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EIXO TEMÁTICO 2: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar o relato de experiência da participação 

na Formação Continuada de Professores 2016.1, promovida pela Fundação Visconde de 

Cairu, quando na oportunidade foi proferida palestra intitulada: “A representação do 

negroi nos livros didáticos”. O convite para realização das palestras, se deu em razão da 

minha atuação como Técnica da Secretaria Municipal da Reparação, sobretudo no Grupo 

de Trabalhoii de Acompanhamento Ações de Implementação das Leis 

10.639/03;11.645/08, e também no Comitê Técnico de Combate ao Racismo 

Institucional. Este convite foi motivo de muita alegria e satisfação, pela temática abordada 

está diretamente relacionada com a minha pesquisa do Mestrado e com a atuação 

profissional de desenvolvo há dez anos, pelo convite ter sido feito por ex-alunas da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) que conseguiram ingressar para um curso de 

graduação e também, por já ter participado deste mesmo Projeto, quando era graduanda 

do curso de Pedagogia no ano de 2007. Eu, uma mulher negra, poder voltar naquele 

espaço de formação, após ter concluído minha graduação aos 40 anos de idade, com a 

possibilidade de contribuir na formação de futuras colegas de profissão e de outras já 

atuantes e que estavam buscando qualificação profissional, foi uma tarefa muito 

gratificante e por esta razão decidi publicar este trabalho, como forma de poder inspirar 

outras pessoas. Outra reflexão possível de ser feita, mediante o ganho pessoal por estes 

sujeitos terem alcançado o ensino superior, é a partir do pensamento de Maia et al. (2016) 

ao nos dizer que a EJA acolhe sujeitos que muito jovens precisaram abandonar a escola 

para atender às necessidades de trabalho e família, embora desejassem melhorar seu poder 

aquisitivo e a sua qualidade de vida, através da educação. Desta forma, saber que 

venceram a conclusão da educação básica e avançaram para a continuidade dos estudos 

no nível superior, sendo mulheres negrasiii com mais de 40 anos, foi muito motivador. A 

temática escolhida para a palestra é mais que necessária e fundamental na formação 

docente, pois, conforme afirma Munanga (2005), ao longo da sua formação, muitos 

professores não recebem a preparação para enfrentar as problemáticas da diversidade 

étnico-racial e do enfrentamento à discriminação e o preconceito que se insurgem, o que 
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lhes compromete a atuação, no sentido de contribuir para a construção identitária dos 

alunos e alunas, numa perspectiva que respeite e valorize a diversidade. E, já que para 

Arroyo (2013), os alunos da EJA carregam consigo a marca da desigualdade, por viverem 

no limite da sobrevivência, o autor também vê propriedade e necessidade, de que seja 

trabalhado com eles na e com diversidade, afinal trata-se de ex-alunos da EJA, que 

acumulam uma trajetória de exclusão. Silva (2017), na obra que retrata sua retrospectiva 

acadêmica, menciona detalhes da pesquisa em 82 livros, utilizados em 22 escolas situadas 

no bairro da Liberdade (Salvador/Ba), em que foi notada a pouca inserção da imagem de 

pessoas negras, em favor da recorrência da aparição de pessoas não-negras e quando 

encontrado negros e negras (a autora assinala como rara) é descrito em imagens com 

formato destorcido ou caricaturado, ilustrando situações de subalternidade ou 

desprestígio social. A autora prossegue afirmando que este tratamento não se restringe 

aos negros, mas também à “mulher, ao índio, ao pobre e ao trabalhador” (SILVA (2017. 

p. 68). O Projeto de “Formação Continuada de Professores” da Fundação Visconde de 

Cairu acontece desde 2002 e nasceu com o objetivo de oportunizar o confronto entre a 

teoria e a prática docente, sobretudo para os/as discentes que estavam na formação inicial. 

Inicialmente foi desenvolvido em centros comunitários nos bairros de São Cristóvão e 

Portão, com uma proposta de serem ministradas aulas junto aos alunos e alunas Educação 

para Jovens e Adultos. Com o passar dos anos, mediante a repercussão positiva e o 

aumento da procura, foram implementadas modificações e no momento é realizado nas 

dependências da própria Instituição. Toda organização, desenvolvimento e custeio das 

atividades ficam por conta das turmas do 4º Semestre do Curso de Licenciatura em 

Pedagogia, dos turnos matutino e noturno, como atividade avaliativa da Disciplina de 

Estágio Supervisionado IV, sob a coordenação da Professora Ms. Geisa Arlete Carmo 

Santos. A Formação realizou-se no período de 28 de março a 13 de junho de 2016, sempre 

aos sábados, com encontros quinzenais de 8h cada um, perfazendo um total de 120h, 

envolvendo 52 alunos e alunas, divididos em 8 grupos. O publico alvo foi: estudantes do 

curso de Pedagogia e outras licenciatura, Professores da Educação Básica e participantes 

interessados na temática. Cada grupo ficou responsável por ministrar aulas em dois 

encontros, com datas espaçadas, para oportunizar o papel de professor e participante.  

