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EIXO TEMÁTICO: PESQUISA EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

RESUMO 

O artigo tem como objetivo expor o resultado da pesquisa apresentada ao Mestrado 

Profissional em Educação de Jovens e Adultos (MPEJA) na Universidade Estadual do 

Estado da Bahia – Campus I-  UNEB/ BA.  Dialoga também sobre a Lei n° 10.639/03 e 

as questões étnico-raciais no contexto do currículo do Centro Territorial de Educação 

Profissional do CETEP Sertão Produtivo, situado na Cidade de Caetité, Bahia. A pesquisa 

insere-se no campo do currículo e das questões étnico-raciais na no âmbito do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Teve como objetivo compreender a 

institucionalidade da Lei nº 10.639/03 no currículo do CETEP, analisando de que modo 

professores/as e estudantes percebem o desenvolvimento da temática das relações étnico-

raciais afro-brasileiras, a construção da identidade do negro e o racismo na escolar. 

Elencamos como objetivos específicos da dissertação. Desse modo buscou: identificar no 

Projeto Político-Pedagógico da instituição elementos que indiciam a inserção das 

questões étnico-raciais, particularmente, como se constitui o ensino da história e cultura 

afro-brasileira e africana; analisar e sistematizar documentos organizativos do CETEP e 

da legislação brasileira relativa às relações étnico-raciais e do PROEJA; investigar as 

dimensões presentes ou não no contexto de documentos organizativos do CETEP e nos 

discursos de professores/as e estudantes, situando os conteúdos e as abordagens acerca 

das questões étnico-raciais do povo afro-brasileiro no contexto do curso do PROEJA – 

Secretariado, do CETEP. A pesquisa realizou-se no período compreendido entre 2015 a 

2016, no CETEP, no curso em Técnico em Secretariado PROEJA. 

Como metodologia foi desenvolvido um estudo de caso, com procedimentos de 

investigação na perspectiva da pesquisa qualitativa em educação baseado nos estudos de 

Ludke e André (2012), Oliveira (2002), Bogdan e Biklen (1994), Franco (2005) Yin 

(2001) e Trivinõs (1987). Conforme Trivinõs (1987, p. 101). Partindo da problemática, 
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aprofundamos elementos teóricos voltados aos estudos das relações étnico-raciais; 

analisando e sistematizando documentos da legislação brasileira e organizativos do 

CETEP relativo às relações étnico-raciais e PROEJA. Dessa forma, a pesquisa centrou-

se em analisar como vem se constituindo no currículo praticado do CETEP – Sertão 

Produtivo, curso Técnico em Secretariado - PROEJA o ensino da história e cultura afro-

brasileira e africana em cumprimento a Lei nº 10.639/03 questionando como eram 

trabalhadas, pedagogicamente, as questões de identidade do povo negro e de racismo 

nessa escola e como os estudantes e professores/as percebem o cumprimento dessa Lei, 

na construção da identidade do negro e do racismo na escola. Como suporte teórico foram 

tomadas as contribuições de Munanga (1994), Hélio Santos (2001), (Freire 1982, 1993, 

1999) Valente (1995), Tonet (2005), Laffin (2012) Sacristán (2000) e Garcia (2007). A 

pesquisa contou com a participação de 14 estudantes devidamente matriculados no curso 

Técnico em Secretariado modulo III e 08 professores/as que atuam na referida turma, 

sendo que houve a participação de 43 professores/as durante a Jornada Pedagógica em 

que intervimos nesses momentos com a temática étnico-racial. Desse modo, busquei 

analisar o currículo praticado, mediante encontros de estudos e de diálogos – os 

momentos de intervenção - e a realização de coleta de dados mediante um conjunto de 

questionários semiestruturados com os professores/as e com os estudantes. Mesmo a 

pesquisa focalizando apenas os 08 professores/as do curso Técnico em Secretariado, a 

opção da aplicação do questionário, o qual foi respondido por 32 docentes com o objetivo 

de entender suas percepções da Lei nº 10.639/03 de maneira que nos dessem subsídios 

para melhor compreender a nossa amostra. Foi realizada a análise de conteúdo Bardin 

