, assim, um 

entendimento mais real sobre a condição do negro na sociedade brasileira e sua luta por 

condições dignas de vida, inclusive no que tange às possibilidades educacionais. Procura-se, 

averiguar não só as singularidades do aluno negro, mas a construção da identidade social 

desse aluno conectada a fatos históricos do negro do passado a partir do que Manique e 

Proença (apud FONSECA, 2006 p. 157) chamam de Pedagogia da Memória “uma pedagogia 

da pluralidade e da diferença de tempos e culturas que, concomitantemente, promoverá uma 

nova relação do aluno com a duração e uma nova tolerância face ao outro (...)”. 

Silva (1992) também aponta o estudo das relações sociais travadas no âmbito local 

como forma de estudo da identidade individual e coletiva em uma comunidade, com o intuito 

de se evitar a homogeneização tão comum no ambiente da EJA. Apesar da pobreza que os 

une, há singularidades raciais e de gênero que ordenam serem consideradas, singularidades 

essas, que tentaram apagar pela imposição de um modelo civilizatório branco importado de 

outros continentes e que não levava em conta outras histórias, outras culturas. 
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Por isso que a educação de adultos deve ser sempre uma educação multicultural, 
uma educação que desenvolve o conhecimento e a integração na diversidade 
cultural. É uma educação para a compreensão mútua, contra a exclusão por motivos 
de raça, sexo, cultura ou outras formas de discriminação. (GADOTTI, 2008 p.33). 
 

A análise do percurso da Educação de Jovens e Adultos no nosso país fez constatar a 

homogeneização desse público tanto no que tange ao tratamento a eles dispensado pelo 

Estado nas formulações das políticas públicas para sua educação, quanto nas pesquisas 

científicas realizadas até o ano de 1990 (PIERRO 2005, p. 1120), sendo que apenas após o 

início da década de 2000 surgem os primeiros dispositivos legais que incorporam o 

reconhecimento da diversidade cultural na educação, com referências explícitas à diversidade 

de gênero e raça.  

Partindo da afirmação de Garcia Filice (2011, p. 95) de que “na avaliação de uma 

política educacional de caráter universal, exige-se reconhecer o peso das visões de mundo, da 

cultura e dos valores simbólicos que permeiam o processo desde a origem à implantação da 

política.”, denota-se que o conhecimento de como os alunos de EJA, mulheres e homens, 

negros e brancos, enxergam o mundo contribuirá para a atuação dos professores e gestores na 

definição das metodologias de ensino de forma a facilitar a aprendizagem, com efetiva 

possibilidade de laços de aprendizagem significativa, pelo estabelecimento de novas formas 

de relações étnicorraciais entre os diferentes sujeitos que a compõe e o seu contexto. O(a) 

estudante passa a ser encarado, verdadeiramente, como sujeito ativo e criativo no processo de 

conhecimento, pois tem a possibilidade de se comunicar, expressando o saber que carrega em 

si que será confrontado com a diversidade de saberes dos demais alunos, (re)significando-o 

em um processo de síntese causadora do saber mais elaborado e reflexivo. Esse confronto é 

fundamental para o estabelecimento de novas relações raciais e sociais, visto que possibilita o 

entendimento dos vários pontos de vista existentes no ambiente escolar e exercita a aceitação 

da diversidade como elemento essencial para a promoção de condutas cidadãs. 

Portanto, devemos buscar o desenvolvimento de uma nova cultura, onde a função da 

escola seria a de formar cidadãos politicamente esclarecidos, capazes de relacionar a História, 

as políticas públicas e a questão racial no Brasil com vistas a conectar a sua história individual 

dos sujeitos negros e não-negros com a história do seu lugar de origem e de seus 

antepassados, a fim de construir o sentimento de pertencimento e a apropriação dos saberes. 

Conhecer o aluno da EJA por meio da identificação das suas representações de 

mundo, implica em resgatar sua historicidade, sua memória e sua cultura afro-brasileira 

relacionando os acontecimentos do mundo com a sua realidade local, ampliando percepções 
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sobre a relação dos fatos históricos estudados em sala de aula com a sua trajetória de vida, 

visto serem, em sua maioria, mulheres, negros(as) e pobres. Ordena, também, em mostrar-lhes 

as lutas históricas do movimento negro por melhorias das condições de vida e seu segmento, 

bem como as conquistas decorrentes dessas lutas, fazendo-os reconhecer que tal realidade é 

passível de ser mudada pela atuação política deles mesmos. De outra parte, dar conhecimento 

do potencial articulado das ações individuais e coletivas no caminho das políticas públicas 

para a EJA e para a Educação das Relações Étnicorraciais no Brasil. 

