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RESUMO 

O presente trabalho visou conhecer a aplicabilidade da Lei Federal de nº 10.639/2003 nas 

escolas de Ensino Fundamental II do município de Santa Inês-BA, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).  Buscou-se o entendimento acerca das Políticas para a 

EJA, no estado da Bahia e, quais as ações que acontecem de maneia efetiva nas escolas para 

que contemple, no decorrer do ano letivo, os conteúdos sugeridos. A pesquisa de campo foi o 

método adotado para obtenção de dados. Para esta coleta foram feitas entrevistas e 

questionários com gestores e alunos. Apesar da referida Lei estar em vigor a quase duas 

décadas, averiguou-se que as relações etnicorraciais ainda não tem uma abordagem efetiva, 

onde é possível inferir que, o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africana, precisam 

ser mais abordadas  nas atuações docentes, cumprindo assim o que preconiza a Lei. Desta 

forma, concluímos que, no espaço analisado, a aplicabilidade da referida Lei acontece de 

maneira pontual, por disciplina e data específicas, abarcando mais especificamente, o público 

jovem, que faz parte do diurno que se envolvem e participam do evento, mas que, na maioria 

das vezes, não abrange o público da EJA. 

Palavras-chaves: História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. EJA. Políticas Da EJA na 

Bahia. 
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INTRODUÇÃO 

É indiscutível que houve avanços no que tange à luta pelas políticas afirmativas no 

Brasil. No entanto, faz-se necessário que, mais ações efetivas aconteçam, já que é preciso 

garantir uma reparação histórica do Estado Brasileiro, que negligenciou a população negra por 

mais de 300 anos. A promulgação da Lei Federal de nº 10.639/2003, representa um avanço 

significativo para a Educação das relações étnico-raciais, que só foi possível através de muita 

luta dos movimentos sociais.  

O presente trabalho busca um entendimento a cerca da aplicabilidade da Lei nas 

escolas municipalizadas de Ensino Fundamental II na modalidade EJA, no município de 

Santa Inês-Bahia. 

Neste universo, busca-se compreender como essas diretrizes, orientações, vêm 

ocorrendo nas escolas do munícipio. Sabe-se que, é preciso que haja políticas públicas que 

possibilitem que as escolas tenham meios para garantir e cumprir a determinação legal, sendo 

imprescindível, qualificar professores, adequar materiais didáticos, enfim, várias são as ações 

necessárias para que efetivamente aconteçam as propostas existentes.  

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/96 sofreu alteração em 

seus artigos 26-A e 79-B em função da Lei 10.639/2003 (BRASIL, 2003), que tornou 

obrigatório o ensino da História e Cultura dos africanos e dos afro-brasileiros. 

Em 09 de janeiro de 2003, dá-se início a promulgação da Lei com a sua assinatura que teve 

origem no Projeto de Lei de nº 259 que houvera sido apresentado em 1999. 

Esses dois artigos evidenciam: 

 

Art.26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre história e Cultura Afro-Brasileira.  

§1º O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 

da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o 

negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro 

nas áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil. §2º Os 

conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão ministrados no 

âmbito de todo currículo escolar em especial, nas áreas de Educação Artística e de 

Literatura e Histórias Brasileiras. Art.79-B O calendário escolar incluirá o dia 20 

de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” 

 

A implementação da referida Lei alinha-se a uma gama de dispositivos legais que, 

visam uma educação voltada para ações de políticas afirmativas em vários níveis e 

modalidades da educação brasileira. Um dos objetivos da Lei é garantir o ensino de 

conhecimentos capazes de modificar e superar posturas e atitudes preconceituosas, educando 

cidadãos para uma atitude de valorização da própria origem.  
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   Em resolução nº 1, de 17 de junho de 2004, o Presidente do Conselho Nacional de 

Educação, com fundamentação no Parecer CNE/CP 3/2004, de 10 de março de 2004, 

homologado pelo Ministro da Educação em 19 de maio de 2004, e que a este se integra, 

resolve: Instituir Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a serem observadas 

pelas Instituições de ensino, que atuam nos níveis e modalidades da Educação Brasileira e, em 

especial, por Instituições que desenvolvem programas de formação inicial e continuada de 

professores. Ainda no referido texto ressalta que: 

 

Art. 2º As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico- 

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e africanas 

constituem-se de orientações, princípios e fundamentos para o planejamento, 

execução e avaliação da Educação, e tem por meta, promover a educação de 

cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do 

Brasil, buscando relações étnico-sociais positivas, rumo à construção de nação 

democrática. 

