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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo discutir as desigualdades raciais no Brasil 

tendo como base o diálogo entre o racismo e a mestiçagem na perspectiva de construção   

e reconstrução de uma identidade negra positiva, e ainda oportunizar reflexões sobre o 

desafio de compreender esse processo na Educação de Jovens e adultos (EJA), ressaltando 

a importância das cotas raciais e sociais para a povo negro. Para tanto, trazemos as 

contribuições de: Munanga (2008) para discutir a mestiçagem no Brasil; Santos (2013) 

sobre o subproduto social advindo das cotas raciais na educação superior do Brasil, e 

Theodoro (2008), sobre a desigualdade racial e a mobilidade social no Brasil. Os textos 

propostos dialogam entre si enfatizando as questões étnico-raciais no contexto social, 

político e econômico especialmente no Brasil. Buscamos compreender a unanimidade da 

visão dos autores sobre as questões raciais no Brasil e a evasão escolar como subproduto. 

Para falarmos sobre a EJA trazemos Freire (2004), Laffin (2012) e Pimentel (2016). 

Metodologicamente se trata de um reflexão bibliográfica baseada em Gil (2002) e Pádua 

(1997).  Munanga (2008, p. 98) traz o conceito de a mestiçagem com base em Abdias 

Nascimento que “caracteriza a mestiçagem brasileira como um genocídio deliberado para 

exterminar fisicamente a população negra, portanto um crime e um “pecado”. O autor 

estabelece ainda uma comparação, segundo a perspectiva de Oracy Nogueira (1985)  

sobre a mestiçagem nos Estados Unidos- E.U.A  e,  no  Brasil utilizando- se na existência 

de três casos: no primeiro considerando uma linha de cor que separa brancos de não 

brancos, no segundo caso,  o autor no fala da “zona intermediária, fluída e vaga que flutua 
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até certo ponto  ao sabor do observador e das consequências” e, finalmente, no terceiro 

caso  “os mestiços  com traços de negroides disfarçáveis” (MILLIET apud NOGUEIRA, 

1985, p. 6). possuidores de status médio.  Munanga (2008 p.97) sintetiza a fala de Nogueira 

diferenciando e considerando o racismo de origem e o racismo de marca.  Ainda, sobre 

essa diferenciação do racismo no Brasil e nos E.U.A.  

Munanga traz Carl Degler que vai argumentar sobre a ideologia racial nos 

E.U.A.  afirmando que não há lugar intermediário para aqueles vistos no esquema 

biológico. Nesse sentido, Gilliam (2000 p.94) fala das leis discriminatórias que definiram 

o negro nos Estados Unidos onde foi aplicada a “One-drop rule” expressão inglesa que 

tem como regra uma gota de sangue, conforme a regra qualquer pessoa com qualquer tipo 

de ancestralidade africana, mesmo que muito pequena, fosse considerada negra. Assim, 

com base em estudos dos antropólogos por exemplo, a bipolaridade teria como base a 

hipodescendência fazendo referências somente a pessoas de descendência africana.  

No diálogo sobre a mestiçagem, Munanga traz críticas ao processo de 

miscigenação defendido por Darcy Ribeiro e Gilberto Freire. Munanga traz argumentos 

críticos e afirma que a miscigenação brasileira é discriminatória. Ele reafirma o que diz 

Oracy Nogueira, para quem “todos os racismos são abomináveis”. Nessa perspectiva, 

Santos (2013, p. 546) discute a desigualdade da sociocracia no Brasil e considera que, 

pontualmente o Estado reconhece a necessidade de intervenção, entretanto, é perceptível 

a ideia da responsabilidade individual em que a meritocracia prevalece. Nesse sentido, o 

autor compreende a descriminação racial  

[...] como uma das mais evidentes expressões de acesso desigual aos 

recursos no Brasil, permanece o entendimento dúbio quanto à tomada 

de iniciativas para a alteração desse quadro em que se evidencia a 

vulnerabilidade social e econômica de cerca de metade da população. 

(SANTOS 2013, p. 546). 

Portanto, precisamos garantir a devida efetivação das políticas públicas nas 

escolas através da implementação de ações pedagógicas que visem desmistificando as 

ideias de (des)igualdade racial.  Precisamos fortalecer o conceito crítico de mestiçagem e 

como ela ao longo da história foi utilizando para mascarar uma ideologia de 

branqueamento. No bojo dessas discussões Santos (2013 p. 547) traz a contextualização 

política e histórica da ação afirmativa no Brasil enfatizando a importância do Movimento 

Social Negro em 1995, ao reivindicar do Estado ações efetivas para a redução das 

desigualdades sociais no Brasil.  Santos (2013 p. 548), ainda traz o conceito de ação 

afirmativa elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial de Valorização da 
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população Negra como medidas especiais e temporárias, tomadas pelo Estado e/ou pela 

iniciativa privada, tendo como objetivo de eliminar desigualdades históricas. A amplitude 

conceitual para ações afirmativas precisa sair do papel para atender à demanda do 

movimento negro e dos militantes da causa negra.  