Historicamente, o impacto das ações do movimento negro nas esferas 

governamentais não foi suficiente para dar visibilidade ao protagonismo e à questão cultural 

nas políticas públicas para a EJA, mas foram suficientes para acionar o Estado a adotar 

mecanismos de afirmação da identidade negra como o Art. 26-A da LDBEN/1996. Apesar 

dessas ações darem notoriedade às demandas por igualdade racial, forçando a reflexão por 

parte da sociedade civil sobre o histórico de negação da cidadania e de exclusão social que o 

negro vem sendo vítima, impulsionando uma mudança de mentalidade na forma de se ver a 

discriminação racial no Brasil, ainda são escassos os estudos que analisem atentamente os 

impactos da invisibilidade racial na EJA e fora dela, na sua relação com ela.  

Estudos revelam que a obrigatoriedade legal de implantar uma educação para as 

relações étnicorraciais “ampliou a percepção sobre os gestores da educação em relação à 

temática racial” (GARCIA FILICE, 2011 p. 111), porém nota-se uma fragmentação das ações 

voltadas para a aplicação da lei, pois geralmente são projetos individuais de professores e que 

não contam com o apoio da equipe gestora, nem com a participação de outros professores. 

Nas escolas onde há a participação dos gestores nos projetos voltados para a questão racial, 

isso se deve à “suas visões e convicções de mundo ancoradas na realidade concreta da 

desigualdade racial observada.” (GARCIA FILICE, 2011 p. 126). Essa autora, diante da 

complexidade observada, considera este tipo de gestor como proativo, pois “decodificam e 

assumem a centralidade da cultura negra como valor e guia em sua gestão do artigo 26-A” 

(IDEM, p.68), mas o seu reduzido número permite inferir que não existe uma visão 

institucional sobre a necessidade do combate às práticas discriminatórias no âmbito escolar, 

como desdobramento, na EJA. 

Essa situação acaba por restringir a discussão das relações étnicorraciais dentro das 

escolas, limitando-a ao interior das salas de aulas de poucas turmas. A falta de atuação dos 

gestores escolares na implantação da lei, apesar do imperativo legal, pode ser atribuída à força 

simbólica que o mito da democracia racial, o qual prega a igualdade de condições sociais 

independente da origem etnicorracial, ainda exerce na sociedade brasileira e que se reflete nas 



81 
 

políticas públicas para a educação, sobretudo nas políticas para a EJA, que focam seus 

maiores esforços para “promover o acesso e a permanência para a população de baixa renda.” 

(GARCIA FILICE, 2011 p. 116). Mas, ainda, no geral a discriminação racial não é 

considerada como elemento estruturante das desigualdades existentes na sociedade brasileira 

e essa negação impede o avanço dos indicadores educacionais para as populações pobres, em 

especial a negra. 

 A invisibilidade da questão racial e da discriminação dificulta a implementação da 

educação para as relações étnicorraciais no currículo escolar. O MEC praticamente não 

participa dessa discussão, relegando-a às escolas, que por sua vez não possuem profissionais 

capacitados a inserirem conteúdos que estejam sintonizados com as DCN-ERER. Esse 

problema está diretamente relacionado com a questão da formação continuada de professores 

para a atuação no desenvolvimento de uma educação para as relações étnicorraciais.  

A pesquisa de Gomes, Oliveira e Souza (2010 p. 62) em escolas públicas da região 

de Belo Horizonte, apesar de haver sido realizada em 2003, pode ser considerada bastante 

atual, pois demonstra existirem no país várias “experiências de cursos de atualização, 

aperfeiçoamento e especialização” nessa temática, porém a falta de acompanhamento e 

controle desses cursos e a falta de registros das atividades dos docentes formados faz com que 

pouco se saiba dos impactos destes na produção de atitudes de resistência e inconformismo 

com a discriminação racial dentro das escolas.   

Outra constatação da pesquisa é que a experiência de vida do professor contribui 

mais para criar uma disposição em abordar temas como a discriminação racial e a diversidade 

nas escolas que a formação escolar básica e superior, corroborando os estudos de Garcia 

Filice (2011) e a categoria de gestores proativos proposta. Também constatou-se que os 

professores que realizaram cursos de pós-formação são mais suscetíveis à desenvolverem 

atividades/projetos voltados para a discussão da cultura negra e da discriminação racial. O 

quadro se complexifica, quando constatamos que, das quatro escolas pesquisadas, apenas uma 

possuía em seu Projeto Político-Pedagógico um eixo norteador para a implantação da lei 

10.639/2003, em um claro reflexo de que 

 
 
a discussão a respeito das origens africanas, da presença da cultura negra na 
conformação do país, da atualidade das condições de vida, saúde, educação e 
emprego dos afro-brasileiros ainda não é incorporada de maneira oficial e 
sistemática nos currículos escolares da educação básica (GOMES, OLIVEIRA e 
SOUZA, 2010 p. 61-62).   
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4.2 Reflexões sobre História, Identidade e EJA 

 

A realidade da invisibilidade racial na escola traz prejuízos no que tange ao 

estabelecimento do respeito à diversidade e à afirmação da identidade de jovens e adultos 

negros, pois contribui para a manutenção de estereótipos relacionados à cor da pele, cabelos e 

fenótipos, disseminados pela cultura do branqueamento, uma vez que “o peso dos conflitos 

raciais nas ações cotidianas influencia na permanência, evasão e aprendizagem significativa e 

deve perpassar toda política sobre qualidade da educação.” (GARCIA FILICE, 2011 p. 142).  