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais não 

foram devidamente vinculadas às políticas de formação de profissionais de ensino, limitando-

se a projetos de pouca efetividade no que se refere ao fortalecimento da capacitação de 

professores e gestores de educação.  

As diretrizes propõem por meio de ações pedagógicas a inserção de conteúdos 

programáticos que incluam o estudo da História da África e dos Africanos, relacionados à luta 

dos negros no Brasil, trabalhar a cultura negra, a contribuição que o povo negro teve para 

áreas sociais, econômicas, culturais.  

Várias reinvindicações do movimento negro ao longo das últimas décadas, 

intensificam-se em todo Brasil na busca, dentre outros direitos, da inclusão da História da 

África e da Cultura Afro-Brasileira no currículo das escolas brasileiras, a qual preconiza que, 

os professores em sala de aula devam trabalhar a cultura afro-brasileira como sendo também 

responsável pela formação da sociedade brasileira, onde o negro é ator principal da 

construção da mesma. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Na busca de um entendimento mais aprofundado sobre o público da pesquisa, 

buscamos leituras que nos trouxessem informações que nos possibilitassem conhecer um 

pouco sobre a modalidade EJA. Lemos: Freire (1993); Arroyo (2007); Malta (2004 /2008); 
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Sampaio (2009); Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-

Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

Paulo Freire (1987), ícone no que tange a educação popular, ressalta a importância de 

utilizar a própria história desses sujeitos como alicerce para a sua aprendizagem, que o 

educador é mediador que deve ter em suas práticas metodológicas ferramentas que instiguem 

e motivem esses sujeitos a fim de comtemplar esta formação que já possui em subsídios para 

que se torne atuante, crítico, pois só dessa maneira é possível, por exemplo, tornar claro que, o 

ser escravo não é uma condição, mas sim uma determinação opressora ofertada pelos 

colonizadores.  

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve necessariamente estar 

precedida de uma reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida 

concreto do homem concreto a quem queremos educar (ou melhor, dito: a quem 

queremos ajudar a educar-se). (FREIRE, 1980, pp. 33-34).   

  

 

Miguel Gonzalez Arroyo Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de 

Minas Gerais (UFMG) é Mestre em ciência Política pela (UFMG), atua nos seguintes temas: 

educação, cultura escolar, gestão escolar, educação básica e currículo. Arroyo (2007, p. 11) 

considera que se faz necessário a compreensão do mundo do trabalho, as lutas as dificuldades, 

os desafios como essencial na construção do currículo da modalidade EJA. E ressalta: “Não 

podemos esquecer que os jovens e adultos retornam para a escola com muito custo, depois de 

percursos tão truncados pelo próprio sistema educacional”. 

Em seu livro: Passageiros Da noite do Trabalho para a EJA, Arroyo cita Paulo Freire, 

onde o pedagogo ressalta sobre a humanização como meio e fim educacional. Afirma também 

que a condição de sujeitos atores da EJA (sejam eles alunos ou professore) é de agentes de sua 

própria história, além de sujeitos do direito ao conhecimento, sujeitos do direito à cultura, à 

diversidade.  

Arlene Andrade Malta especialista em Psicopedagogia e Educação Básica de Jovens e 

Adultos pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Mestre em Educação pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), na área de aprendizagem de Jovens e Adultos. 