As ações afirmativas precisam atender às necessidades da população negra que 

amarga ao longo da história brasileira a discriminação e, com ela, as desigualdades 

sociais, políticas e econômicas. Nesse bojo, encontramos os subprodutos sociais das ações 

afirmativas, pois como Santos (2013 p.550/551) nos fala que o Movimento Negro vem 

desde 1940 reivindicando direitos educacionais iniciando a ter êxito em 1990. Contudo, 

as ações afirmativas que constituem reinvindicações específicas para o povo negro, veio 

atendendo também outros segmentos sociais, ou seja tanto, o povo negro e ou indígenas 

como beneficiários, como também há a inserção das cotas sociais para alunos oriundos 

de escolas públicas. O autor enfatiza que esses grupos “historicamente não sofreram 

desvantagens efetivas no Brasil” e de quer considera perversa a transferência das vagas 

das “cotas raciais não preenchidas pelos candidatos negros para as cotas sociais”. Afirma 

ainda que a falta de monitoramento pelas instituições, denota a falta de importância com 

as políticas de ação afirmativas. 

Santos (2013, p. 558), deixa claro que o conceito de subproduto social deve ser 

entendido como dupla constituição: “a de cunho ideológico e a de transferência de 

oportunidades”. Considerando as questões de oportunidades veementes defendida por 

Santos, Theodoro (2008 p.65), nos fala sobre a persistência da desigualdade em grupos 

sociais na sociedade brasileira, mesmo após estudos sobre raça e as implicações legais 

contra o racismo. O autor indaga quais os mecanismos de reprodução social e sobre a 

manutenção do povo negro nas bases das pirâmides. Nesse sentido, inferimos que uma 

das mazelas do capitalismo é manter um exército de trabalhadores em reserva para 

manutenção de salários baixos e a população negra historicamente vem sendo explorada 

e na lógica do capitalismo a manutenção dessa exploração gera a mais-valia e com a 

desigualdade econômica que faculta o domínio da força do trabalhador o nosso 

aluno/aluna da EJA está inserido nesse mercado de trabalho buscando atender os ditames 

do capitalismo ele retorna à escola. Theodoro (2008 p.68) sublinha sobre as bases 

filosóficas que sustenta a primeira, a segunda e a terceira, ondas filosóficas.  O autor 

informa que cada onda possui suas particularidades e vai atender a um momento histórico 

específico, portanto cada onda é inconclusa.  Nesse sentido, trazemos a ideia do autor 

sobre cada onda individualmente. A primeira onda ressalta o preconceito de classe sem 
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preconceito racial, assim a quantidade de melanina não determina a ascensão social o que 

potencialmente importante é a mobilidade social. Esta onda considera que o processo de 

miscigenação atua no sentido de hierarquizar os negros em ralação aos brancos, ainda que 

a força do sangue europeu com certeza vai sucumbindo o sangue negro ou seja a raça 

negra. Os autores que defendem está onda são quase unanimes em considerar que no 

Brasil o preconceito é de classe e não racial, portanto eles defendem que o processo de 

mestiçagem por certo suplantaria as questões raciais e da discriminação racial, já que 

apenas aqueles cuja pele é mais escura é que sofreriam mais com o preconceito, ou seja 

a miscigenação resolveria esse pleito.  

Quanto à segunda onda traz como postulado a realidade e especificidade do 

preconceito racial, é mais heterogenia que a primeira onda quanto aos postulados já que 

seus representantes defendem a inexistência do preconceito racial defendem que o 

preconceito está diretamente relacionado a sociedade de classe.   

Portanto, com a ascensão social o preconceito racial tende a minimizar ou 

desaparecer. E finalmente a terceira onda, que tem como postulado mediar os efeitos do 

preconceito racial como centralidade assim sendo ela busca “desenfatizar o legado do 

escravismo como explicação das relações sociais contemporâneas”. Chegamos a terceira 

onda defendendo a existência da desigualdade racial no Brasil. A teoria considera que 

aconteceu no Brasil as  desvantagens  cumulativas   e que ao longo da vida do povo negro 

em cada fase  da vida ocorreu perdas que foram significativas portanto essas perdas 

facultou  as desigualdades socioeconômicas entre brancos e negros, para tanto  as bases 

dessa teoria defende que: origem social   e a discriminação racial  se integram  nos 

processos de mobilidade social e ainda que existe uma “preponderância  da origem social  

sobre a discriminação  nos processos de mobilidade.” Consideramos que os recursos 

didáticos apresentados estudantes, desde o ensino apresentado pelos jesuítas até a 

atualidade vem reforçando a discriminação racial e social tanto nos textos escritos como 

imagens visuais o que vai contribui consideravelmente para a evasão e o desestímulo do 

povo negro tais mazelas reflete na educação de jovens e adultos conforme nos informa 

Pimentel (2006) 

