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RESUMO 

 

Este artigo traz  uma abordagem sobre as práticas pedagógicas de professores da educação de 
jovens e adultos, com  relação as discussões sobre o multiculturalismo. O percurso vai desde 
as questões teóricas relacionadas à EJA, perpassando pelo multiculturalismo e a educação. O 
estudo teve como objetivo discutir a inclusão desses temas no cotidiano das classes de EJA do 
ensino público, a partir de pesquisa realizada com educadoras e educandos (as) da cidade de 
Jequié envolvidos (as) no processo, tendo como foco a problemática: Como se a inclusão da 
abordagem temática e História e Cultura Afro-Brasileira na Educação de Jovens e Adultos? A 
partir das discussões e análise dos dados observados algumas "ausências” sobre estes temas 
no cotidiano das salas de aula, mesmo após a promulgação da Lei nº. 10.639/2003 que deixa 
explícita a obrigatoriedade da discussão destes nos estabelecimentos de ensino.  
 
 
Palavras-chave: educação de jovens e adultos; multiculturalismo; práticas pedagógicas. 
 
 
 
ABSTRACT 
 
 
This paper provides a discussion of the pedagogical practices of teachers of young people and 
adults, with regard to questions about multiculturalism. The route goes from the theoretical 
issues related to adult education, permeated by multiculturalism and education. The study 
aimed to discuss the inclusion of such themes in the daily classes in adult education schools in 
public education, from research conducted with teachers and students (as) the city of Jequié 
involved  (as) in the process, focusing on the problem: How does the inclusion of the thematic 
approach and History and Afro-Brazilian Culture in the Education of Young People and 
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Adults? From the discussions and analysis of the data noted some "missing" on these issues in 
the daily classroom, even after the enactment of Law no. 10639/2003 which makes explicit 
the obligatory discussion of these educational institutions. 
 
 
Keywords: youth and adults; multiculturalism; pedagogical practices 

 

1. Introdução 
 

Nos dias atuais vivemos sob a predominância do fenômeno sócio-econômico da 

globalização e da mundialização da cultura. A partir deste contexto, as relações entre 

educação e cultura(s) tornam-se complexas, sendo necessária a discussão acerca desta 

temática. Sendo assim, as instituições formais de ensino tendem a homogeneizar e/ou 

padronizar os ritmos e estratégias direcionados aos seus educandos, não levando em 

consideração as diversidades (de idade, experiências culturais etc.) existentes nas salas de 

aula. 

Este tipo de comportamento homogeneizador dificulta o debate sobre questões 

relacionadas com a diversidade como: preconceito, discriminação, raça, gênero, exclusão e 

outros. Com base nesses pressupostos é de salutar importância a abordagem do 

multiculturalismo crítico, no contexto educacional, como “um princípio orientador de uma 

educação para a democracia em um mundo marcado pela globalização e o pluralismo 

cultural” (CANDAU, 2002, p. 81). 

            Anteriormente alguns confrontos considerados culturais, devido às questões 

originárias por preconceitos e discriminações raciais e sociais aconteciam nas ruas, nos 

quarteirões e nos bairros dos centros urbanos, mas com o passar dos tempos essas “tensões” 

penetraram em outras instituições sociais como, por exemplo, a escola. Esta, como aparelho 

ideológico, apresenta sempre nas suas entrelinhas uma posição sócio-cultural e pedagógica, 

mostrando-nos duas dimensões: uma seletiva e outra inclusiva, sendo a primeira 

compreendida como a que procede por semelhança, excluindo as diferenças, e a segunda 

como a que procede pela diferença, incluindo-a no processo de aprendizagem. 

 

Como a transmissão de conhecimentos nas sociedades modernas conta com 
o poderoso suporte dos sistemas educacionais (sistemas esses que consomem 
grande parte da vida dos indivíduos) e, como a educação, qualquer que seja 
ela, está integralmente centrada na cultura, pode-se entender porque os 
multiculturalistas fizeram da instituição escolar seu campo privilegiado. 
(GONÇALVES; SILVA, 1998, p. 16).  
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             Neste contexto de educação formal, no Brasil, na década de 1930 apresentou-se a 

educação de Jovens e Adultos num cenário o qual começa a consolidar um “sistema público 

de educação elementar no país”. Segundo Ribeiro (1997, p. 20), nos anos de 1940, a 

Educação de Adultos era entendida como uma extensão da escola formal, principalmente para 

a zona rural.  Já na década de 1950, a Educação de Adultos passou a ser entendida como uma 

educação de base, com desenvolvimento comunitário. Assim, surgem, no final dos anos 1950, 

duas tendências relevantes na Educação de Adultos: a Educação de Adultos entendida como 

uma educação libertadora (conscientizadora) por Paulo Freire e a Educação de Adultos 

entendida como educação funcional (profissional).  