Apresenta experiência em docência e Coordenação Pedagógica na Educação Especial (surdez) 

e Gestão na Educação Básica, Educação de Jovens e Adultos. Atuou em Programas e Projetos 

de Formação Continuada de Professores e como docente nos cursos de Especialização na 

Educação de Jovens e Adultos na Diversidade. Profunda conhecedora e pesquisadora da 

temática da Educação de Jovens e Adultos, Malta ressalta: 
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Talvez seja preciso anotar que falamos, aqui, com (e não de) sujeitos que trazem 

marcas de uma história escolar e desejo de ser mais, latente em todas as formas de 

expressão. Isso tensiona, ainda mais, a vivência na EJA, pois esta se configura 

enquanto lugar onde as contradições são, se não maiores, ao menos mais evidentes 

que em outros níveis de escolaridade. (MALTA, 2004, p.13, grifo do autor) 

 

            Mariza Narcizo Sampaio Pedagoga e mestre em Educação pela UFRJ. Doutora em 

Educação pela Universidade Federal Fluminense e coordenadora nacional do projeto SESC 

LER de alfabetização de jovens e adultos. Atua nas áreas de formação continuada de 

professoras, cotidiano escolar e educação de jovens e adultos. E reforça que a que a EJA, além 

de ser a educação ao longo da vida para qualquer pessoa, seja também função qualificadora e 

vai além... 

A função reparadora significa um avanço em relação à idéia de supletivo que 

sempre acompanhou a EJA com o sentido de resgatar um tempo perdido ou suprir 

uma carência de escolarização na chamada idade própria (um conceito impróprio, 

se levarmos em consideração o direito à educação em qualquer período da vida). O 

reconhecimento da educação como direito do cidadão e da cidadã ao longo de sua 

existência desloca a idéia de compensação para a de reparação de um direito que 

lhe foi negado. (Sampaio, 2009, p. 23, grifo meu) 

 

Além dessas leituras, para uma breve reflexão acerca da aplicabilidade da Lei 

10.639/03, referentes às questões da História da África e da Cultura Afro-Brasileira, nas 

turmas da Educação de Jovens e Adultos, EJA, na cidade de Santa Inês Bahia, utilizamos 

também como fonte de embasamento: pesquisas bibliográficas, a partir de artigos, teses, 

dissertações, além de documentos oficiais, ida a campo para entrevista com direção e 

coordenação das referidas escolas, entrevista com alguns alunos das turmas. 

 

HISTÓRIA DA EJA 

A história da EJA no Brasil é recente. Através desse desenvolvimento industrial e a 

reorganização do processo do trabalho, iniciou-se uma mudança de postura e interesses da 

elite em relação à formação dessa mão de obra. A partir de então, houve valorização da 

educação de adultos, buscando a capacitação profissional desses trabalhadores.  

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino garantida pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), de N.º 9.394/96, que assegura a 

escolaridade básica para todos que não puderam concluí-la na chamada “idade própria” (dos 

seis aos dezessete anos). 
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Outro momento na relação entre Estado e sociedade no desenvolvimento da EJA no 

Brasil se caracteriza pela atuação organizada de movimentos sociais surgidos nos anos 50/60. 

O longo embate político-ideológico (de 1948 a 1961) em torno da LDB n° 4.024/61 foi campo 

para o aparecimento de diversos movimentos sociais de cultura e de educação popular que se 

concretizam no início dos anos 60, consolidando um novo modelo pedagógico para a EJA, 

tendo Paulo Freire como figura principal de um movimento que passa a ter esta modalidade 

educativa sob o ponto de vista de seu público. 

 A conferência mundial em 1990 entendeu que a alfabetização de jovens e adultos seria 

a primeira etapa da educação básica. No final dos anos 50 surgem duas tendências na 

educação de adultos: a educação libertadora que Paulo Freire definiu como conscientização e 

a educação funcional que foi tida como uma perspectiva de busca de mão de obra.  

