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Resumo 

O trabalho é um recorte da dissertação de mestrado As Relações Étnico-Raciais no 
Livro Didático da Educação de Jovens e Adultos: Implicações Curriculares para uma 
Sociedade Multicultural. Partimos da problemática de compreender a Educação de 
Jovens e Adultos - EJA como possuidora de um caráter inter/multicultural, com seus 
sujeitos marcados por uma diversificada configuração identitária. Nosso objetivo é 
analisar como as questões étnico-raciais são abordadas, discutidas e problematizadas na 
EJA, a partir do marco temporal da promulgação da Lei 10.639/2003 e o Parecer 
03/2004, investigando a coleção de livros didáticos adotada para o segundo segmento 
dessa modalidade de ensino, no município de São Miguel dos Campos - AL.  

 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos - Livro Didático - Lei 10.639/2003 

Abstract 

The paper shows the dissertation of The Racial-Ethnic Relations in the Textbook of 
Youth and Adults: Implications for Curriculum a Multicultural Society. We start with 
the problem of understanding the Youth and Adult Education - adult education as 
having a character inter / multicultural, with its diverse subjects marked by an identity 
configuration. Our goal is to analyze how ethnic and racial issues are addressed and 
discussed issues in the EJA, from the timeframe of the promulgation of Law 03/2004 
and Opinion 10639/2003, investigating the collection of textbooks adopted for the 
second segment of this modality education in the municipality of São Miguel dos 
Campos - AL. 
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Iniciando a discussão 

A Educação de Jovens e Adultos – (EJA) é detentora de uma grande diversidade 

de culturas, religiões, etnias , raças, valores, comportamentos, atitudes e vivências. Para 

tanto, o currículo deve propiciar condições de incorporação dessa pluralidade, que 

muitas vezes é desvalorizada e desrespeitada, sendo tratada de forma transversal ou 

marginalizada. Há uma emergência em se discutir o currículo a partir de uma 

perspectiva inter/multicultural, que reconheça a diferença como riqueza humana e 

potencializadora de enriquecimento pessoal e social.  

 Somos um país que publiciza a diversidade, mas muitas vezes não respeita a 

diferença, sendo a escola da EJA algumas vezes, reprodutora e disseminadora de 

ideologias e conceitos que desvalorizam os grupos considerados minoritários, 

dificultando e até mesmo impedindo a sua permanência na escola ou o seu sucesso, 

construindo um sentimento de inadequação ao sistema escolar e inferioridade racial ou 

omitindo e distorcendo seus valores culturais, tratando-os de forma folclorizada, como 

estratégia básica para minimizar a força da presença do negro na cultura e na formação 

do país, através de discursos em sala de aula e de materiais didáticos, como por 

exemplo, o Livro Didático – (LD). 

O LD assume um controle sobre a prática pedagógica, como depositário da 

verdade. Freire (2009) afirma não ser possível pensar sequer a educação, sem que esteja 

atento a questão do poder, levantando algumas indagações: Para quem, por que e contra 

quem é feita a educação?. Contudo, o LD muitas vezes é o único material pedagógico 

acessível para o professor e educandos e mediação entre ensino e aprendizagem, com 

uma ideologia que muitas vezes distorce ou folcloriza os grupos subalternos da 

sociedade, exercendo um grande poder sobre a atividade pedagógica. 

É de suma importância que o professor venha utilizar o LD de maneira 

questionadora, transformando-o em instrumento de desenvolvimento da consciência 

crítica dos seus educandos, na sua ação pedagógica cotidiana, servindo de mediador 

consciente no sentido de identificar e criticar os estereótipos que o livro possa veicular, 

através de sua ideologia. 

 

Apresentando nosso objeto  



A pesquisa foi realizada no município de São Miguel dos Campos, estado de 

Alagoas, em uma escola da rede pública municipal de ensino que atende ao 2º segmento 

da Educação de Jovens e Adultos. A rede possui 5 escolas que atendem a essa 

modalidade, sendo que dessas, apenas 3 atendem o 1º segmento e 2º segmento.  

