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RESUMO 

O presente artigo analisa as relações étnico-raciais na Educação de Jovens e Adultos. Para 

tanto, parte-se da seguinte questão de investigação: de que forma as relações étnico-

raciais podem se constitui em categoria para construção do conhecimento na Educação 

de Jovens e Adultos? Com este intuito, objetiva-se: discutir a concepção de Educação de 

Jovens e Adultos; analisar as especificidades e diversidade dos sujeitos e discutir o lugar 

no qual as relações étnicas devem ocupar na formação emancipatória dos que procuram 

atendimento nesta modalidade de ensino. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica 

fundamentada nos estudos de ARROYO (2011; 2005), Freire (1996; 2000), Munanga 

(1999; 2003), Gomes (2005). A pesquisa aponta que a reprodução dos mecanismos de 

violência racial no Brasil, nos processos socioestruturais, impõe que a educação assuma 

o sujeito negro e suas trajetórias de vida como um ato político da prática educativa a fim 

promover uma mudança paradigmática que resgate a identidade negra para o centro do 

currículo e, desenvolva outra ética, que inspire novas lutas e perspectivas libertadoras e 

que respeitem a alteridade como fonte de vida. 
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INTRODUÇÃO 

O direito público subjetivo dos jovens, adultos e idosos, ao acesso à educação está 

consubstanciado na Constituição Federal de 1988, quando dispõe, no Art. 208, que a 

educação é um direito de todos e um dever do Estado. Da mesma forma, a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, BRASIL, 1996), Nº. 9.394/96 

reafirma os dispositivos constitucionais que asseguram o direito de todos ao acesso à 
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educação. Por conseguinte, como direito, a Educação de Jovens e Adultos –EJA deve 

estar disponível nos sistemas de ensino, como modalidade, no âmbito da educação básica, 

para o cumprimento do dever do Estado preceituado na Constituição brasileira e em 

legislação nacional.  

Trata-se de um campo de discussão marcado por lutas, avanços, desafios e 

contradições. O avanço de sua concepção como um direito social, histórico impulsionou 

a necessidade de ultrapassar a compreensão da oferta dessa modalidade como 

escolarização, sob pena de confiná-la num campo marcado por ritos, compreensões, 

práticas que marcaram, sobretudo, negativamente a história de escolarização dos sujeitos 

jovens e adultos das camadas populares e que produziu e produz um contingente de jovens 

e adultos analfabetos evidenciados nas pesquisas atuais.  

Para fins desta investigação, entende-se a educação de jovens, adultos e idosos,  

conforme posto no Documento preparatório a VI CONFINTEA (BRASIL, 2008), como  

educação pública, gratuita, e como direito universal de aprender, de ampliar e partilhar  

conhecimentos e saberes acumulados ao longo da vida, mas não apenas de se escolarizar. 

Trata-se de uma concepção de educação que advoga que o reconhecimento os saberes 

construídos pelos sujeitos nos diversos espaços sociais como um elemento importante de 

seu processo formativo enquanto sujeitos da história.  

 Partindo desta perspectiva, Arroyo (2005) nos adverte sobre a necessidade de 

focalizar a caracterização destes sujeitos. Segundo o autor, a resposta a esta indagação 

não deve ser dada a partir dos rótulos do sistema escolar, quais sejam: alunos evadidos, 

reprovados, defasados; alunos com problemas de frequência, de aprendizagem, não-

concluintes do ensino fundamental, mas, sim, observando as suas especificidades, no que 

tange as formas concretas de viver seus direitos, em especial, o direito à educação, ao 

conhecimento, à cultura, à memória, à identidade, à formação e ao desenvolvimento 

pleno, conforme posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN, 

BRASIL, 1996), Nº. 9394/96, em seus artigos 1º e 2º.  

 No âmbito da escola, diversos fatores contribuíram e contribuem ainda hoje, de 

forma relevante para as evasões, reprovações e abandono de tantas crianças e jovens, 

garantido a manutenção dessa modalidade de ensino, uma vez que as práticas 

pedagógicas, as didáticas, os modos de racionalidade etnocêntrica, racista e sexista, ainda 
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reforçam as diferenças sociais invisibilizando os sujeitos negros, jovens adultos, idosos, 

mulheres, trabalhares e trabalhadoras, homoafetivos, indígenas, os trabalhadores do 

campo, das prisões, entre outros no currículo escolar. 

 Sob este aspecto, Gomes (2005, p.93) lembra que “os negros e negras são, na 

maioria das vezes, os principais sujeitos da EJA no Brasil”. No entanto, salienta que essa 

característica da modalidade não tem sido suficiente para garantir a realização de um 

trabalho pedagógico, fundado na compreensão e no aprofundamento da questão racial, e 

articulado aos processos sociais de classe, gênero, idade e cultura.  