 Na década de 70 surge o Mobral seguindo os princípios opostos de Paulo Freire. O 

Mobral foi concebido para erradicar o analfabetismo, e extinto em 1985, com a 

democratização. Em 1989, foi criada no Brasil a comissão nacional de alfabetização, 

inicialmente coordenada por Freire e posteriormente por José Eustáquio Romão, cujo objetivo 

era elaborar diretrizes para a formulação de políticas de alfabetização. Esses programas não 

tiveram êxito e segundo a UNESCO (1991: 59) o número de analfabetos aumentou, 

principalmente nos países do Terceiro Mundo, e o Brasil tem uma grande contribuição para o 

aumento dessa estatística. Segundo o IBGE (1988), apesar de ter caído o número de 

analfabetos de 26% para 18% percebe-se que o número de alunos com 15 anos ou mais tem 

aumentado de 1983 até hoje. 

A Política de Educação de Jovens e Adultos no estado da Bahia é, então, 

compreendida enquanto processo de formação humana plena, voltada para os jovens e 

adultos, tendo como objetivo o processo de formação humana plena que leva em conta as 

formas de vida, trabalho e sobrevivência dos jovens e adultos que se colocam como principais 

destinatários dessa oferta educacional, e preconiza que esse ensino seja nos moldes freirianos 

buscando sempre atrelar o conhecimento das vivências dos discentes à sua pratica escolar.  

Para a sua construção foram ouvidos no processo os principais sujeitos da EJA: 

educandos, educadores, gestores e coordenadores pedagógicos, bem como representantes dos 

diversos segmentos que dão forma ao Fórum Estadual de EJA. Educação voltada para os 

jovens e adultos que se colocam como principais alvos dessa oferta educacional. A Educação 

Popular norteará essa formação social, política e profissional.  

Os fundamentos dessa educação que deve ser voltada atender as necessidades do povo, 

a partir das suas vivências. Educação Popular não tem tido a relevância necessária por estar 



SITUAÇÃO GEOGRÁFICA, vol. 02, 2019 

 

 

 

112 

dirigida aos sujeitos excluídos do processo educativo, não tendo aparecido como área do 

conhecimento de maior importância. 

Falar em Educação Popular é falar precisamente do legado do Educador Paulo Freire 

(1921-1997) que trouxe importantes reflexões sobre os sujeitos postos à margem da sociedade 

do capital, nos mostra a relevância de se construir uma educação a partir do conhecimento do 

povo e com o povo provocando uma leitura da realidade na ótica do oprimido, que ultrapasse 

as fronteiras das letras e se constitui nas relações históricas e sociais. 

Brandão contribui falando sobre quatro concepções a cerca da Educação Popular: 

 

A primeira postura está ligada ao não reconhecimento da educação popular como 

escolha da educação que queremos... A segunda postura está ligada à importância 

do viés cultural da educação popular... A terceira postura está direcionada à 

educação popular como um fenômeno datado na história da educação de alguns 

países da América Latina, principalmente no Brasil, tendo como referência 

principal o educador Paulo Freire... A quarta postura explicita que a educação 

popular não foi uma experiência única, mas que “é algo ainda presente e 

diversamente participante na atualidade da educação entre nós” (BRANDÃO, 

2002, p.142). 

 

Com base neste contexto, o documento que norteia as politicas para a EJA no estado 

da Bahia, a condição primeira para a garantia do direito à Educação Básica, é conhecer quem 

são os verdadeiros sujeitos da EJA, que pelos mais diferentes motivos, não puderam concluir 

seu ensino fundamental ou o médio no tempo regular. Existem nesse contexto, alunos que 

estão retornando aos estudos após muitos anos sem contato com a sala de aula, têm jornada 

dupla de trabalho árduo, chegam cansados para estudarem, enfrentando uma gama de 

problemas para estarem na escola. Por causa dessas questões específicas que Freire ressalta a 

importância da postura do professor: “(...) o educador já não é o que apenas educa, mas o que, 

enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa” 

(FREIRE, 2005, p. 79).  

 

A REALIDADE DOS ESTUDANTES DA EJA 

A implementação da Lei encontra vários entraves nas diversas modalidades de ensino, 

no que se refere à Educação de Jovens e Adultos, (EJA), uma modalidade de ensino que foi 

criada para ofertar melhores oportunidades para pessoas que, pelos mais diversos motivos, 

não puderam concluir o ensino fundamental ou médio no tempo regular, essa situação torna-

se mais complexa, por tratar de um público que sofre cotidianamente as mais diversas formas 

de discriminação, racial, econômica, social, questões que vão além do ambiente escolar.  
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A situação vivida pelos educandos da EJA reflete a situação do negro no país, tendo 

em vista que é esse segmento racial que ocupa majoritariamente os bancos das escolas 

noturnas que contemplam essa modalidade.  