Nosso objetivo foi analisar como as relações étnico-raciais são discutidas e 

problematizadas na Educação de Jovens e Adultos, a partir da coleção de Livros 

Didáticos – (LD´s) adotada para o 2º segmento na rede municipal, tendo como marco 

temporal e legitimador da análise a Lei 10.639/2003 e o Parecer 03/2004, no quais 

tornam obrigatória a incorporação das discussões sobre a temática da História e Cultura 

Afro-brasileira e Africana no currículo oficial das escolas de educação básica. 

Realizamos a análise da coleção Construindo a Cidadania por meio dos temas 

transversais: educação de jovens e adultos, da editora Difusão Cultural do Livro, 

adotada pela Secretaria Municipal de Educação do município de São Miguel dos 

Campos, estado de Alagoas, no ano de 2008, presente nas escolas da rede pública 

municipal de ensino, editado em 2006, equivalente às séries finais do ensino 

fundamental na área de Ciências Sociais, na disciplina de História. 

A escolha pela disciplina de História deve-se a dois motivos: Primeiramente, ao 

fato da Lei 10.639/03 explicitar a disciplina em seu artigo 26,§ 2º apresentando que “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 Brasileira”. O segundo deve-se ao fato de que a coleção formada por dois 

volumes do 2º segmento da EJA é do ano de 2006, posterior à promulgação da Lei 

10.639/03 e do Parecer 03/04 e faz parte do Programa Nacional do Livro Didático para 

a Alfabetização de Jovens e Adultos – (PNLA 3), 2009.  

Segundo o endereço eletrônico da editora, os livros baseiam-se nos temas 

transversais dos Parâmetros Curriculares Nacionais – (PCN), como: Pluralidade 

Cultural, Trabalho e Consumo, Saúde e Meio Ambiente, Ética e Cidadania. 
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A coleção está dividida da seguinte forma: 3ª etapa, correspondente a 5ª e 6ª 

séries4 e 4ª etapa, correspondente à 7ª e 8ª séries. Os livros são delimitados pelas 

disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Naturais, Geografia, História, 

Arte, Educação Física e Língua Estrangeira.  

A análise do Livro Didático 

A partir da análise realizada da coleção de livros, percebemos que há alguns avanços 

através da problematização das questões étnico-raciais de acordo com uma perspectiva 

crítica, de questionamentos e possibilidades de diálogo, mas que ainda a coleção segue 

uma ordem histórica eurocêntrica, expondo desta forma, uma visão de mundo 

dissociada dos grupos culturais e raciais que compõem a sociedade brasileira. 

A coleção explicita em seu próprio título a transversalidade, no entanto, os 

Parâmetros Curriculares Nacionais não aparecem como referência bibliográfica e nem 

tampouco as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, 

sendo contraditória a afirmação realizada pela editora, que se destina a esses sujeitos e 

que se baseia nos temas transversais.  

 As obras didáticas possuem uma organização gráfica apreciável, através de 

alguns aspectos como, o uso de espiral e imagens coloridas, no entanto, há algumas 

imagens com traçados infantilizados, não condizentes com os educandos da EJA, que 

possuem experiências de vida significativas e uma diferença geracional com relação às 

crianças. Há avanços, pela presença marcante da intertextualidade, possibilitando um 

diálogo entre os diversos gêneros textuais. Outro ponto positivo são as chamadas, 

através de quadros que sugerem alguns filmes como também reflexões sobre o conteúdo 

estudado.    