(2004) do currículo da escola, dos registros da observação das aulas dos docentes, do 

questionário com os professores, e dos dados obtidos do grupo focal com os estudantes e 

de uma intervenção formativa com os docentes e estudantes previamente planejada. Para 

análise de documentos, considerei o que nos indica Gil (2008, p. 51) [...] vale-se de 

materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa. Analisei: o Regimento escolar, 

Projeto Político Pedagógico, a Matriz Curricular e 03 planos anual do professor/a do 

CETEP. A intervenção se fundamentou no âmbito da pesquisa-ação1 e tem como ideia a 

dialogicidade entre a pesquisa e a prática. A intervenção formativa ocorreu em dois 

momentos: na Jornada Pedagógica e nas Atividades Complementares (AC). A Jornada 

Pedagógica ocorreu em 03 encontros entre 01/02 a 03/02/2016, quando realizei a 

apresentação do projeto de pesquisa e apliquei um questionário aberto com os 

professores/as. Nas Atividades Complementares2(AC) contamos com a participação e a 

                                                           
Um grande desafio metodológico consiste em fundamentar a inserção da pesquisa-ação dentro de uma 

perspectiva de investigação científica, concebida de modo aberto e na qual ciência não seja sinônimo de 

positivismo, funcionalismo e de outros rótulos.  (FRANCO, 2000 p, 20). 

2 Denominação utilizada para nomear o horário de formação continuada dos professores/as.  A   Atividade 

Complementar (AC) se constitui como um espaço/tempo inerente ao trabalho pedagógico do(a) professor/a 

destinado ao planejamento e organização de suas atividades a ser realizada de forma individual ou coletiva.  

Respaldada na LDB n° 9.394/1996, do Estatuto do Magistério do Estado da Bahia – Lei n° 8261/2002, das 
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organização da equipe gestora e de dois professores/as articuladores3 foram 14 encontros 

em que colocamos na pauta as discussões sobre as relações étnico-raciais e as 

desigualdades socioeconômicas no Brasil. A observação das aulas foi realizada no 

período de 01/03 a 29/04/2016 nos turnos vespertino e noturno no curso Técnico em 

Secretariado PROEJA, no período correspondente à I unidade do ano letivo com o 

objetivo de compreender como as questões étnico-raciais se faziam presente na prática 

docente e como os estudantes percebiam essa temática no currículo.  Com os estudantes, 

aplicamos a metodologia do grupo focal baseada em Gomes e Barbosa, (2001), que focou 

o diálogo com as seguintes temáticas: identidade e pertencimento, considerando a 

formação da sociedade brasileira discriminação racial, discriminação racial, racismo, 

educação e prática pedagógica dos professores/as e elementos da história e cultura afro-

brasileira e africana. Nesse momento buscamos entender como a lei vem se constituindo 

no currículo do Centro e seus impactos nas questões étnico-raciais, como a construção da 

identidade do negro entre os estudantes e o desvelamento do racismo, como um 

preconceito inaceitável. Respondendo às questões de investigação realizei uma discussão 

sobre currículo, assumindo a compreensão sobre o termo currículo praticada. Para tal 

conceituação busca-se em Sacristán (2000) e Garcia (2007). A dissertação foi estruturada 

em seis capítulos e a conclusão, na introdução consta a aproximação ao objeto de pesquisa 

e a identificação da opção metodológica. No segundo: A Educação e as questões étnico-

raciais, discute a formação da identidade da população negra e a Lei nº 10.639/03 como 

políticas de ações afirmativas, no sentido de que sejam efetivamente praticadas dentro 

das escolas. No terceiro: As questões étnico-raciais e a institucionalização da Lei nº 

10.639/03 travada no campo do currículo bem como sua importância para a consolidação 

ou não de uma formação cidadã. O quarto traz o contexto da pesquisa no CETEP com o 

título: As questões étnico-raciais no contexto do currículo escolar mediante análise 

documental do Projeto Político Pedagógico, da Matriz Curricular e de outros 

documentos pertinentes ao campo da pesquisa. No quinto: O currículo escrito do CETEP 

no Curso Técnico em Secretariado PROEJA: o que diz sobre a inserção das questões 

étnico-raciais?  No sexto, situa-se no âmbito da análise da prática pedagógica, por meio 

das observações e da realização de ações de intervenção e pesquisa de campo junto a 

professores/as e estudantes do CETEP sob o título O currículo praticado e as questões 

étnico-raciais no CETEP: as contradições e limitações para efetivação da lei nº 

10.639/03 e, na sequência, apresentamos a conclusão. 

