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RESUMO 

A instância escolar de educação se caracteriza pela sua mediação didático pedagógica 

estabelecida através de conhecimentos práticos e teóricos. À vista disso, seus conteúdos 

conceituais, procedimentais e atitudinais devem adequar-se tanto à situação específica da escola 

e ao desenvolvimento do aluno de EJA quanto à diversidade que traz para sala de aula, de 

saberes e experiências, identidades de raça, classe, gênero e outras. Em meio ao cenário 

complexo que é a sala de aula, destaca-se a importância do livro didático – LD, como um dos 

materiais fundamentais para dar conta das reflexão e ações que exigem as diversas situações, 

buscando atender a duas frentes: de um lado, as informações, os procedimentos e os conceitos 

propostos nos LD; de outro, os procedimentos, as informações, conceitos e atitudes que devem 

ser apropriados ao contexto didático metodológico a que se destinam. Pressupondo-se que, para 

um trabalho efetivo na EJA, o professor necessita conhecer e entender o espaço e as vivências 

desse segmento da educação, a fim de eleger e adequar concepções e práticas de ensino 

aprendizagem. Em se tratando, especificamente, do Centro Estadual de Educação Magalhães 

Netto-CEA, um centro de educação da rede pública estadual, localizado em Salvador, voltado 

para Jovens e Adultos, é ainda mais importante desenvolver tais ações, por reunir uma EJA 

negra. A temática deste ensaio, que analisa uma coleção de livros voltados para EJA, surgiu a 

partir das leituras feitas durante a disciplina Produção de Material Didático para Ensino de 

Língua Portuguesa, pertencente ao Mestrado Profissional em Letras – PROFLETRAS, da 

Universidade Federal da Bahia e, ministrada pela Professora Dra. Ana Lúcia Silva Souza. A 

análise se volta em especial para a representação do negro no LD, tomando como referência os 

aspectos levantados por Silva (2004) no livro A Discriminação do Negro no Livro Didático. Ao 

olharmos a Coleção EJA-Moderna (2014), podemos perceber ligeiras alterações na imagem 

desse segmento da população após reprovação pelo Programa Nacional do Livro Didático – 

PNLD, principalmente no que diz respeito à representação explícita desses conceitos; embora 

permaneçam ainda os estereótipos, estigmas, preconceitos, discriminações, como anteriormente 

apontou Silva em 2004. Ao estudar as proposições de textos contidas no livro didático – 

Coleção EJA-Moderna (2014) Anos Finais do Ensino Fundamental – adotado pelo CEA – 

pretendo investigar a representação do negro e, subjacentes posicionamentos conceitual e 

ideológico presentes nos eixos de leitura e literatura e, na organização do LD. Intentando 

apontar caminhos para um trabalho que seja voltado para a desconstrução de discursos 

eurocêntricos, ainda prenhes de colonialidade, que ainda se fazem presentes em muitos 

materiais didáticos. Para fundamentar a análise, me apoiei, principalmente, nos estudos de Ana 

Célia Silva (2004), nos critérios do Guia de Seleção do Livro Didático nas últimas séries do 

Ensino Fundamental II do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD (2014). 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

Em A discriminação do negro no livro didático, SILVA (2004) apresenta o resultado de uma 

pesquisa em que investiga a existência de estereótipos e preconceitos em textos e ilustrações de 

livros didáticos de Comunicação e Expressão de Ensino Fundamental. O estudo verificou que 

os personagens negros são citados nos manuais como pertencentes a um passado histórico, não 

atuantes no presente e identificados como escravos, humildes e colocados em posição inferior. 

“Em relação ao segmento negro, sua quase total ausência nos livros e a sua rara presença de 

forma estereotipada concorrem em grande parte para a fragmentação da sua identidade e 

autoestima”, (SILVA, 2004, p.47). A presença de estereótipos e de formas de discriminação 

podem ser constatadas no contexto escolar através das referências estereotipadas presentes nas 

ilustrações preconceituosas, caricaturas do segmento negro e escolhas textuais equivocadas, 

repassadas aos alunos por meio do LD. No dizer de Ana Célia (2004), “o livro didático reproduz 

e reforça as relações baseadas na discriminação, apresentando como natural o tratamento 

desigual nessas relações” (p.50). Ela articulou ainda processos de desconstrução da teoria do 