[...] figura representa uma possibilidade de exclusão escolar tendo a 

ilustração dos livros didáticos com imagens visuais que denigre a 

imagem do povo negro as diferenças apresentadas como cotidianas fere 

o direito a educação e o reconhecimento da raça como viés da inclusão 

social. PIMENTEL (2006, p.8) 

 

A figura abaixo demostra como o processo de exclusão escolar acontece nas 
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escolas brasileiras: 

                            Égide dos Direitos Humanos 

   Ilustração 

 

Representação mental             Transporte visual  

                                              

                                        Submissão                      Desigualdade social                               

 

                                       Vergonha                     Território de identidade                         

 

                               Problema de aprendizagem       Diferenças sociais    

 

           

                                                     Condições intersubjetivas  

 

                                                            Contexto social  

                                                    

                                                                Exclusão  

 

                                                         Evasão Escolar 

Fonte: PIMENTEL (2016, p. 8) 

 

A figura demonstra a representação mental e as consequentes inferências 

mentais que o aluno/aluna negro/ negra elabora quando na escola as imagens ilustrativas   

que são apresentadas no livro didático e nos diversos recursos didáticos utilizados em sala 

de aula. Devido a não identificação com a escola ou proposta pedagógico o aluno/aluna 

evade da sala de aula e mais tarde encontramos nas salas da EJA o sujeito adulto que 

procura dá continuidade aos seus estudos pela necessidade pessoal e profissional, portanto 

ressaltamos a necessidade de dar sentido e de se pensar sobre uma prática pedagógica 

pautada na justiça   social e que seja condizente a formação desses sujeitos já marcados 

pela discriminação. Encontramos referencial teórico em Laffin (2012, p. 225) que vai 

reconhecer que os jovens e adultos vivenciam cotidianamente desigualdades sociais 

perante o mundo não significa acreditar em um determinismo causal de insucesso na 

escola.  



 

____________________________________________________________ 
IV ALFAEEJA – ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO E 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
6 

Destacamos como as questões raciais e o preconceito racial e social, podem 

influenciar no abandono escolar nas fases iniciais em especial, ressaltamos que essas 

marcas são percebidas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) quando o sujeito adulto 

procura ou dá continuidade aos seus estudos.  Laffin (2012, p. 225) nos orienta quanto a 

prática pedagógica ressaltando que: “[...]apostar em particularidades nas práticas 

pedagógicas da EJA significa não aceitar a naturalização do fato de vivermos numa 

sociedade em que tantos são excluídos dos processos escolares e de acesso aos bens 

culturais.” 

Defendemos que a educação de jovens e adultos possuem particularidades e 

necessidade que não foram sanadas pelo sistema educacional brasileiro e, portanto, faz-

se necessário buscar meios pedagógicos a fim de minimizar as distorções histórias que 

vem afastando o povo negro da escola e consequentemente do mundo do trabalho. 

A análise nos possibilitou afirmar que os autores estudados consideram que a 

desigualdade racial na sociedade brasileira é um mecanismo de reprodução social, 

portanto, faz-se necessário a intervenção do Estado através das políticas públicas para 

minimizar o preconceito e o racismo através da valorização da matriz africana 

principalmente nas escolas. Ressaltam ainda que a neutralidade estatal vem contribuindo 

para a manutenção das desigualdades sociais no Brasil. A análise nos levou a inferir que 

a mestiçagem no Brasil foi uma tentativa de branqueamento e genocídio do povo negro.  

A adoção de ações afirmativas possibilitou o ingresso de estudantes negros nas 

universidades, mas há um desgaste emocional para os estudantes cotistas, pois 

cotidianamente precisam se afirmar como tal é sem dúvidas um processo delicado como 

a autoestima aliados as questões da subjetividade, portanto não é uma tarefa simples, 

necessitando de intervenção efetiva do Estado. Apresentamos também os pontos 

relevantes apresentados nos artigos analisados como resultados da nossa análise:  

concluímos que a mestiçagem foi um genocídio contra o povo negro e que a escravidão 

com suas mazelas resultou nas desigualdades raciais e sociais, nesse sentido as cotas é 

uma política pública de relevância social, pois visa minimizar as disparidades histórica 

que vem excluindo o povo negro nos diversos espaços brasileiros. E que a nossa vivencia 

como professoras da EJA nos leva a afirmar que as imagens e textos apresentados nos 

livros didáticos nas series iniciais podem contribuir significativamente para a evasão 

escolar. Reconhecemos a necessidade de uma educação compatível e de qualidade para o 

estudante da EJA. Registramos também a unanimidade entre os autores quanto à 

necessidade de efetivação das políticas públicas como forma de sustentabilidade a luta 
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histórica do povo negro por liberdade e por igualdade. Consideramos que a luta por 

equidade racial tem como protagonistas os movimentos negros em períodos históricos 

distintos e que cada onda teórica representa um momento histórico social e político 

conspícuo no Brasil. 

 

PALAVRAS CHAVES: Mestiçagem. Cotas raciais. Desigualdades sociais. Identidade. 

EJA. 
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