Surge daí a importância de uma prática histórico-cultural no ensino de História para a 

EJA, visto ter a possibilidade de, em uma prática dialética, ajudar aos educandos a 

desconstruírem os conceitos discriminatórios introjetados pela sua vivência nas diversas 

instituições sociais ao longo da vida, sendo a família a primeira delas, e proporcionar a 

reflexão sobre a assimilação do fato de que apesar de serem maioria em quantidade em nossa 

sociedade, a população negra é considerada como minoria, e isto traz implicações históricas. 

Segundo Deleuze e Guattari (1997, p. 87 apud ABRAMOVWICZ, OLIVEIRA e 

RODRIGUES, 2010 p.80) “maioria supõe um estado de dominação, não o inverso”, assim se 

pode entender porque há uma necessidade de afirmação da cultura negra como forma de 

resistência a uma cultura europeizada e homogeneizadora, que há anos tenta impor tipos 

estéticos e padrões culturais ideais a partir da negação da importância da participação de 

outras culturas e etnias na conformação da cultura brasileira. Trata-se de desarticular formas 

de  manutenção da hegemonia de determinados grupos e elucidar fatos históricos que 

antecedem a obrigatoriedade das políticas de EJA e ERER. 

Além do mais, a prática pedagógica na EJA se pauta no pressuposto de que “o 

contexto cultural do aluno trabalhador deve ser a ponte entre o seu saber e o que a escola pode 

proporcionar” (BRASIL, 1994), cabendo ao professor de História, ao trabalhar o histórico 

do(a) negro(a) no Brasil, contextualizar a realidade do aluno como conseqüência direta da 

política de subalternização dispensada à população negra durante estes mais de quatro séculos 

de história. Para Silvério e Sousa essa subalternização era alicerçada em dois pilares centrais: 

 
 
A recusa à diferença, representada pela convivência com indivíduos de fenótipo 
característicamente negro, e o desejo do efetivo desaparecimento dessa população, 
seja em termos concretos (quantitativos), simbólicos (subalternidade), ou ambos. 
(2010, p. 99). 
 
 

Não por coincidência, a EJA também tem essa característica de subalternidade, uma 
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vez que sua clientela majoritária são os próprios negro(as). Por isso se faz necessário o 

reconhecimento de que a questão racial é tão estruturante quanto a econômica, entendendo 

que a desigualdade não é “resultado exclusivo de um desenvolvimento concentrador e seletivo 

sob os prismas econômico-regional e financeiro-internacional, mas tem também como uma de 

suas bases a racialização de sociedades.” (SILVÉRIO E SOUSA, 2010, p. 98).  

Quando se resgata o histórico dessa modalidade, percebe-se que a mesma foi alvo de 

políticas públicas fragmentadas e equivocadas, que visavam apenas responder a imposições 

de organismos internacionais, às demandas do mercado e ao mesmo tempo arrefecer com 

medidas paliativas os anseios populares, incluída aí a população negra, por uma educação de 

qualidade e que respeite sua diversidade, o que acabou por reforçar sua característica de  

 
 
ser uma educação política e pedagogicamente frágil, fortemente marcada pelo 
aligeiramento, destinada, predominantemente, à correção de fluxo e à redução de 
indicadores de baixa escolaridade e não à efetiva socialização das bases do 
conhecimento. E comprometida com a permanente construção e manutenção da 
hegemonia inerente às necessidades de sociabilidade do próprio capital e não com a 
emancipação da classe trabalhadora. (RUMMERT e VENTURA, 2007 p. 33) 
 
 

Os processos de socialização têm um peso importante na manutenção dessa 

hegemonia capitalista, por fazerem com que as pessoas introjetem, conscientemente ou não, 

“padrões de comportamento, normas, regras e valores do seu mundo social” (SILVÉRIO E 

SOUSA, 2010, p. 99) e isso ocorre mesmo na vida adulta. Assim se continua a reproduzir o 

discurso da igualdade de condições sociais entre os diversos grupos, apesar dos indicadores 

apontarem para as desigualdades entre gêneros e grupos étnicos na sociedade brasileira. 

E, se a escola é reconhecida como um espaço significativo para a socialização das 

pessoas, uma vez que em seu interior se reproduz as relações sociais estabelecidas na 

sociedade, sua influência na formação da identidade precisa ser considerada e explorada. Dar 

a ciência que a escola está inserida em uma sociedade em que se propala o discurso da 

universalização de oportunidades e, no caso da questão da diversidade, em “uma democracia 

racial, a qual na prática significaria uma certa indistinção entre grupos raciais em função da 

ampla miscigenação” (HALL, 1998 apud SILVÉRIO E SOUSA, 2010, p.103).  