branqueamento, da democracia racial e dos sistemas educacionais ainda centrados em 

princípios epistemológicos positivistas, eurocêntricos que excluem a imagem e concepção do 

indivíduo de origem africana. Outro estudo mais recente e também importante para a reflexão 

que desenvolvo está em Circe Bittencourt (2017), que destaca ser o livro didático um 

depositário de conteúdos escolares, vinculados aos conteúdos elencados pelas propostas 

curriculares e, por seu intermédio, são passados os fundamentos de uma sociedade que os 

estabelecem e, como estes devem ser ensinados. É, sobretudo, portador de um sistema de 

valores, ideologias e de uma cultura; transmitindo, em geral, estereótipos e valores dos grupos 

dominantes; portanto, costumam generalizar os temas segundo a visão de mundo da classe 

superior. Desse modo, constitui-se um objeto cultural contraditório que gera intensas polêmicas 

e críticas de muitos setores, mas tem sido considerado também um instrumento fundamental no 

processo de escolarização (BITTENCOURT, 2017). Em vista disso, os livros didáticos, estão 

condicionados por razões econômicas, ideológicas e técnicas e “produzem simplificações que 

limitam o desenvolvimento da autonomia nos alunos. Tende a ser um objeto padronizado, com 

pouco espaço para textos originais. Condicionam formatos e linguagem” (BITTENCOURT, 

2005, p.17). E, mesmo sendo um referencial para a comunidade escolar, é, antes de tudo, um 

produto editorial; e como tal, é passível de interferências diversas. A partir de 1995, o MEC 

passou a desenvolver o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), cujo objetivo seria o de 

avaliar o material didático que chegava às escolas, mas, somente em 2011, o Ministério da 

Educação inaugurou o processo de avaliação das obras didáticas para a EJA - da Alfabetização 

aos Anos Finais do Ensino Fundamental (BRASIL,2014).Os livros didáticos adotados 

atualmente nas escolas públicas passam por uma equipe de especialistas que atuam nas áreas 

de conhecimento e são os encarregados de avaliá-los sistemática e continuamente, considerando 

aprovados aqueles que se adequarem às normas do PNLD. As obras aprovadas são publicadas 

em um Guia de Livros Didáticos, que se constitui em um manual que orienta a escolha pelo 

professor (BRASIL, 2011). A coleção que escolhi para o estudo está endereçada aos Anos 

Finais do Ensino Fundamental. O Livro do Aluno é composto por quatro volumes. Cada volume 

é dedicado a um dos Anos Finais (6º, 7º, 8º e 9º) do Ensino Fundamental e abrange o 

componente curricular de Língua Portuguesa. Estruturam-se em torno de duas unidades, a partir 

das quais se desenvolvem todos os conteúdos (EJA MODERNA, 2014).  

 

METODOLOGIA 

Visando averiguar o material didático, estabeleceu-se alguns critérios para guiar a análise, 

baseando-se no postulado teórico supracitado. No Guia PNLD consta que, na reflexão 
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pedagógica sobre a EJA, tem especial relevância as considerações de suas dimensões ética, 

social e política, destacando o valor do diálogo e da participação, atentando para a condição do 

educando como sujeito portador de saberes que devem ser reconhecidos e respeitados 

(BRASIL, 2000;2014). Portanto, a estratégia metodológica deste trabalho se constitui no 

estabelecimento de um diálogo entre a obra de Silva (2004), bem como um levantamento de 

dados e informações, presentes no manual, que conduzam à representação do negro no LD de 

EJA, fruto da investigação. O corpus para esse momento de análise serão amostras de gêneros 

textuais – utilizados para trabalhar os eixos de leitura e literatura – da Coleção EJA-Moderna 

(2014), que apresentem traços negativos, explícitos e/ou implícitos, na representação do negro. 

Intentando analisar tais representações, primeiro apresento a contextualização do Livro 

Didático na EJA e os sentidos mobilizados por Silva (2004) em relação à discriminação do 

negro no livro didático para os termos estereótipo, estigma, preconceito, discriminação, 

omissão, silenciamento e invisibilização; seguidos de uma breve avaliação sobre o manual e 

suas proposições de textos para trabalhar os eixos de leitura e literatura; além de mostrar uma 

análise pormenorizada da Coleção EJA-Moderna. 