 De acordo com Arroyo (2005; 2007) devemos olhar esses sujeitos no que eles têm 

de mais radicalmente humano. Dito de outro modo, vê-los em sua totalidade humana, 

como sujeitos cognitivos, éticos, estéticos, corpóreos, sociais, políticos, culturais, de 

memória, sentimento, emoção e identidade diversas. É neste cenário que se insere a 

questão da presente investigação: de que forma as relações étnico-raciais podem se 

constituí em categoria para construção do conhecimento na Educação de Jovens e 

Adultos? 

 

IDENTIDADE, RELAÇÕES-ETNICAS E EDUCAÇÃO 

Para Munanga (2003), carregamos ainda um saldo negativo da história racista 

escravocrata do Brasil do século XVIII. A cor da pele ainda é considerada como divisor 

de águas nas relações sociais, sobretudo, dentro das instituições escolares. O espaço onde 

caberia a formação das identidades dos sujeitos para que estes se percebam como agentes 

históricos sociais, culturais e políticos é, para o autor, talvez o espaço onde mais seja 

negado o direito a construção identitária.  

Aniquilar essa perspectiva educacional etnocêntrica requer um giro epistêmico 

que permeie a história política, econômica, social, cultural e pedagógica a fim de elucidar 

os processos sócio-estruturais que transforma/ou esses sujeitos em desiguais. Postula, 

ainda, um posicionamento político-identitário do negro a fim de que ele se transforme em 

“consciência de si, enquanto classe para si” (FREIRE, 2000, p.48) e, engaje na luta pela 

libertação das situações de opressão.  
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Compreender a educação de jovens e adultos, nestes termos, implica pensá-la 

atrelada aos ideais de emancipação-libertação, igualdade, justiça, cultura, ética, valores, 

ou seja, como processo de humanização, a partir de uma sensibilidade pedagógica que 

capte os oprimidos e excluídos como sujeitos da educação, da construção de saberes, 

conhecimentos, valores e cultura.  

Para tanto, muitos desafios exigem ser enfrentados, sobretudo, o desvelamento da 

ideologia que reforçam os mecanismos de violência racista, presentes nos processos 

socioestruturais e, que são reproduzidos no âmbito da escola. Para Arroyo (2005), isto 

implica em reverter o olhar negativo sobre os sujeitos, seus saberes, suas trajetórias de 

vidas e identidades construídas a partir de uma ideologia racista, violenta, opressora, 

excludente que situa os sujeitos na condição de marginalizados, para olhá-los no que eles 

têm de mais radicalmente humano.  

Para tanto, o processo educativo deve situar as condições da produção da 

existência do sujeito negro como processo permanente de (re) construção de sua 

identidade. O que requer uma educação assentada num projeto de descolonização, isto é, 

de superação da visão ética-política eurocêntrica de ser, saber e poder que, historicamente, 

estruturou a educação brasileira. Dessa maneira, “a solução, pois, não está em integrar-

se, em incorporar-se a esta estrutura que oprime, mas em transformá-la para que possam 

fazer-se ‘seres para si’”(FREIRE, 1996, p. 61). 

Educar, nestes termos, implica redimensionar o olhar pedagógico para um ideal 

de Ego negro que a colonização transformou em seres inferiores, marginais a fim de 

construir uma práxis educativa a serviço da reconstrução da subjetividade e de um projeto 

ético-político para a humanidade. Para Freire (1996), a construção dessa nova 

humanidade somente é possível a partir da ética da solidariedade que situa a 

discriminação e desigualdades no centro do processo civilizatório. 

O que demanda uma centralidade na educação dos problemas e nas relações e 

condições históricas e atuais de dominação, exclusão, desigualdade e iniqüidade, assim 

como, os conflitos que estas relações e condições engrenam, para que o currículo não se 

torne pobre em significados social, político, econômico e cultural e, reforce o mecanismo 

histórico que mantém tais coletivos ausentes, inexistentes como sujeitos sociais, políticos, 
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culturais e intelectuais. Em outras palavras, que acabe por “reproduzir a injusta e 

segregadora visão de que a história, a produção da riqueza, da cultura e do conhecimento 

não lhes pertencem, não são autores, mas meros beneficiados da história, da riqueza e da 

cultura e dos conhecimentos que outros produzem” (ARROYO, 2011, p. 141). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A reprodução nos processos socioestruturais dos mecanismos de violência racial 

no Brasil impõe que a educação assuma o sujeito negro e suas trajetórias de vida como 

um ato político da prática educativa a fim promover uma mudança paradigmática que 

resgate a identidade negra para o centro do currículo e, desenvolva outra ética, que inspire 

novas lutas e perspectivas libertadoras e que respeitem a alteridade como fonte de vida. 

Uma conquista a ser efetivada pela mediação de uma reflexão crítica destinada a 

problematizar a realidade social racista opressora com intencionalidade de fazer emergir 

uma consciência negra que assuma o compromisso a favor da libertação de suas vidas 

desumanizadas da opressão racista. 
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