Berger e Luckmann (1985, apud SILVÉRIO E SOUSA, 2010, p. 102)  consideram 

que o desenvolvimento da identidade no ser humano é um processo ontogenético e que se 

divide em identidade primária – adquirida no seio familiar e na qual não se tem uma variação 

de modelos significativos; e uma identidade secundária – onde passa a existir uma diversidade 

de mundos acessíveis, representando uma possibilidade de escolha entre quais mundos se 
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relacionar, além de haver a chance de ocorrerem conflitos entres essas identidades. É na 

formação da identidade secundária que atua a escola, pois ao explicitar as reais contribuições 

da cultura africana e afrobrasileira para a formação da nossa cultura e ao debater a 

importância da convivência como iguais das diversas etnias existentes no país, provoca-se o 

embate simbólico entre a realidade e a farsa ideológica construída socialmente, ocasionando o 

despertar da consciência: a consciência negra. 

Por isso, ou melhor, também por isso, as reivindicações do movimento negro no 

sentido de implantação de uma política educacional que altere o currículo escolar no sentido 

de valorizar a identidade cultural do negro(a) em materiais pedagógicos e práticas em sala de 

aula visam a formação de uma identidade positiva da população negra. Busca-se ações 

afirmativas positivas que proporcionem uma nova forma de gestores educacionais e 

professores tratarem o tema da diversidade  no interior da escola, tratando-a de forma ampla e 

não sucumbindo à “tendência de privilegiar o acesso um tipo de conhecimento em detrimento 

de outro” (SILVÉRIO E SOUSA, 2010, p.111). 

Em se continuando a mera reprodução do discurso universalista na escola de EJA, 

fatalmente se concorrerá para a manutenção da homogeneização do corpo discente e sua 

classificação reducionista como “alunos trabalhadores”. A redução dos níveis de desigualdade 

social e de cidadania passam por novas formas de se retratar o negro na História do Brasil, por 

uma nova forma de atuação do Estado na formulação de políticas públicas e no banimento dos 

textos didáticos da forma pejorativa em que se referencia o negro(a), apresentando a 

contribuição da cultura africana e afro-brasileira em todos os ramos do saberes, sobretudo os 

científicos. 

Trata-se de possibilitar aos alunos(as) da EJA não só reconhecerem o histórico de 

opressão sofrido pelos negros(as), mas oferecer-lhes um conhecimento de si, procurando 

construir com eles uma possibilidade de libertação dessa opressão pela adoção de uma práxis 

transformadora rumo a um mundo realmente democrático e livre dos mitos da estrutura 

opressora (FREIRE, 2005 p.46). No tocante a este ponto se exige o estabelecimento do 

diálogo sobre as questões étnicorraciais entre todos os atores escolares, e principalmente na 

disciplina História, como forma de explicitar as práticas discriminatórias existentes no interior 

da escola, inclusive as não intencionais, inserindo-os na realidade pelo desenvolvimento de 

uma consciência histórica (FREIRE, 2005 p.118).  

Afirmar a identidade do jovem e adulto negro(a) passa por conhecer a forma como a 

população negra viveu e organizou suas formas de resistência no passado e as conseqüências 

dessa formas de vida na confrontação dos desafios do presente, conhecendo-se o histórico dos 
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negros(as) nas suas várias durações. A disciplina História tem papel fundamental na afirmação 

da identidade, uma vez que, segundo Zamboni (1993 apud FONSECA, 2009 p. 154): 

 
 
O objetivo fundamental da história no ensino de primeiro grau (ensino fundamental), 
é situar o aluno no momento histórico em que vive... O processo de construção da 
história de vida do aluno, de suas relações sociais, situado em contexto mais amplo, 
contribui para situá-lo historicamente, em sua formação intelectual e social, a fim de 
que seu crescimento social e afetivo desenvolva-lhe o sentido de pertencer. 
 
 

E, para o alcance da mudança de subjetividades em relação ao reconhecimento da 

cultura negra para a percepção da cultura nacional, complexa e múltipla, é primordial a 

utilização de recursos didáticos diversificados. Segundo Fonseca (2009, p. 163) trata-se de 

“uma opção metodológica que amplia o olhar do historiador, o campo de estudo, tornando o 

processo de transmissão e produção de conhecimentos interdisciplinar, dinâmico e flexível”, 

primordial para o trabalho reflexivo no ensino de História, que assuma o seu potencial em 

lançar luz sobre a indissociável relação em políticas educacionais para a EJA na perspectiva 

da educação para as relações étnicorraciais. 
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CAPÍTULO V 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em relação às políticas públicas para a EJA e ERER, percebemos que apesar do 

ganho de notoriedade, principalmente a partir do ano de 2003, existe ainda uma resistência 

por parte de gestores em cumprirem os dispositivos legais devido à dificuldade em se aceitar a 

existência da discriminação racial, muito por conta da difusão de uma democracia existente 

entre as diferentes raças e etnias. A fragmentação das ações governamentais dificulta a 

efetividade das políticas pelo curto alcance que essas obtêm na comunidade escolar, o que se 

reflete na falta de formação de professores(as) para o desenvolvimento de atividades/projetos 

de promoção da igualdade racial.  