 

ANÁLISE E RESULTADOS 

Analisando os textos e imagens presentes no LD, observei uma representação estereotipada da 

identidade. Possivelmente, por ter sido editado em São Paulo, o livro veicule uma ideologia 

subjacente da imagem do nordestino como de negro primitivo, trabalhador braçal, inferior 

cultural ou linguisticamente, então coisificado na invisibilidade das silhuetas dispostas em 

várias imagens ao longo do manual, cuja abordagem feita pelos organizadores, leva o 

interlocutor a introjetar essa visão cristalizada da realidade. A presença do negro, quando 

observada nos textos, volta-se para o exotismo e folclore, omitindo sua participação atuante na 

sociedade atual. A difusão do mito da democracia racial e do estereótipo negativo da mulher 

brasileira mestiça também se faz presente, corroborando para uma latente política do 

branqueamento ao preconizar e difundir exclusivamente a estética e os valores da cultura 

eurocêntrica e, consequentemente, silenciar sobre a atuação e presença dos negros na sociedade 

brasileira. A ideia deslocada nos textos ou ilustrações e o tratamento dispensados aos 

personagens negros permitem-nos apreender um quadro de depreciação em sua representação, 

associada a uma valorização sistemática de personagens brancos. Entretanto, pela sua 

relevância sociocomunicativa, posso dizer que a obra é adequada ao público da EJA, pois 

muitas atividades e textos presentes ao longo de cada um dos volumes valorizam esse público 

sem infantilizá-lo e consideram seus conhecimentos sobre a realidade, porém, ainda pressupõe 

para o aluno da EJA o mesmo currículo do ensino regular; direcionando o olhar para as práticas 

discursivas de um público específico das regiões sul e sudeste do país e disseminando uma 

visão de mundo eurocêntrica. Do mesmo modo, os conteúdos – pautados em eixos temáticos – 

poderiam fazer um exercício reflexivo sobre os aspectos sociais, históricos, culturais e 

ideológicos veiculados por eles e contemplar os conhecimentos, interesses e necessidades de 

jovens, adultos e idosos, se não fossem tratados de maneira refratária e parcial. Em geral, as 

propostas de leitura do LD demandam a interação entre leitor, autor e texto, desde que o 

professor seja o mediador; sendo assim, elas podem instigar o sujeito leitor a construir sentidos, 

mobilizando seus conhecimentos linguísticos e enciclopédicos prévios, inclusive sobre as 

possíveis intenções do autor, mediante intervenções docentes. Tanto a atividade de leitura 

quanto a de literatura pressupõem que o estudante discuta com seus colegas suas opiniões sobre 

a temática a ser abordada, sem qualquer aprofundamento ou extrapolação do conteúdo 

explicitado. Diante disso, caberá ao professor explorar as habilidades orais dos estudantes e 

legitimar as identidades dos educandos, principalmente quando se leva em consideração que o 
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aluno da EJA já possui uma gama de experiências, já relatadas por (FREIRE, 1997) como 

“saberes da experiência-feito”. Apesar de os livros didáticos terem passado por mudanças 

significativas ao longo de sua história, foi possível encontrar, na coleção analisada, textos que 

associam o negro a condições subalternas, disseminando o preconceito e reforçando, desta 

maneira, a discriminação racial. Observando com atenção as atividades de leitura propostas, 

percebo que as situações em que o negro é secundarizado, inferiorizado ou estereotipado ainda 

têm aparição frequente no material didático e são passíveis de reflexão, aprofundamento e 

desconstrução coletiva. Por isso, deve-se considerar que todo livro didático é um produto de 

consumo, prenhe de uma ideologia hegemônica, mas esvaziado de identidade. Assim, suas 

intercaláveis lacunas enunciativas e identitárias poderão ser preenchidas da experiência e 

competência dos sujeitos que estejam compartilhando e interagindo saberes e sabores da 

educação linguística. Levando em conta que, até recentemente, professores e estudantes da EJA 

não tinham à disposição materiais adequados para o desenvolvimento das aulas nessa 

modalidade de ensino, a obra atende à necessidade de alunos e professores. Sendo importante 

salientar que o livro didático é apenas um dos instrumentos de apoio ao trabalho do professor 