As escolas públicas, na maioria, são carentes de materiais didáticos como um todo, ou 

não possuem ou estão sucateados, de maneira específica para a EJA, pouco ou nenhum 

material está disponível apesar da Lei estar em vigor a um tempo considerável. Os professores 

de maneira geral, em suas formações, não tiveram contato com matérias que tratassem da 

temática da História da África, pois é lugar comum que tratemos a África como nos é 

mostrados nas reportagens e até nos livros didáticos, ressaltando: doenças, fome, miséria, 

reforçando o pensamento preconceito de outrora, que se perpetua até os dias atuais.  

Quando reservamos um momento específico, dentro de um ano letivo inteiro, é apenas 

no sentido de reproduzirmos a forma como os vemos: como pessoas escravizadas, a sua 

religião a capoeira, a comida e, nos atemos a essa visão discriminatória e limitada, nessa 

perspectiva, o desconhecimento gera e alimenta o preconceito.  

Faz-se necessário refletir acerca das práticas pedagógicas implementadas nas escolas 

para que haja um avanço nos saberes escolares para além da sala de aula ou apenas como 

mero aprendizado conteudista. Ao tratar das questões étnico-raciais e trazer para as salas de 

aula, onde o público, que em sua maioria são negros, temáticas que os valorizem sua história 

que os façam compreender sua importância na construção desta. 

Na década de 1930, a burguesia industrial se torna o ator fundamental do crescimento 

econômico do país. A necessidade de mão de obra com um mínimo de qualificação torna-se 

imprescindível para servir a estas indústrias, e o Brasil reproduziu o que já acontecia em 

diversos países, que foi ampliar a rede escolar, que fez com que o governo buscasse novas 

diretrizes educacionais para o país (Constituição de 1934), buscando também esforços para 

diminuir o analfabetismo adulto. Houve um investimento do Estado em configurar um campo 

industrial é também investimento na formação profissional da classe trabalhadora e, pela 

primeira vez, há um ordenamento nacional da educação orientado pelo governo central. Nessa 

perspectiva que o autor Cury ressalta que... “...os primeiros documentos oficiais de atenção à 

EJA eram uma resposta às necessidades do capital: mão de obra minimamente qualificada 

para atuar na indústria, maior controle social, além de diminuir os vergonhosos índices de 

analfabetismo” (CURY, 2000). 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O documento das políticas de da EJA na Bahia foi todo estruturado considerando que 

a educação direcionada a este público deve levar em conta as especificidades dos mesmos, ou 

seja, questões como idade avançada, o trabalho, sempre observados no sentido de construir 

referências que possam nortear o caminho da aprendizagem, respeitando seus saberes, 

expectativas, dúvidas, anseios. A EJA enquanto modalidade apropriada ao jovem e adulto 

trabalhador indica que está dirigida a jovens (a partir dos 18 anos), adultos e idosos. Os 

adolescentes (15 a 18 anos incompletos), no estado da Bahia, têm garantido o direito ao 

processo de formação em políticas próprias à Educação Fundamental, e a projetos de 

atualização do percurso escolar. 

Esta política traz uma Proposta Curricular que é organizada por Tempos Formativos, 

Eixos Temáticos e Temas Geradores. Estes últimos organizam e tomam forma nas diferentes 

áreas do conhecimento. Há uma modificação no modelo de educação e passando a capacitar 

os sujeitos da EJA não mais por disciplinas, mas sim por áreas do conhecimento, as quais 

passam a estar a serviço de explicar as questões sociais, políticas e econômicas que circundam 

e enquadram as experiências e possibilidades de existência.  