E no que se refere à materialização da política e a observação feita in locu, apesar de 

os PCN de História preverem a prática de um ensino reflexivo nas aulas de história no ensino 

fundamental, a presente pesquisa demonstra que em sala de aula pesquisada ainda prevalece o 

ensino positivista voltado para a memorização de datas e fatos históricos, assim como ocorria 

no fim do século XIX. A amostra pesquisada revela que o ensino de História, apesar de 

fundamental para a compreensão dos jogos de poder que invisibiliza situações históricas e 

políticas que envolvem as populações negras ao longo dos anos, tornando-a super-

representada na EJA, não estão sendo ensinadas. Sequer são mencionadas no livro didático ou 

é do conhecimento dos professores (as) da EJA. 

Apesar da existência de todo um arcabouço legal, construído ao longo dos anos pela 

luta e reivindicações dos movimentos negros pela igualdade de direitos e reconhecimento de 

sua cidadania, permanece ainda latente nos ambientes educacionais a prática de atos 

discriminatórios e preconceituosos, que permanecem invisíveis aos olhos de gestores, 

professores e dos próprios alunos. 

No caso da Educação de Jovens e Adultos essa invisibilidade é agravada pelo 

histórico de interrupções e equívocos que perpassam as políticas públicas para essa 

modalidade. Reconhece-se a evolução apresentada nos documentos legais, principalmente a 

partir da década de 1990, onde figura a constatação da diversidade existente nas salas de aula 

da EJA. Mas em detrimento dessa constatação, percebe-se que as políticas públicas para a 

modalidade ainda possuem um caráter universalista, que não contempla as particularidades 

dos diversos grupos étnicorraciais que a compõem e não respondendo às demandas de homens 

e mulheres negros(as). Essas políticas fazem com que 
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Noções tais como igualdade e justiça social recuem no espaço de discussão pública e 
cedam lugar às noções redefinidas de produtividade, eficiência, qualidade, colocadas 
como condição de acesso a uma suposta modernidade (outro termo, aliás, submetido 
a um processo de redefinição). (SILVA, 1994 apud PAIVA e BRANDÃO, 2001 p 
14). 
 
 

O ensino universalista pode ser comprovado no acompanhamento das aulas de 

História dos alunos pesquisados, a qual apenas reforçou o senso comum de que a construção 

de Brasília se resume ao sonho de Dom Bosco e ao arrojo e humanismo de Juscelino 

Kubstcheck, deixando escondidos os milhares de trabalhadores, em sua maioria pretos e 

pardos, que exerceram suas atividades profissionais na construção da Capital Federal e que 

moravam em condições precárias nos acampamentos de trabalhadores. A escola não foi capaz 

de explicitar os jogos de poder que o histórico de exclusão social da população negra esconde, 

associando às precariedades enfrentadas pelos candangos, contribuindo assim para a 

permanência da cultura racista no país. 

Os alunos demonstraram desconhecerem que as cidades do D.F. foram formadas a 

partir do planejamento de afastar do centro da cidade todo o contingente de trabalhadores(as), 

radicando-os a 35 ou 40 quilômetros de Brasília. Tal fato contribui para a falta de memória da 

comunidade do D.F., além do desconhecimento da origem das suas cidades, o que contribui 

para a falta de identificação das pessoas com a cultura local do lugar onde vivem e 

principalmente, levam ao fortalecimento do alheamento em relação à sua participação como 

sujeito de sua própria História. 

Por outro lado, a presente pesquisa revelou que pequenas iniciativas de reflexão são 

capazes de dotar os educandos de um senso crítico que os fazem reconhecer essa ligação 

histórica entre tempo passado e presente a partir das suas próprias vivências e da valorização 

da oralidade na produção de relações mais democráticas entre as diversas etnias. Como foi o 

caso da discussão pedagógica feita a partir do documentário “Conterrâneos Velhos de 

Guerra”. Conforme atestam Paiva e Brandão (2001, p. 23): 

 
 
Reconhecendo o sentido que esses conhecimentos têm para as populações que os 
produzem, no lugar que são produzidos, e apreendendo-os no modo como se 
compreende não apenas a cultura desses produtores, mas que, em o fazendo, 
possibilita melhor apreender a cultura do outro, oferece, por esse novo paradigma, 
uma base decisiva para a EJA: a de que os projetos precisam assentar-se na cultura 
dos sujeitos envolvidos, definindo a serviço de quem, com quem e para quem se 
desenvolverão. 
 
 

Enfim, detectamos a necessidade de estudos que relacionem as questões de raça, 
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gênero e classe com a Educação de Jovens e Adultos, por entendermos que, antes mesmo do 

fator econômico, estas podem estar na gênese da realidade de exclusão social sofrida por 

alunos dessa modalidade de ensino.  
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APÊNDICE A – Informe de coleta de dados 

 

Ilmo/a Sr(a). 