  O trabalho de Paulo Freire primou essencialmente pela formação crítica do sujeito 

enfocando em especial a camada popular da sociedade, que, segundo ele, encontra-se em 

condição de subserviência as camadas sociais mais abastadas. Ele valorizou o sujeito 

enquanto ser ativo, e não como mero aprendiz à espera do professor detentor do saber e 

dirigente da sua aprendizagem, como faz a educação bancária. 

 
Na visão “bancária” da educação, o “saber” é uma doação dos que se julgam 
sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das 
manifestações instrumentais da ideologia da opressão – a absolutização da 
ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, 
segundo a qual esta se encontra sempre no outro (FREIRE, 2005, p.67). 
 

             Por meio da concepção de educação popular, Freire consolidou um dos paradigmas 

mais ricos da pedagogia contemporânea rompendo radicalmente com a educação elitista e 

comprometendo-se verdadeiramente com homens e mulheres. Num contexto de massificação, 

de exclusão, de desarticulação da escola com a sociedade, Freire dá sua efetiva contribuição 

para a formação de uma sociedade democrática ao construir um projeto educacional 

radicalmente democrático e libertador.  

  Freire propôs uma educação multiculturalista, democrática e participativa. Não uma 

educação elitista e mecânica, mas que respeitasse e valorizasse a cultura popular, o saber do 

povo. As reflexões de Freire nos conduzem à ação; ao esforço de reformular nosso agir 

educativo; uma mudança de atitude que nos leve a superar os índices de analfabetismo, a 

evasão escolar, buscando diminuir a exclusão social.  

Vale salientar que os estudos de Paulo Freire e as premissas dos movimentos de 

cultura popular no Brasil têm sido ampliados sob os olhares dos pensadores da perspectiva 

multicultural crítica. O multiculturalismo crítico, segundo Hall (2003), vai além da 
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valorização da diversidade cultural do ponto de vista folclórico, mas questiona os estereótipos 

e preconceitos contra as pessoas tidas como “diferentes” nas sociedades desiguais e 

excludentes. Esta concepção retoma tais idéias no que tange à educação das classes populares, 

assim como a valorização de suas identidades e culturas como base de seus trabalhos. 

Assim, imaginar a educação de jovens e adultos sob a perspectiva do 

multiculturalismo crítico é refletir a respeito da diversidade e das identidades culturais de seus 

sujeitos.  É lançar um olhar mais sensível para as especificidades dos sujeitos, reconhecendo 

que os educandos da educação de jovens e adultos, ao procurarem pela escola, trazem 

consigo, ainda, as marcas da exclusão e do abandono do sistema de ensino.  

  Portanto, o grande desafio é o de estabelecer conexões entre os universos culturais 

dos educandos de EJA e o universo da cultura letrada. Uma ação educativa nas classes de 

educação de pessoas jovens e adultas deveria, na ótica do multiculturalismo crítico, colocar 

em pauta de discussão a defesa por práticas pedagógicas que levem em conta a 

heterogeneidade e a diversidade cultural de seus alunos, trazendo as vozes dos sujeitos e suas 

identidades culturais para o centro do processo.  

            É discutir a partir do ponto de vista das culturas existentes e não apenas da cultura 

dominante. Com base nesses pressupostos e na inquietação surgida no Curso de Licenciatura 

Plena em Pedagogia da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, mais especificamente 

nas aulas de Antropologia Cultural, ao trabalhar com a temática “África – Brasil no 

Pensamento Escolar”, senti a necessidade de uma reflexão mais profunda e crítica da forma 

como são apresentados alguns conteúdos relacionados à cultura africana e afro-brasileira no 

âmbito educacional, especificamente na Educação de Jovens e Adultos, onde trabalhamos 

com pessoas que já apresentam olhares/visões sobre as questões étnico-raciais. 