Esta nova proposta curricular voltada para áreas de conhecimento estão organizadas na 

proposta curricular e possui 3 tempos formativos: 

 1° tempo: aprender a ser, contendo 3 eixos temáticos com 1 ano de duração cada um 

(Identidade e Cultura; Cidadania e Trabalho; Saúde e Meio Ambiente); 

2°tempo: aprender a conviver, contendo 2 eixos temáticos com 1 ano de duração cada um 

(Trabalho e Sociedade; Meio Ambiente e Movimentos Sociais); 

3° tempo: tempo de aprender a fazer, contendo 2 eixos temáticos com 1 ano de duração cada 

um (Globalização, Cultura e Conhecimento, Educação Solidária e Empreendedorismo). 

No que diz respeito à avaliação, o documento de Políticas públicas para a EJA, orienta que 

deve ser: “Um processo de aprendizagem é, portanto, sustentada pelo olhar observador que 

retroalimenta a práxis pedagógica e pelo registro descritivo e analítico da relação construída 

entre os saberes considerados necessários (descritores) e os saberes desejados (indicadores) 

por área de conhecimento. A indicação é que este registro seja construído bimestralmente e 

que, ao final do ano letivo, elabore-se um parecer síntese da vivência, dos saberes aprendidos 

e ressignificados no espaço e tempo da formação.” 

 A formação técnica do educador da EJA caminha em paralelo a educação política, 

nesse sentido o mesmo deve partilhar de ideias identificando-se com os segmentos populares 

da sociedade com uma prática pedagógica emancipatória como: 
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- Ter formação acadêmica ou em serviço com os tempos da juventude e vida adulta; 

- Conhecer a comunidade e sua formação: como vivem e trabalham os jovens e adultos; 

- Participar, conhecer e entender os Movimentos que se organizam em torno da luta por 

conquista de direito para os populares; 

- Comungar com os ideários e exercitar os princípios da Educação Popular; 

- Cooperar, de forma crítica e competente, com a colaboração do Projeto Político Pedagógico 

da escola assegurando os direitos da EJA; 

- Entender e respeitar de maneira positiva a diversidade de território, idade, gênero, sexo, 

raça/etnia, crenças e valores, assumindo-a como elemento pedagógico, entre outros. 

Nesta perspectiva torna-se imprescindível que o docente da modalidade EJA tenha 

pleno conhecimento da importância da valorização do outros, a bagagem que estes sujeitos 

trazem, já que no decorrer de sua vida ele adquire vasto conhecimento do senso comum, o que 

não pode é limitar-se a ele, utilizando linguagem acessível trazendo sempre os conteúdos para 

a realidade do aluno.  

É esse público que o professor Paulo Freire tratou sempre com deferência, e fala da 

necessidade do educador desse público ter humanização no trato com os mesmos, deixando de 

ser mero transmissor de conteúdo, e que suas abordagens estejam sempre voltadas para as 

vivencias desses sujeitos, fala ainda que a educação torna-se para esses indivíduos ferramenta 

para saber reivindicar e transformar. 

No município pesquisado, os professores que atuam na área, não possuem formação 

específica para trabalhar com o público da Educação de Jovens e Adultos, são a maioria 

graduados nas diversas disciplinas como História, Geografia, Pedagogia, Letras, integrantes 

da rede municipal de ensino, atuando como efetivos ou contratados.  

Indagamos da gestão quais os critérios de avaliação para que os professores fossem 

selecionados para trabalhar com os alunos da EJA, nos foi informado que alguns dizem 

identificar-se com o público, ou que têm preferência por trabalhar a noite ou ainda os que, 

estão ali por falta de opção, o que infelizmente não é o ideal, no entanto esta é a situação 

encontrada em diversos municípios.  

No corrente ano, o Instituto Federal Baiano Campus Santa Inês, passou a ofertar 

cursos de qualificação profissional da modalidade Formação Inicial e Continuada (FIC), que é 

a formação continuada de Professores de EJA no Vale do Jiquiriçá. Oportunidade para a 

busca de conhecimento acerca do tema, que está situado no próprio município e acessível para 

a maioria dos profissionais que atuam a área. 
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Para a efetivação da Lei 10.639/03, faz-se necessário a busca de leituras que abordem 

a História da África e do seu povo, elaboração de projetos que envolva a interdisciplinaridade, 

no sentido de que, penas o professor de história não conseguirá ter êxito trabalhando uma 

temática tão diversa.  