Venho por meio desta, apresentar o aluno ALMIR LOPES DE CASTRO, matrícula 

nº 09/40194, que realiza, neste semestre, o Trabalho de Conclusão de Curso sob minha 

orientação. Esse trabalho integra o currículo do curso de Pedagogia da Faculdade de 

Educação, da Universidade de Brasília, onde exerço minhas funções docentes. 

O referido componente curricular é um momento de síntese integradora do final de 

curso e representa uma reflexão original vinculada a uma trajetória própria e única construída 

no coletivo da Faculdade de Educação, da cultura universitária e das instâncias comunitárias e 

instituições educativas da sociedade. 

Tendo em vista a necessidade de estabelecer a relação teoria/prática em face das 

diretrizes apresentadas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 foi 

prevista a ida a campo para coleta de dados, a ser realizada no sistema de ensino local. O 

trabalho de pesquisa em foco tem como objeto o estudo da relação entre políticas públicas, 

ensino de História e a cultura afro-brasileira na Educação de Jovens e Adultos. 

Visando o cumprimento desse objetivo, solicito a V.S.ª a gentileza de receber o aluno 

portador deste documento, apoiando-o no desenvolvimento da sua atividade acadêmica. 

Na certeza de contar com sua colaboração nessa importante atividade de formação 

docente, antecipadamente agradeço. 

Atenciosamente, 

__________________________________________________ 
Profa Dra. Renisia Cristina Garcia Filice 
Professora Adjunta MTC - mat. 1018787 
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APÊNDICE B – Solicitação de participação 
 

Prezado (a) Senhor (a), 

Tendo em vista a elaboração do meu Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia 

na Universidade de Brasília, gostaria de solicitar a sua participação como informante na coleta 

de dados para a pesquisa. Trata-se de pesquisa que tem por objetivo avaliar  como o ensino de  

história da África e a história Afro-Brasileira são abordadas na sala de aula da Educação de 

Jovens e Adultos, bem como perceber o que pensam os atores escolares sobre a questão racial 

no ambiente escolar. 

Esta pesquisa envolverá os seguintes instrumentos: questionário para a equipe 

gestora e para os(as) professores(as) da disciplina História da escola, entrevista com a 

coordenadora da escola, observação de aulas de História em uma turma da quarta etapa do 

primeiro segmento da EJA, e por fim, a realização de uma dinâmica, alem de uma sessão de 

grupo focal com uma turma da quarta etapa do primeiro segmento da EJA.  

Cumpre ainda reiterar que os dados coletados servirão somente para o projeto ao qual 

se vinculam, sendo assegurada a identidade dos informantes. 

Desde já, agradeço a sua colaboração para a realização desta pesquisa. 

 

Atenciosamente,  

 

Brasília,        de  novembro de 2011. 

 

_______________________ 
Almir Lopes de Castro 

8557-0673 
heep78@gmail.com 
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APÊNDICE C – Autorização para pesquisa – Gestores 
 

Devido à necessidade de gravação em áudio de entrevistas com gestores (as) 

governamentais e escolares, essenciais à pesquisa que Eu, Almir Lopes de Castro, graduando 

em Pedagogia pela Universidade de Brasília, estou realizando no 2º semestre de 2011, venho, 

através deste documento, consultar V. S.ª quanto à sua anuência sobre a participação em tal 

procedimento. 

Por intermédio deste documento, informo o caráter cientifico e ético da pesquisa em 

manter os dados pessoais como o nome do gestor (a), da escola, do (a) professor (a) ou de 

alunos totalmente anônimos. 

Com o propósito de colaborar para a interação entre pesquisa e prática, agradeço 

desde já a sua compreensão, bem como de todos (as) os informantes envolvidos (as) na 

pesquisa. 

Brasília,      de novembro de 2011. 

 

________________________________ 
Almir Lopes de Castro 

Concordo em participar da presente pesquisa. 

________________________________ 

Gestor (a) Informante (a) 
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APÊNDICE D – Autorização para pesquisa – Professores 
 

Devido à necessidade de aplicação de questionários com professores (as) da 

disciplina História, essenciais à pesquisa que Eu, Almir Lopes de Castro, graduando em 

Pedagogia pela Universidade de Brasília, estou realizando no 2º semestre de 2011, venho, 

através deste documento, consultar V. S.ª quanto à sua anuência sobre a participação em tal 

procedimento. 

Por intermédio deste documento, informo o caráter cientifico e ético da pesquisa em 

manter os dados pessoais como o nome do gestor (a), da escola, do (a) professor (a) ou de 

alunos totalmente anônimos. 

Com o propósito de colaborar para a interação entre pesquisa e prática, agradeço 

desde já a sua compreensão, bem como de todos (as) os informantes envolvidos (as) na 

pesquisa. 

Brasília, _____ de _______________ de 2011. 

 

________________________________ 
Almir Lopes de Castro 

Concordo em participar da presente pesquisa. 