    Dessa forma, esta pesquisa partiu de um questionamento inicial: Como se dá a 

inclusão e abordagem (planejamento, objetivos, conteúdos selecionados, estratégias 

metodológicas e recursos didáticos) da temática História e Cultura Afro-Brasileira na 

Educação de Jovens e Adultos? E tendo como objetivos: verificar e analisar a inserção da 

História e Cultura Afro-Brasileira no planejamento e na prática educativa das professoras da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) e identificar e discutir as principais dificuldades das 

educadoras da EJA em trabalhar com a História e Cultura Afro-Brasileira. 

   O trabalho foi realizado em uma Escola da Rede Municipal de Ensino, localizada no 

bairro do Jequiezinho, mais precisamente numa localidade periférica conhecida como “Vovó 

Camila”, onde há uma acentuada diversidade étnico–cultural, sendo que a predominância é de 
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jovens e adultos negros e/ou afro-brasileiros, sendo, desta forma, relevante neste espaço 

abordar e pesquisar assuntos referentes ao multiculturalismo e a cultura afro-brasileira  

 

2. Metodologia 

 No que se refere à metodologia de pesquisa adotada propôs-se, neste estudo, uma 

abordagem qualitativa, a qual, conforme Minayo (1994): 

 

[...] se preocupa com um nível de realidade que não pode ser quantificado, 
ou seja, ela trabalha com o universo de significados, aspirações, crenças, 
valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das 
relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzido à 
operacionalização de variáveis (p. 21). 
 
 

  A primeira etapa do trabalho consistiu na escolha do local para investigação. Na 

pesquisa social, o trabalho de campo favorece a aproximação do pesquisador ao ambiente real 

sobre o qual formulou um problema ou questionamento, mas também estabelece uma 

interação com os “sujeitos” da pesquisa, construindo um importante conhecimento empírico. 

Conforme Minayo (1994, p.21), o campo de investigação é considerado “[...] um recorte 

espacial da abrangência, em termos empíricos, do recorte teórico correspondente ao objeto de 

investigação”. 

  Nesse contexto, a pesquisa foi realizada em uma escola pública de médio porte da 

rede municipal da cidade de Jequié-Bahia, município este que se encontra no Sudoeste da 

Bahia, a 360 km de Salvador, na zona limítrofe entre a Caatinga e a Zona da Mata, com um 

contingente de 145.964 habitantes (IBGE, 2000). Esta escola se situa na periferia da cidade e 

foi inaugurada no ano de 1984, pelo então Prefeito Landulfo Caribé.  

    O estabelecimento de ensino pesquisado possui um corpo administrativo e docente 

composto por uma diretora, uma vice-diretora, uma secretária, duas coordenadoras 

pedagógicas, sendo uma no turno diurno e a outra no noturno, 16 professores, sendo que desta 

quantidade, três professoras lecionam no turno noturno com a EJA. Também compõem o 

quadro de funcionários dois porteiros (um no diurno e outro no noturno), duas agentes de 

serviços gerais e uma merendeira. 

    O corpo discente é composto de, aproximadamente, 798 educandos no total, 

distribuídos em 11 salas de aula que funcionam nos três turnos. Há 3 classes da EJA que 

funcionam no período noturno, com um total de 68 educandos. O espaço escolar pesquisado 

aparenta ser um ambiente agradável onde todos mantêm um bom relacionamento, tanto 
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professores e alunos, como alunos e pessoal não-docente. E, segundo os professores, 

pequenas divergências entre os educandos são comuns, mas não atrapalham o bom 

funcionamento do estabelecimento enquanto instituição escolar.  

 Por se tratar de uma pesquisa social que valoriza as estruturas construídas ao longo 

do tempo, privilegiou-se uma amostra composta por 03 professoras, 09 educandos e 01 

coordenadora da EJA. As professoras foram estrategicamente escolhidas por lecionarem numa 

escola localizada em um bairro periférico, onde há uma acentuada diversidade étnico–cultural, 

sendo que a predominância é de pessoas jovens e adultas negras e/ou afro-brasileiras, sendo 

desta forma, relevante abordar e pesquisar assuntos referentes ao multiculturalismo e a cultura 

afro-brasileira neste território. 

 Abaixo se encontra uma tabela com os perfis das docentes pesquisadas. 