O volume 1 da coleção analisada, equivalente à 3ª etapa – 5ª série traz como 

tema transversal a Pluralidade Cultural, apresenta uma visão eurocêntrica da História, 

na qual coloca a Europa na centralidade do mundo, pelo fato do descobrimento, 

conquista, colonização e integração (subjunção) serem muitas vezes fenômenos 

europeus, impondo um referencial universal à humanidade, ou seja, a afirmação da 

suposta superioridade física, econômica, religiosa e social dos grupos étnicos europeus 

                                                           
4 Durante a análise, manteve-se o vocábulo utilizado pela coleção de Livros Didáticos analisados, ou seja; 
séries. 



perante os outros grupos, negando um passado científico e tecnológico dos povos 

africanos, como uma das façanhas do eurocentrismo, dando a impressão ao restante do 

mundo, de que as populações africanas não tiveram uma contribuição relevante para a 

construção do conhecimento tido como universal, através de textos depreciativos, 

associando a figura do negro ora desumanizado, ora folclorizada, como por exemplo, a 

figura de Zumbi, que se mostra totalmente deslocado da conjuntura alagoana, omitindo 

dados relevantes para o conhecimento da nossa própria história e ainda não explora 

discussões férteis, como por exemplo; o reconhecimento oficial de Zumbi dos Palmares 

como herói nacional, um herói negro dos brasileiros. 

O módulo da 6ª série tem como temática Trabalho e Consumo. Coloca a imagem 

do negro interligada à escravidão, pejorativamente comparado a animal e subordinado. 

Apresenta Domingos Jorge Velho, retratado em uma tela de Benedito Calixto, como 

herói nacional, responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares, demonstrando a 

luta e resistência negra como algo negativo, mas há avanços nessa discussão quando em 

uma das atividades do capítulo, há a tentativa de desconstruir a imagem de herói dos 

bandeirantes, exposta da seguinte forma: “4) Os bandeirantes foram considerados por 

muito tempo como heróis pelos livros de História e pela sociedade brasileira. Por que 

hoje a visão sobre esses personagens está mudando?” Dê sua opinião (PICCHI; 

BENITES, 2006, v.1, p. 144). 

Há avanços no módulo analisado, quando apresenta a influência da Semana de 

Arte Moderna de 1922 para a sociedade brasileira, destacando alguns objetivos desse 

movimento, tais como: a revisão historiográfica oficial, sob o ponto de vista dos 

subalternos, a valorização do regionalismo e identidade cultural brasileira, o resgate do 

folclore, das tradições e costumes dos grupos étnico-raciais negros e indígenas. 

A revisão da História do País, a partir da visão de mundo do colonizado ou 

dominado, é uma forma importante de superação de estereótipos e conhecimento de 

outra parte da história na qual estamos habituados a ser negada, invisibilizada ou 

omitida. 

A valorização do regionalismo e identidade brasileira, assim como o resgate das 

tradições indígenas e costumes africanos podem muitas vezes ser vistos de forma 

folclorizada ou como contemplação da riqueza humana e cultural do Brasil. 



O volume 2, equivalente à 4ª etapa - 7ª série apresenta Saúde e Meio Ambiente 

como tema transversal. Aponta uma visão eurocêntrica dos fatos históricos, não 

diferenciada dos outros módulos. Mas avança em considerar a África como berço da 

humanidade, destacando a importância do Egito no desenvolvimento dos povos 

africanos, através da ciência, astronomia e técnicas de engenharia, problematizando-o 

através de filmes, dando visibilidade para as religiões de matriz africana, como símbolo 

de resistência cultural e as diversas contribuições culturais, científicas e sociais do povo 

africano.  

Em um dos quadros presentes no módulo intitulado Pense Nisso, o LD aponta 

elementos de crítica à indústria de filmes hollywoodianos, trazendo um exemplo 

clássico como o filme Cleópatra5, sendo a protagonista branca, muitas vezes podendo 

ocasionar a distorção da história de um povo e omitindo uma identidade que não 

corresponde com o real, já que o povo egípcio era composto por grupos étnicos negros, 

demonstrando o preconceito racial da indústria cinematográfica e como o próprio 

material afirma: Ainda é difícil para os brancos admitir que houve um tempo em que 

uma civilização gloriosa foi governada por negros” (PICCHI; BENITES, 2006, v.2, p. 