Além do tema em questão, foram também trabalhados os seguintes temas: A dificuldade 

da leitura e escrita; Alfabetização e educação inclusiva; Condução de classe; Inclusão de 

crianças com Síndrome de Down; O trabalho pedagógico na Educação Infantil; Relação 

Família e escola.  As palestras que ministrei foram nos encontros que o grupo que me 

convidou, ficou responsável por ministrar as aulas e aconteceram nos dias 02 de abril e 

17 de maio de 2016, cada com duração aproximada de 1,5h, sendo que toda minha 

participação totalizou cerca de 3 horas, em que a programação adotada foi: explanação 

de conceitos iniciais: raça, racismo, preconceito e discriminação; contextualização sobre 

a situação das pessoas negras na atualidade e qual a relação com a vinda dos africanos e 

africanas para o Brasil; conteúdo das Leis 10.639/03iv e 11.645/08v e importância da 

desconstrução do Mito da Democracia Racial; exposição de imagens retiradas de livros 

didáticos e peças publicitárias; casos  reais de ataques racistas nas redes sociais que 

tiveram grande repercussão. A partir da problematização, foram realizadas dinâmicas 

para estimular a discussão e melhor aproveitamento dos presentes, com a intenção de 

ultrapassar a análise exclusiva dos livros didáticos, como sugerido pelo grupo, mas 

também provocar reflexões sobre as diversas leituras possíveis de serem feitas no 

cotidiano da sociedade brasileira e mundial, de forma a contribuir com a ressignificação 

identitária de cada participante, instrumentalizando-os a repensarem como se dará sua 
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atuação como docentes, no tocante às situações similares, enfrentadas na Escola. Pois, 

conforme pode ser comprovado por Cavalleiro (2005), no cotidiano das nossas escolas se 

desenrolam fatos que contribuem para que estes alunos e alunas acentuem processos de 

auto-rejeição, baixa estima, rejeição a outros negros e negras, a tal ponto de trazer 

prejuízos à aprendizagem, reduzir a frequência e gerar a evasão, por tamanha falta de 

pertencimento. Para elaboração de conteúdo foi utilizado consulta do Estatuto da 

Igualdade Racial, Kabenguelê Munanga; Nilma Lino Gomes, Eliane Cavalleiro; Ana 

Célia da Silva, entre outros. Foram utilizadas projeção de slides, texto impresso, e 

exibição de vídeos.  Neste sentido, como resultado tivemos a apreciação de vários 

depoimentos, registrando-se experiências de episódios discriminatórios e racistas, vividos 

por alunos e alunas do Curso, professores visitantes e demais participantes, onde foram 

descritas situações vividas na rua, no trabalho, na escola, em razão de processo de seleção 

no mercado de trabalho, de casamento inter-racial, realização de compras em shopping, 

entre outros.  Constatou-se o total desconhecimento das Leis 10.639/03 e 11.645/08 e de 

como o racismo, o preconceito e a discriminação marcaram as vidas da maioria das 

pessoas que compareceram às palestras. Freire (1996) demonstra a importância de que ao 

se ensinar, tomar como fundamental a tarefa de propiciar as condições para que os 

educandos nas suas relações uns com os outros e todos eles com o professor possam 

entender-se como um “ser social e históricos como ser pensante, comunicante, 

transformador, criador” (FREIRE, 1996, p. 41) Entendemos que uma educação para 

atender que siga o chamado mencionado pelo autor precisa oportunizar o diálogo. 

Contudo, em razão do livro didático permanecer  funcionando como elemento  

subsidiador das práticas docentes, o professor precisa descontruir toda mensagem e 

conteúdo que reforce o racismo, a discriminação ou preconceito e em paralelo sejam 

providenciadas as adequações (aurores e editoras) que precisam ser feitas, evitando a 

perpetuação desta injustiça com o povo negro.  
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i Para efeito do entendimento de pessoas negras, considerem o somatório das pessoas pretas e pardas, 

conforme categorias o Instituto Brasileira de Geografia e Estatísticas. 
iiEste grupo está em vias de se transformar em um Comitê Técnico de Supervisão e Acompanhamento das 

Ações de Implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08. 
iii Esta realidade refere-se ao grupo que me fez o convite, composto por 5 alunas. 
iv Lei que alterou a Lei nº 9.394/96, com a finalidade de incluir no currículo oficial da Rede de Ensino, tanto 

público como particular, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Africana e Afro-Brasileira. 
v Trouxe nova alteração à Lei 9.394/96 no teor do Art. 26-A, onde a determinação de obrigatoriedade além 

de mencionar as questões relativas à história e da cultura que caracterizaram a constituição do povo 

brasileiro, tomando como referência o estudo da história da África e dos africanos e a luta dos negros em 

solo brasileiro, passou também a incluir conteúdos referentes aos povos indígenas do Brasil, as suas 

matrizes culturais e a importância que exercem na formação da sociedade, ressaltando como repercutem 

nos campos social, econômico e político. 

                                                           