 

Tabela 1: Perfil das profissionais informantes da pesquisa. 

CÓDIGO SEXO FORMAÇÃO 
ACADÊMICA 

TEMPO DE  
DOCÊNCIA 

CARGO CARGA 
HORÁRIA 

SÉRIE QUE 
LECIONA 

 
Prof. 01 

 
Feminino 

Licenciatura 
em Educação 

Infantil e Séries 
Iniciais 

 
12 anos 

 
Professora 

 
40 horas 

 
EJA I – Ano 

II 

 
Prof. 02 

 
Feminino 

Graduada em 
Pedagogia e 

Especialista em 
Educação 
Especial 

 
20 anos 

 
Professora 

 
40 horas 

 
EJA I – Ano 

II 

 
Prof. 03 

 
Feminino 

 
Magistério 

 
25 anos 

 
Professora 

 
40 horas 

 
EJA I – Ano 

III 
 

Prof. 04 
 

Feminino 
Graduada em 
Pedagogia e 

Especialista em 
Educação 
Especial 

 
22 anos 

 
Coordenadora 

da EJA 

 
40 horas 

 

 
 

  Nesta tabela observa-se que apenas uma das docentes não possui nível superior, que 

todas as professoras trabalham 40 horas semanais e que estas têm mais de 10 anos de atuação 

docente. Assim, constatamos o tempo relevante de experiência em sala de aula destas 

profissionais.  

  Utilizou-se da entrevista como instrumento de coleta de dados por ser uma fonte de 

informação interativa que permite tratar de temas considerados complexos ou complicados. 

 

Entrevista, tomada no sentido amplo de comunicação verbal, e no sentido 
restrito de coleta de informações sobre determinado tema científico, é a 
estratégia mais usada no processo de trabalho de campo. Entrevista é acima 
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de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por 
iniciativa do entrevistador. Ela tem o objetivo de construir informações 
pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de 
temas igualmente pertinentes com vistas a este objetivo (MINAYO, 1994, p. 
64). 

  Nesta pesquisa utilizou-se da entrevista semi-estruturada possibilitando que a pessoa 

entrevistada discorra sobre a temática em questão, sem se prender à indagação formulada. A 

entrevista semi-estruturada com as educadoras teve como fio condutor 14 perguntas iniciais 

que foram se ramificando para informações que possibilitaram ao pesquisador vislumbrar 

outras questões intrínsecas as que estavam sendo respondidas. Apenas uma docente participou 

de um curso de extensão sobre a cultura africana e afro-brasileira, denominado “Curso de 

Extensão Educação e Culturas Afro-Brasileiras”, oferecido pelo Órgão de Educação e 

Relações Étnicas com Ênfase em Culturas Afro-Brasileiras – ODEEREii da Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB/Jequié. Assim para análise dos dados fora nomeada 

esta educadora como a “entrevistada 1” e os números subseqüentes para as demais 

professoras. 

          Para ratificar, ou não, as resposta obtidas por meio das entrevistas realizadas com as 

docentes realizou-se também uma entrevista com 09 educandos da EJA, sendo escolhidos 03 

discentes de cada turma, numa proporção de 03 alunos por professora (3/1). A entrevista com 

a coordenadora pedagógica teve como objetivo principal as informações acerca do plano de 

curso e do planejamento pedagógico da educação de jovens e adultos, tentando a partir desta, 

vislumbrar de que forma e em que momento (tempo pedagógico) são realizadas as abordagens 

referentes à cultura africana e afro-brasileira. 

          Após a reunião das informações relevantes por meio das entrevistas e da observação, 

foi iniciada a fase de interpretação dos dados, com base em Thompson (1995). 

 

3. Resultados e Discussão  

 

             Ao analisar o que foi dito pelas docentes nas entrevistas realizadas, observou-se certa 

similaridade nas respostas destas profissionais da educação, apresentando pouco ou quase 

nenhum “conhecimento teórico” em relação às questões étnicas.  

No que se refere à concepção das professoras da EJA sobre cultura afro-brasileira, 

todas demonstraram certa fragilidade e insegurança para tratar desta temática em sala de aula. 