146). Essa discussão rompe com a idéia do Egito sempre falado de um lugar que não é o 

Continente Africano, havendo uma tentativa de embranquecimento do Egito, 

dissociado-o de seu contexto africano. 

Sendo assim, a produção hollywoodiana, insere a figura de Elizabete Taylor, 

com bastante naturalidade e acaba produzindo o recalque do povo negro, transmitindo a 

impressão de que o Egito seria povoado por brancos, deturpando a história de ocupação 

do Egito por negros e desqualificando e omitindo as contribuições científicas e 

tecnológicas desse povo.  

O módulo apresenta também a influência da religiosidade e a influência religiosa 

que as nações africanas trouxeram para o povo brasileiro. Apesar de algumas formas de 

discriminações, intolerância e preconceitos que os seguidores de religiões de matriz 

africana sofreram e sofrem, através de ações de violência como, por exemplo, a 

destruição de terreiros, os simbolismos como o ato de jogar sal nas portas dos adeptos 

dessa matriz religiosa, sinais de cruzes e o silenciamento dessa religião nas práticas 
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sociais e educativas, ela se perpetua até hoje, representando também uma forma de luta 

e resistência sócio-cultural. Como afirma o LD: “O candomblé, religião trazida pelos 

escravos iorubás e outros povos bantos, teve grande aceitação no Brasil. Tornou-se 

símbolo de resistência cultural” (PICCHI; BENITES, 2006, v.2, p. 147).  

De acordo com Santos (2010) o problema da intolerância religiosa contra a 

matriz africana comparece no momento em que se abordam códigos, mitos e símbolos 

do universo religioso africano, sendo considerados muitas vezes, como expressões do 

paganismo e da presença do demônio no mundo. Nesse sentido, ainda segundo ao 

mesmo autor, a escola por sua vez, pode até tentar abafar e silenciar esses conteúdos, 

mas a exigência legal de ensino da história e cultura africana e afro-brasileira no 

currículo escolar estabelecida pela Lei federal 10.639/2003 coloca os educadores de 

todos os credos diante da necessidade de incluir no currículo escolar referências que 

tratem positivamente a experiência de sujeitos sócio-culturais que têm algum vínculo 

com essas práticas.  

No que diz respeito ao módulo da 8ª série, traz a temática Ética e Cidadania, 

contribuindo na discussão dos direitos humanos, como garantia de uma sociedade 

democrática e igualitária, independente de qualquer filiação identitária. Apesar de toda 

essa discussão, apresenta a África como explorada e subordinada pelas potências 

européias, trata o Apartheid de forma efêmera, não apresentando muitas referências 

sobre as questões étnico-raciais. A figura de Nelson Mandela aparece de forma 

folclorizada, como alguém que deu o arremate para o fim do Apartheid. Ao negro 

brasileiro é atribuído um silêncio, não relacionando sua participação no período 

republicano, suas lutas e contestações na garantia de seus direitos, principalmente no 

século XX, com a promulgação do Estatuto da Igualdade Racial, com as Ações 

Afirmativas das Instituições de Ensino Superior, com a Lei Nº 7.716 que torna o 

racismo crime, entre tantas outras conquistas.  

Podemos afirmar que se houvesse o cumprimento da legislação específica e uma 

reforma historiográfica nos Livros Didáticos da EJA, poderia romper com a 

desumanização da figura do negro, sempre retratado de forma escravizado, subserviente 

e subordinado, sem nome, sem história, sem família, ou seja, desumanizado, 

caracterizado pejorativamente. Desta forma contribuiria para que os educandos 

sensibilizassem com alguns problemas ocasionados pelas discriminações e preconceitos 



raciais, desmistificando o mito da democracia racial, tornando-se parte ativa num 

processo realmente democrático e de equidade social, no qual estariam presentes o 

respeito às diferenças e à dignidade humana, como também a contemplação da 

diversidade nas práticas curriculares. 