e, por melhor que seja, pode ser ampliado, de acordo com o contexto de cada escola. Ademais, 

escolher uma boa obra não diminui a necessidade de se consultar outras bibliografias. O 

professor sempre precisará de textos complementares, seja para estudar conteúdos, para suprir 

lacunas ou complementar, ampliar informações ou desconstruir discursos formulados pelo meio 

social e transportados para o LD; sendo assim, podemos notar que o LD analisado não é de boa 

qualidade, havendo, portanto, a dissociação entre as leituras de mundo e a leitura da palavra, 

invocadas por Freire (1988), aqui também revisitado. De acordo com os resultados obtidos na 

análise, observou-se a omissão da história africana e a forma desvalorizada com que a coleção 

expõe a imagem do negro, invisibilizando-o e silenciando a sua voz. Os impactos negativos da 

manutenção e propagação desses discursos conduz para um processo de auto rejeição do aluno 

negro e fragmentação de sua identidade, fazendo com que ele introjete, reproduza e permaneça 

na mesma condição social de oprimido. A legislação brasileira tem estado atenta à 

representação de negros nos materiais didáticos, proibindo o racismo em livros e outros 

materiais didáticos, apesar disso, a comissão avaliadora consegue captar apenas as formas mais 

evidentes do preconceito racial. Acredito que o problema decorra da maneira de avaliação, 

orientada pela busca de explicitação de preconceitos, entendidos como expressão direta de 

hostilidade ou depreciação racial; quando, na verdade, o discurso discriminatório se apresenta 

de forma menos visível, embora continue veiculando estereótipos negativos, estigmas e 

preconceitos, que só podem ser apreendidos através de um olhar mais acurado, de uma 

conceituação e metodologia pertinentes. Isso nos leva a constatar que o livro didático não trata 

de forma igualitária os sujeitos que são negros, ali retratados com posições sociais inferiores ao 

branco; além de não oferecer embasamento necessário para que o aluno reflita sobre o processo 

sócio-histórico-cultural e a importância do negro para a sociedade brasileira, desvelando a 

omissão, o silenciamento e a invisibilização; e, uma vez emudecendo suas vozes, invisibilizam 

seus corpos, omitem sua presença. Assim, buscamos analisar como se dá a representação do 

negro nos livros de língua portuguesa do ensino fundamental II da EJA, especificamente em 

uma coleção da Editora Moderna que consta hoje do Guia PNLD. Ao analisar a funcionalidade 

desse material didático, ou seja, se ele responde às especificidades dos alunos e às diferentes 

formas de atendimento da EJA do CEA, constatei que, para ser melhor utilizado, há a 

necessidade de se produzir módulos complementares de leitura que possibilitem ampliação dos 

textos contemplados nos capítulos e a desconstrução dos estereótipos na representação do negro 

constantes no referido manual e, criação de novas representações; visando a amenizar o 

distanciamento existente entre o encaminhamento didático da coleção e as especificidades da 
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EJA no Centro Estadual de Educação Magalhães Netto. As análises registradas confirmam a 

presença de formas de preconceito e estereótipos presentes de forma implícita, até mesmo 

explícita, no LD de Português; o que evidencia uma falta de preocupação com a 

interculturalidade e a igualdade étnico-racial. Embora o MEC tenha tomado iniciativas para 

melhorar o controle dos livros didáticos a serem adotados nas escolas públicas, com o objetivo 

de evitar a distribuição de obras que contenham representações negativas em relação ao negro, 

ainda encontramos muitos manuais que continuam a expandir um discurso único, etnocêntrico, 

de superioridade branca. De modo análogo, deve-se atentar para o fato de o LD, enquanto 

recurso didático, muitas vezes, assumir o papel de protagonista nas aulas de língua portuguesa, 

disseminando ideologias de subalternidade e silenciamento para o público jovem e adulto. 

Diante disso, torna-se fundamental que tal suporte seja utilizado por professores e alunos de 

maneira crítica, questionadora, transformando-se em instrumento de conscientização. Sendo 

importante apontar que a maneira como a leitura, numa perspectiva dialógica, é construída por 

professores e alunos da EJA em torno do livro didático, pode funcionar ou para silenciar os 

educandos ou para legitimar suas vozes. 

 

Palavras-chave: Negro. Livro Didático na EJA. Lei 10639. 
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