Torna-se imprescindível que todos na escola estejam envolvidos em um projeto que 

não só trabalhe o “Novembro Negro”, como acontece na maioria das vezes, mas que durante o 

ano letivo, se efetive ações para o fortalecimento da auto-estima, desses alunos na maioria 

negros, que pouco conhecem da própria história e, dessa forma acabam por não valoriza seus 

costumes, suas culturas, saber os seus direitos enquanto cidadãos, em suma, faz-se necessário 

o resgate ao orgulho de ser negro. 

A escola como um todo deve abraçar as ações que tratem a História da África e da 

Cultura Afro-Brasileira, suas lutas resistências, exemplificando com acontecimentos 

históricos, a exemplo da Revolta dos Malês e tantas outras, mostrando como foi o sofrimento 

e luta dos seus antepassados, mas de maneira positiva, de forma que valorize e os tornem 

orgulhosos desses fatos que marcaram a história do país, ratificando também que, nos dias de 

hoje ainda tem muito a lutar, e buscar garantir direitos mínimos. 

 A abordagem de questões de como preconceito, que na maioria das vezes acontecem 

por desconhecimento dos fatos, essas temáticas devem manter-se sempre presentes, levando-

os a refletir fatos que ocorrem em sua comunidade, ou teve acesso através das mídias, 

trazendo-os para o debate, para reflexão, para irem se atentando para as suas ações, suas falas 

e então efetivar uma trabalho no sentido de apontar os equívocos que cometemos e 

vislumbrando ações que venham a minimizar essas atitudes.  

No tocante do cenário atual do país, torna-se muito relevante essas abordagens, e 

tornar conhecido que, os direitos adquiridos até agora, foram fruto de muita luta, de muitas 

mortes de sofrimentos e a imprescindibilidade da vigilância tanto no que se refere às nossas 

práticas, como também, no contexto que se apresenta, que é de desmonte do que já estava 

alicerçado.  

Segundo os gestores municipais de Santa Inês Bahia, a EJA é ofertada a sete anos. 

Esta modalidade de ensino é trabalhada na rede Municipal, nas respectivas escolas 

municipalizadas: Papa João XXIII e a Góes Calmon e na Estadual Colégio Estadual Antônio 

Carlos Magalhães, (ACM), que recebe a EJA do ensino médio. Faz-se necessário ressaltar 

que, por decisão da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Educação a rede municipal ocupa 

o espaço físico do ACM, por razão de desativação de dois prédios da referida rede, e passam a 

integrar um único local que é amplo e possui excelente estrutura física. 



SITUAÇÃO GEOGRÁFICA, vol. 02, 2019 

 

 

 

117 

São várias turmas do ensino Fundamental II, recebendo alunos da área urbana e rural 

do munícipio, além de uma escola no povoado da Bela Mira. Segundo a gestora das 

instituições, o número de turmas da EJA aumentou em relação aos anos anteriores, isso se 

deve a campanhas de matrículas e divulgações de trabalhos realizados na escola pelos 

próprios estudantes. Em 2018, a modalidade recebe um total de 369 estudantes que estão 

distribuídos nos três tempos formativos.  

         Como resultado dessa avaliação constata-se que, os estudantes apresentam 

dificuldades no aprendizado por motivo de estarem a muito tempo fora da sala de aula, 

resultando na dificuldade de interpretação de texto e resolução de cálculos mais elaborados. 

Essas dificuldades são abordadas nas ACs onde a equipe gestora juntamente com os 

professores tentam encontrar alternativas para diminuir essa deficiência.  Por conta de vários 

motivos, dentre eles, o cansaço do dia-a-dia, há uma grande evasão escolar, mas por outro 

lado o nível de reprovação é baixo. 