Tivemos a oportunidade de participar da última escolha do Livro Didático da 

EJA para o triênio 2011-2013 no município de São Miguel dos Campos – AL e 

podemos notar a falta de conhecimento, atenção e sensibilidade para as questões da 

diversidade étnico-racial pelos professores partícipes desta escolha, apesar de todas as 

dificuldades, como a falta de obras didáticas suficientes para uma escolha coerente. É 

importante salientar, que esse momento é de suma importância para o processo 

educativo, pois o livro didático ainda é um artefato de mediação entre ensino-

aprendizagem, sendo muitas vezes o único material de acesso ao conhecimento por 

parte dos educadores e educandos, sendo legitimador de verdades absolutas e de suporte 

para os professores. 

Os livros didáticos analisados, apesar dos avanços como a Lei 10.639/03 e o 

Parecer 03/04, em alguns momentos apresentam a limitação da história do povo negro 

associado à escravidão, humilhação e sofrimento, em outros apresenta muitas vezes a 

limitação dos tipos de cultura, expressando a visão de mundo do grupo dominante, 

atribuindo aos povos dominados, o lugar de cultura primitiva, subalternizando as 

diversas culturas que compõem a sociedade. E ainda, apresenta fragmentação do 

conhecimento, ou seja; o estudo é realizado por módulos/blocos de disciplinas.  

 A intertextualidade se faz presente, havendo ligação entre os diversos gêneros 

textuais, como músicas, reportagem, anúncio de jornal, entre outros, para o 

aprofundamento dos conhecimentos adquiridos. Mas em outros trechos, resume-se a 

textos incompletos ou pequenos fragmentos, sem nem sequer colocar a referência para 

que o educador e educando possam obter o texto na íntegra ou aprofundar seus 

conhecimentos, podendo demonstrar desta forma um tratamento minimizado e 

inferiorizador das capacidades intelectuais dos educandos.  

As atividades em sua grande maioria possuem um caráter metodológico tradicional, 

de forma técnica, mecânica e receptiva, estimulando a repetição e memorização dos 

conteúdos. Em alguns casos, com algumas raras exceções, as questões exigem a 

criticidade do educando.  



Há alguns poucos momentos de discussões e problematizações acerca das questões 

étnico-raciais, podendo levar os educandos à reflexões referentes às contribuições 

científicas, tecnológicas, sócio-culturais do povo negro.  

Ao analisar as referências dos volumes, percebe-se a ausência dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais, citados pela própria editora como um dos parâmetros a serem 

seguidos, como também documentos legais que norteiam a EJA, entre eles, as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos, já que a editora apresenta 

esses sujeitos como seu público-alvo. 

Ressaltamos que há interpretações errôneas do artigo nº 26 da Lei 10.639/2003, 

limitando o estudo da História e Cultura Afro-Brasileira às específicas disciplinas como 

Artes, Literatura e História. Compreendemos que essa discussão deve perpassar todo o 

currículo escolar e não pode ser tratada de forma pontual e transversal, deve-se assumir 

um compromisso social e pedagógico para a superação do racismo, que segrega e 

estigmatiza o grupo étnico-racial negro. 

A guisa de (in) conclusões 

O Brasil é constituído por uma pluralidade cultural, étnica, racial, religiosa e por 

outros aspectos identitários diversos, que muitas vezes não são reconhecidos como 

riqueza humana, culminando em atitudes discriminatórias  , preconceituosas, xenófobas 

e em desigualdades sociais.  

Contudo, para que o país possa galgar o caminho de uma verdadeira sociedade 

democrática, no qual as pessoas não sejam medidas por sua aparência física ou fenótipo, 

independente de qualquer filiação identitária ou carismática (sexo, raça, religião, etnia, 

cor, classe), temos que lutar contra os preconceitos que nos levam a desprezar as raízes 

que compõem a cultura brasileira, uma vez que ao desprezar qualquer uma delas, 

desprezamos a nós mesmos (DAYRELL, 1996). 