________________________________ 

Professor (a) Informante (a) 
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APÊNDICE E – Autorização para pesquisa – Alunos 
 

Devido à necessidade de gravação em áudio e aplicação de questionários com os 

alunos de uma turma da quarta etapa do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos, 

essenciais à pesquisa que Eu, Almir Lopes de Castro, graduando em Pedagogia pela 

Universidade de Brasília, estou realizando no 2º semestre de 2011, venho, através deste 

documento, consultar V. S.ª quanto à sua anuência sobre a participação em tal procedimento. 

Por intermédio deste documento, informo o caráter cientifico e ético da pesquisa em 

manter os dados pessoais como o nome do gestor (a), da escola, do (a) professor (a) ou de 

alunos totalmente anônimos. 

Com o propósito de colaborar para a interação entre pesquisa e prática, agradeço 

desde já a sua compreensão, bem como de todos (as) os informantes envolvidos (as) na 

pesquisa. 

Brasília, _____ de _______________ de 2011. 

 

________________________________ 
Almir Lopes de Castro 

Concordo em participar da presente pesquisa. 

________________________________ 

Aluno (a) Informante (a)
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APÊNDICE F – Questionário aplicado com os alunos 
 

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
Faculdade de Educação - FE 
Departamento de Métodos e Técnicas - MTC 
Disciplina: Projeto 5. 
Orientadora: Profa. Dra. Renísia Cristina Garcia Filice 
Aluno: Almir Lopes de Castro 

QUESTIONÁRIO 

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar  como o ensino de  história da África e a história Afro-
Brasileira são abordadas na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, bem como perceber o que pensam os 
atores escolares sobre a questão racial no ambiente escolar. A pesquisa tem caráter estritamente acadêmico e faz 
parte da pesquisa monográfica para o trabalho de conclusão do Curso de Graduação em Pedagogia da UNB. É 
garantido o sigilo quanto à identificação do respondente. 
 
1- Sexo: 

(    ) Masculino          (   ) Feminino 

2 – cor: 

(   ) Branco  (   ) Preto (   ) Pardo (   ) Amarelo  

(   ) Outros _____________________________ 

3 – Quantos anos você tem?  ________ anos 

4 – Em que cidade e estado do Brasil você nasceu? 
_________________________________________ 

5 – Qual seu estado civil? 

(   ) Casado   (   ) Solteiro  (   ) Outro  

6 – Tem filhos? (   ) sim    (   ) não 

7 – Quantos? ________ filhos 

8 – Você trabalha?  (   ) sim    (   ) não 

9 – Se trabalha, em que atividade? 

 ______________________________________ 

______________________________________ 

10 – Em que cidade você trabalha?  

_____________________________________ 

11 – Você é a principal fonte de renda da família?  

 (   ) Sim     (   ) Não 

12 – Onde você mora no distrito federal? 

______________________________________ 

 

13 – Há quanto tempo você mora no distrito 
federal? __________ anos. 

14 – O que você sabe sobre a história dos negros no 
Brasil? 

______________________________________ 

______________________________________  

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

15 – você acha que existe discriminação contra os 
negros dentro da escola? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

16 – Você já sofreu alguma discriminação na escola 
ou fora dela? Em caso positivo, qual? 

______________________________________ 

______________________________________ 
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APÊNDICE G – Questionário aplicado com os professores  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
Faculdade de Educação - FE 
Departamento de Métodos e Técnicas - MTC 
Disciplina: Projeto 5. 
Orientadora: Profa. Dra. Renísia Cristina Garcia Filice 
Aluno: Almir Lopes de Castro 

QUESTIONÁRIO 

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar  como o ensino de  história da África e a história 
Afro-Brasileira são abordadas na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, bem como perceber o que 
pensam os atores escolares sobre a questão racial no ambiente escolar. A pesquisa tem caráter estritamente 
acadêmico e faz parte da pesquisa monográfica para o trabalho de conclusão do Curso de Graduação em 
Pedagogia da UNB. É garantido o sigilo quanto à identificação do respondente. 

1- Sexo: 

(    ) Masculino    (   )Feminino 

2 – Cor: 

(   ) Branco  (   ) Preto (   ) Pardo (   ) Amarelo  

(   ) Outros _____________________________ 

3 – Natural de  ___________________________ 

4 – Reside em que Região Administrativa do D.F.?  

_______________________________________ 

5 – Tempo de docência: _______ ANOS 

6 – Tempo de docência na EJA: ______ ANOS 

7 – Formação:____________________________  

_________________________________________ 

8 – Possui formação em EJA?  

(   ) Sim  (   ) Não 

9 – Realizou curso de formação para o ensino da 
História da África e da História Afro-Brasileira?  

(   ) Sim    (   ) Não 

10 – Em caso positivo, quando e em qual 
instituição? 

_________________________________________
11 – Ao lecionar o conteúdo de História do negro(a) 
no Brasil, você aborda quais temas abaixo? 