Uma professora que já havia participado de um projeto de extensão sobre culturas afro-

brasileiras respondeu: “Vejo que a cultura afro-brasileira dá oportunidade ao nosso povo de 
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ter uma cultura originada no nosso país, sem que precise da influência cultural de outros 

países”. (Professora 01). Enquanto que as demais responderam de forma sucinta a este 

questionamento. “Acho que é o resgate da cultura que faz parte da nossa raça”. (Professora 

02). “Para eu, pensar em cultura afro-brasileira é pensar nas comidas típicas como acarajé, 

vatapá, caruru etc.”. (Professora 03). 

Com base nessas respostas observa-se que as educadoras não apresentam uma 

concepção crítica em relação à cultura afro-brasileira, partindo apenas de deduções do senso 

comum, essencializando apenas o aspecto culinário desta cultura, desconsiderando os demais 

aportes culturais do povo afro-brasileiro (sua visão/concepção de mundo, seus mitos, a 

história da África, suas resistências ao etnocentrismo etc.). Como afirma GOMES (2003): 

 

A cultura negra só pode ser entendida na relação com as outras culturas 
existentes em nosso país. E nessa relação não há nenhuma pureza; antes, 
existe um processo contínuo de troca bilateral, de mudança, de criação e 
recriação, de significação e ressignificação. Quando a escola desconsidera 
esses aspectos ela tende a essencializar a cultura negra e, por conseguinte, a 
submete a um processo de cristalização ou de folclorização (p. 79). 
 
 

No que se refere à problemática inicial “Como se dá a inclusão e a abordagem 

(planejamento, objetivos, conteúdos selecionados, estratégias metodológicas e recursos 

didáticos) da temática História e Cultura Afro-Brasileira na Educação de Jovens e Adultos?”, 

observou-se que a abordagem dada a estes conteúdos é superficial, sendo levadas em 

consideração apenas as datas comemorativas tradicionais como: Dia da Abolição, Dia do 

Folclore etc. Sendo estas trabalhadas ainda de forma superficial ou distorcida, onde a 

contribuição do negro é lembrada por meio das comidas típicas (culinária) ou pelo processo 

de escravidão. No entanto, datas como o Dia da Consciência Negra e o Dia Mundial de 

Combate à Discriminação Racial, que apresentam objetivos em prol da igualdade racial, não 

foram contempladas. 

             Para Fernandes (2005 p. 385) “espera-se que a escola assuma realmente o seu papel 

social de valorização e de difusão da cultura e da pluralidade de nossa formação étnica”. 

Inclusive, as professoras mencionaram que discutem a problemática do racismo em sala de 

aula, todavia, isso é feito de forma superficial e numa visão ingênua, pois desconsidera o 

processo histórico, cultural e político de inferiorização dos negros em detrimento de uma 

cultura do branco. Por outro lado, observou-se que os/as discentes têm interesse com que essa 
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temática seja mais discutida em aula, sobretudo, em relação ao racismo no mercado de 

trabalho e na mídia. 

 Por outro lado, percebeu-se um silenciamento em relação ao preconceito racial 

quando uma das docentes relata a presença, nas discussões sobre cultura afro-brasileira, de 

piadinhas, brincadeiras e risos. E, para ela, isto é visto como algo “normal”, reforçando um 

olhar eurocêntrico. Santos (2004, p. 01) adverte:  

 

Considerar os apelidos, a discriminação de gênero, raça e sexo, as 
“brincadeiras” e brigas na escola como “normais” não é uma posição isolada 
entre os/as educadores. No campo da Educação, pesquisas realizadas sobre o 
preconceito e a discriminação racial, revelaram não apenas o silêncio dos 
rituais pedagógicos diante da discriminação racial do/a aluno/a negro/a, mas 
também como os apelidos são responsáveis pela baixa auto-estima de 
alunos/as negros/as. 
 
 

  As educadoras também apresentaram falta de segurança para abordar estes 

conteúdos, culpabilizando a falta de recursos pedagógicos (livros e revistas pedagógicos que 

explorem este tema) como motivo principal para a falta de embasamento teórico que 

subsidiem suas práticas. Além disso, foi percebida a necessidade da formação continuada para 

as professoras, de uma reformulação do currículo e de uma melhor compreensão dos objetivos 

propostos para a Educação de Jovens e Adultos tendo como pressuposto teórico, por exemplo, 

a pedagogia de Paulo Freire (1996). 