A construção de um currículo multicultural para a Educação de Jovens e 

Adultos, de forma crítica e emancipatória, pode contribuir para a promoção de atitudes 

de solidariedade e reciprocidade entre as culturas diversas que compõem o nosso país, 

desconstruindo preconceitos e estereótipos inferiorizantes, que contemplem a 

diversidade humana e a alteridade de forma positiva, pois como diz Freire (1996, p.36): 

“faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais decidida a qualquer forma de 

discriminação”. 



Nesse sentido, podemos afirmar que a escola para jovens e adultos tem um 

desafio a enfrentar: contemplar o hibridismo cultural, ou seja, a possibilidade de 

diálogos, trocas e aproximações entre as diferentes culturas que convivem no espaço 

escolar, dar visibilidade para as diversidades e diferenças nas práticas educativas e 

curriculares. Entretanto, muitas vezes há a tentativa de silenciar, ocultar ou minimizar 

essa pluralidade étnico-racial e cultural da qual são constituídos os educandos da 

educação de jovens e adultos. 

A Lei 10.639/2003 é sem dúvida um importante elemento para o debate étnico-

racial na educação, por proporcionar condições de incorporação da questão racial de 

forma explícita na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Outra questão 

salutar é a Lei Estadual 6.814/2007 que avança no sentido de garantir a efetivação da 

Lei maior, ou seja; a operacionalização da Lei 10.639/2003. 

 Consideramos importante a implantação efetiva da Lei 10.639/2003 e do 

Parecer 03/2004, vendo-os como a possibilidade de dar voz ao silenciamento de grupos 

considerados subalternos e que foram muitas vezes recalcados e inferiorizados nos 

currículos oficiais.  

Podemos afirmar que a prática da maioria das escolas da EJA limita essa 

discussão de forma pontual, durante datas comemorativas como o 13 de abril e o 20 de 

novembro e ainda realiza interpretações equivocadas da Lei, limitando o estudo da 

História Afro-brasileira e Africana à disciplinas específicas, não compreendendo que 

esse debate deve se fazer presente em todas as áreas do conhecimento. Outra questão é o 

desconhecimento ou falta de interesse da Lei 10.639/2003 pelos professores, algo 

preocupante para uma prática pedagógica que se quer inclusiva e de combate a todas as 

formas de discriminações e preconceitos.   

Tendo visto, a Lei 10.639/2003, juntamente com o Parecer 03/2004, são 

instrumentos de importância social, política, cultural e pedagógica para a contemplação 

da História e Cultura Africana e Afro-brasileira nos currículos e práticas escolares das 

escolas brasileiras, legitimando a temática negra como uma dimensão da vida brasileira. 

Durante os dois anos de pesquisa, iniciada com a análise bibliográfica, 

percebemos a não produção de estudos brasileiros que relacionassem a Educação de 



Jovens e Adultos e as Relações Étnico-Raciais no Livro Didático. Há trabalhos com 

diferentes objetivos, mas que não abordam o entrelaçamento desses objetos. 

Compreendemos que o Livro Didático muitas vezes é o suporte sistematizador 

privilegiado dos conteúdos elencados pelas propostas curriculares, realizando discursos 

de verdades universais, no qual os sentidos já estão prontos apenas para serem 

reconhecidos e legitimados por educadores e educandos, não refletindo o perfil dos 

jovens e adultos, totalmente inadequado e que em sua maioria cristalizam conceitos 

negativos e inferiorizantes da pessoa negra, perpetuando preconceitos e discriminações, 

contribuindo para um empobrecimento humano no ambiente escolar, abafando reais 

possibilidades exploratórias da diversidade étnico-racial e cultural brasileira. 
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