(   ) História dos Quilombos e quilombolas 

(   ) Flagelos sofridos pelos escravizados 

(   ) Culinária e dança oriundos da cultura negra 

(   ) Religiões e crenças de origem africana 

(   ) Não aborda as temáticas acima 

12 – Em sua disciplina você aborda o tema da 
diversidade etnicorracial 

(   ) A partir do conteúdo do livro didático 

(   ) Em datas comemorativas como o 13 de maio e 
o 20 de novembro 

(   ) Ao longo do ano, a partir do cotidiano 

(   ) Não costuma abordar o tema em sala de aula 

13 – Utiliza como ferramentas de apoio ao ensino 
da História dos negros(as): 

(   ) Livro didático 

(   ) Filmes e documentários 

(   ) Notícias e manchetes de jornais e revistas 

(   )Outros. Quais? _______________________ 

______________________________________ 

14 – Em relação a projetos que tratem da História e 
Cultura da África e Afro-Brasileira 

(   ) Coordena/participa de algum projeto? 

(   ) Tem conhecimento de algum projeto na escola, 
mas não participa 

(   ) Não tem conhecimento de projetos do tipo na 
escola 

15 – Com relação a práticas discriminatórias 
dirigidas a negros na escola 

(   ) Já viu ou teve ciência de tais práticas na escola 

(  ) Nunca viu ou teve ciência de tais práticas na 
escola 

(   ) Não existe tais práticas no ambiente escolar 
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APÊNDICE H – Questionário aplicado com os gestores  

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
Faculdade de Educação - FE 
Departamento de Métodos e Técnicas - MTC 
Disciplina: Projeto 5. 
Orientadora: Profa. Dra. Renísia Cristina Garcia Filice 
Aluno: Almir Lopes de Castro 

QUESTIONÁRIO 

A presente pesquisa tem por objetivo avaliar  como o ensino de  história da África e a história 
Afro-Brasileira são abordadas na sala de aula da Educação de Jovens e Adultos, bem como perceber o que 
pensam os atores escolares sobre a questão racial no ambiente escolar. A pesquisa tem caráter estritamente 
acadêmico e faz parte da pesquisa monográfica para o trabalho de conclusão do Curso de Graduação em 
Pedagogia da UNB. É garantido o sigilo quanto à identificação do respondente. 

1- Sexo: 

(    ) Masculino   (   )Feminino 

2 – cor: 

(   ) Branco  (   ) Preto (   ) Pardo (   ) Amarelo 

(   ) Outros _____________________________ 

3 – Função desempenhada na escola: ________ 

 ______________________________________ 

4 – Formação:___________________________  

_____________________________________ 

5 – Possui formação em eja?  

(   ) Sim    (   ) Não 

6 – Realizou curso de formação para o ensino da 
História da África e da História Afro-Brasileira?  

(   ) Sim    (   ) Não 

7 – Em caso positivo, quando e em qual instituição? 

 

8 – A escola realiza ou apóia algum projeto que 
trate da História da África e da História Afro-
Brasileira?  

(   ) Sim   (   ) Não 

9 - Em caso positivo, qual e como funciona? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

10 – A escola estimula os professores a trabalharem 
a história da áfrica e a história afro-brasileira no 
conteúdo da sua disciplina? como? 

(   ) Sim   (   )Não 

11 – Em caso positivo, como? 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

12 – A escola promove atividades que divulguem a 
participação dos negros na formação da cultura 
brasileira  

(   ) Somente nas datas previstas na legislação 

(   ) Ao longo do ano 

(   ) Não realiza tais atividades 

13 – A escola já buscou parcerias com movimentos 
negro ou entidades culturais negras para a 
realização de atividades extra-curriculares? 

(   ) Sim   (   ) Não 

14 – Com relação a práticas discriminatórias 
dirigidas a negros na escola 

(   ) Já viu ou teve ciência de tais práticas na escola 

(  ) Nunca viu ou teve ciência de tais práticas na 
escola 

(   ) Não existe tais práticas no ambiente escolar 
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APÊNDICE I – Roteiro de entrevista semi-estruturada com gestor (a) da EAPE 
 

1)  Quais os cursos de formação voltados para a educação das relações étnicorraciais 

existentes na EAPE? 

2) Desde quando a EAPE ministra tais cursos e como surgiram tais cursos?  

3) Quantos professores foram formados nestes cursos?  

4) Existe algum monitoramento da prática dos professores após a realização dos cursos? 

5) Qual a participação da Secretaria de Educação nestes cursos?   

6) Algum curso da EAPE vincula a questão racial com a Educação de Jovens e Adultos? 
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APÊNDICE J – Roteiro de entrevista semi-estruturada com gestor (a) da SEDF 

 

1) Desde quando a SEDF possui uma Diretoria específica para tratar da EJA? 

2) A Diretoria tem conhecimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de 

Implementação das DCN-ERER? Quais as ações voltadas para o cumprimento da Lei 

10.639/2003 e DCN-ERER na EJA?  

3) A Diretoria estabelece alguma parceria com os Órgãos governamentais voltados para as 

políticas de promoção da igualdade racial, tanto distrital como federal?  

4) A diretoria buscou contatos com o movimento negro para a promoção de projetos?  

5) A posição oficial da Diretoria é de reconhecimento da existência de ações discriminatórias 

em relação aos negros no ambiente escolar? 

 

 