  Em relação aos discentes, constatou-se que os nove entrevistados se reconheciam 

como pardos ou pretos. Ao serem questionados sobre a desigualdade social entre negros e 

brancos, 03 discordaram e 06 concordaram. Os que acreditam que exista desvantagem, 

falaram que não há oportunidades iguais para brancos e negros, pois ainda existe preconceito 

racial no trabalho e, inclusive, na família. Outros salientaram que é por falta de oportunidades 

no estudo que os negros não têm as mesmas vantagens. 

  Quando perguntado aos educandos se a sua professora já havia comentado alguma 

coisa sobre o racismo e/ou preconceito em relação aos negros, dois entrevistados da sala da 

professora 01 (a que participou do curso de extensão) disseram que ela não havia comentado 

sobre o assunto. Outros dois disseram que suas respectivas professoras (professora 01 e 

professora 02) comentaram sobre o assunto, mas que eles não lembravam. E cinco restantes 

responderam que as professoras haviam comentado: 

 



10 

 

Sim. Ela falou que o preconceito é algo ruim. Não é porque você está bem 
vestida que você deve desfazer das outras pessoas. A mesma coisa com 
relação à cor da pessoa, não é porque você é mais “clarinha” que deve ter 
preconceito. E que também não devemos desfazer das pessoas só por causa 
do cabelo que é “ruim” ou “duro” ou por causa da cor. Pois a cor da pele não 
muda em nada o caráter da pessoa (Discente da professora 02 – EJA I ano 
II). 

 
 Baseando-se nestas afirmações percebe-se que raramente as educadoras comentam 

sobre o assunto e que algumas definições sobre preconceito precisam ser mais discutidas e 

aprofundadas em sala de aula, apresentando aos educandos a ideologia que está envolta de 

palavras como esta e, a partir de que contexto histórico e político elas surgiram. Como 

salienta Sant’Ana (2005), citado por  Munanga (2005, p. 39): “É bom lembrar que nos tempos 

primitivos, até por volta da Idade Média, a discriminação baseava-se em fatores religiosos, 

políticos, nacionalidade e na linguagem, e não em diferenças biológicas ou raciais como 

acontece hoje”. 

Perguntados sobre quais os temas sobre cultura afro-brasileira que gostariam de saber 

mais um pouco, apenas 03 disseram que não queriam saber sobre nada. Os entrevistados 

restantes se manifestaram dizendo que gostariam de saber sobre:  

Lei contra o racismo – “Gostaria de saber mais um pouco sobre a Lei contra o 

racismo, porque as pessoas gostam muito de desfazer das outras”.  

Trabalho e racismo/Mito da democracia racial – “Eu queria saber o porquê hoje 

em dia há mais pessoas brancas do que negras empregadas nas casas comerciais e nas lojas.  

Mídia e racismo – “Porque nas novelas tem poucas pessoas negras e quando estas 

aparecem são em papéis de empregados e não patrão?”.  

 O estado de escravidão imposto aos negros – “Eu gostaria de saber sobre a vinda 

dos negros, porque é muito bom discutir sobre estes temas, para a gente ficar ciente dos 

acontecimentos históricos”.  

Após essas inferências constatou-se que os discentes têm interesse em conhecer a 

história dos africanos e afro-brasileiros, portanto, faz-se necessário que o corpo discente da 

escola pesquisada seja ouvido no processo de construção do programa curricular da escola e 

que temas e assuntos, que fazem parte da sua constituição enquanto indivíduo sócio-histórico 

estejam inseridos nas discussões em sala de aula. 

 

4. Considerações Finais 
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  Em suma, foi visto que apesar da existência de documentos oficiais, como a Lei nº. 

10.639/2003, indicando que os estabelecimentos de ensino trabalhem com a temática, estes no 

que se referem ao ensino na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, ainda não 

colocaram em prática, mesmo porque a formação inicial (magistério) dos docentes não 

contemplou estas questões e mesmo nos cursos de graduação (pedagogia e séries iniciais), o 

contato com estas discussões são raros. Desta forma, faz-se necessário uma formação 

continuada em estudos afro-brasileiros para todos os professores da rede pública do ensino 

fundamental e médio, inclusive para os que lecionam na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos. Não é mais admissível uma educação onde a homogeneização das culturas é 

preconizada como forma de solidificação de apenas uma cultura em detrimento das demais.  
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