A pesquisa de campo e o embasamento teórico nos permitiu afirmar que ao povo negro 

foi imposto séculos de identidade cega, dessacralizando partes significativas das imagens 

que a eles eram sagradas. Possivelmente, essa negação das riquezas advindas da sua 

origem africana resultou em uma “lavagem cerebral” que por sua vez os impediu de 

                                                           
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para Educação Básica, conforme Resolução nº 4, de 13 de jul. de 

2010, no Regimento Escolar unificado, conforme Portaria nº 5.872/2011 e pelo Manual de Programação 

Escolar. 
3 No Regimento escolar encontramos as atribuições dos professores/as articuladores/as da Educação 

Profissional conforme Art.28 p.17. 
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desenvolver potencialidades e habilidades naturais a todos os seres humanos 

independente do fenótipo. Nosso esforço no âmbito da pesquisa e militância é de buscar 

fazer valer a manutenção e respeito da identidade  negra como categoria autônoma nos 

diversos espaços sociais, políticos e econômicos as lutas dos movimentos sociais e, em 

especial do movimento negro. 

Concluímos que a Lei nº 10.639/03 ainda não é observada no currículo escrito do CETEP, 

pois não encontramos a concretização da citada Lei, como consequência o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e africana fica aquém do necessário. Em relação ao 

currículo praticado, a observação da práxis pedagógica nos permite afirmar que existe 

uma priorização dos conteúdos do núcleo comum e específicos e uma invisibilidade aos 

conteúdos referentes às questões étnico-raciais e, portanto,  existe uma complexidade para 

adequar à lei ao currículo praticado no CETEP – do Sertão Produtivo. 

Apontamos como encaminhamentos à escola a necessidade de adequação da lei no 

currículo escrito e praticado no curso Técnico em Secretariado modulo III. Por tratar-se 

de um direito social e subjetivo, ou seja, um pré-requisito à possibilidade da conquista da 

emancipação humana. Para estudos futuros, sugerimos a realização de estudos com um 

maior número de cursos a fim de evidenciar como a lei está sendo implementada nos 

currículos do ensino técnico profissionalizante. 

A análise dos dados coletados nos permitiu pontuar algumas sugestões para o Centro, tais 

como: adequar do currículo escrito e praticado às determinações da LDBEN; elaborar 

metas no plano de ação do PPP da escola que atenda às especificidades do povo negro; 

articular, com a Universidade do Estado da Bahia- UNEB, cursos, oficinas, rodas de 

leituras para possibilitar a formação profissional em relação à temática; aproximar a 

escola dos movimentos sociais para que ela inclua discussões sistemáticas voltadas à 

superação do racismo e à diversidade étnico-cultural. Enfatizamos a necessidade de 

intervenção efetiva dos órgãos estatais para garantir a formação profissional na escola e 

a equidade de direitos que promovam o atendimento das demandas dos movimentos 

sociais já que a promulgação da lei é o reconhecimento da contribuição cultural dos afro-

brasileiros. A pesquisa nos convida para uma interpretação isenta de ideias 

preconcebidas, de modo a superar o mito da democracia racial, que de forma sutil e 

ardilosa atinge de forma severa o povo negro. Consideramos a necessidade de respeitar e  

a riqueza cultural trazida pelo povo africano ponderando a força da étnica negra na 

organização política, social e econômica brasileira. Defendemos à convivência respeitosa 

e digna entre todos os segmentos sociais, buscando formas de superação do racismo para 

a construção de uma verdadeira democracia racial. Destacamos a obrigação de cada 

brasileiro  denunciar o racismo  a discriminação racial, e o racismo institucional sempre 

que se fizer necessário. 

Palavras-chave: EJA; Educação Profissional; Lei. 10.639/03; Identidade. 
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