                      Desta maneira, percebeu-se que a EJA no município de Santa Inês mesmo tendo 

aumentado o número de alunos, a evasão ainda é grande e que existe a necessidade de se 

investir em qualificação dos profissionais que atuam nesta modalidade, visto que, ela recebe 

um público diferenciado e para isso se necessário políticas públicas voltas pra tal.  

Através da entrevista feita com cinco alunos Tempo Formativo II – Eixos Temáticos IV e V 

(etapa fundamental II) com Duração 2 anos, houve a oportunidade de conhecer um pouco 

sobre suas vidas e perceber são em sua maioria alunos em busca da conclusão dos estudos 

para assim conseguir cumprir um requisito em busca de trabalho, muitos também advindos do 

campo, jovens e com filhos. Alguns já trabalham durante o dia e muitos necessitam de 

incentivos para dar prosseguimento aos estudos, para muitos a única oportunidade para 

melhora de vida. 

A Instituição possui um Projeto Político Pedagógico no qual a EJA está contemplada, 

porém, segundo a diretora, requer um estudo mais aprofundado para a realidade dessa 

modalidade, pelos professores coordenadores e diretores.  

O planejamento das aulas ocorre de forma coletiva juntamente com a equipe gestora a cada 08 

dias. Quanto ao processo de avaliação se de forma processual e contínua através de atividades 

avaliativas, tais como: provas, seminários, sendo usado o conceito como forma de registro do 

resultado de avaliação no final de cada unidade através do conselho de classe. 

A entrevista com esses alunos oportunizou-nos conhecer um pouco sobre o que 

pensam e o que querem para si. Foram escolhidos de maneira aleatória e a primeira percepção 
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é de que são pessoas comunicativas, que gostam de se expressar, de contar suas histórias, com 

raras exceções, que por razão da timidez, preferem não falar.  

Uma das perguntas que lhes fizemos foi: Como você percebe a questão do preconceito 

com o negro em sala? Uma das alunas respondeu: “Percebo que tem professor na sala, não 

vou citar nome, trata a gente que é negro diferente, assim... se você te uma dúvida ele não 

chega perto de você para ajudar como faz com alguns colegas. Outra já tem uma percepção 

diferenciada e relata: “Não existe preconceito aqui, eles tratam todos nós igual, eu mesma não 

trato ninguém diferente porque é negro.  

Quando a questão foi referente às abordagens dos professores sobre a temática, uns 

disseram que os professores não trabalhavam esse “negócio de negro” na sala, outros já 

diziam que às vezes eles comentavam uma coisa ou outra. 

Ao serem indagados sobre qual a razão para eles estarem ali, alguns afirmaram que queriam 

aprender a ler, outros porque pensam realmente em seguir em frente nos estudos projetando 

profissões que almejam ter, há mulheres que estão ali para incentivar o filhos que eram 

faltosos, ou que não queriam estudar. 

Outra questão levanta foi a de qual a sensação deles ao verem alguma pessoa tratar 

outra de maneira preconceituosa, por causa da cor da pele, uns disseram que não gostava mas 

não falavam nada, outro falou que não aceitava que gostava muito da sua cor e que tinha 

orgulho dela, outo de que “isso é uma bobagem que o que importava verdadeiramente em 

uma pessoas era o seu caráter e não a sua cor” 

A última indagação que foi a de que, se eles já tinham ouvido falar da Lei 10.639/2003 

e do seu objetivo de trabalhar o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, e a 

resposta foi unanime, nunca tinha ouvido falar da referida Lei. Toda essa temática da 

entrevista nos possibilitou inferir que apesar de estarem em um espaço de formação, de busca 

de conhecimento como base pra a vida, não só na sua formação acadêmica, mas também 

como sujeitos merecedores de conhecem a sua verdadeira história de origem, de maneira 

positiva que os possibilite valorizá-la no sentido de tê-la como referência para a busca de 

direitos, efetivamente não são abordados aspéctos bastante relevantes na construção desse 

entendimento.  

É neste contexto que há a possibilidade de ofertar ao jovem e o adulto a compreensão 

do que está sendo ensinado como conhecimentos norteadores para sua vida não só no 

trabalho, mas também na família e na sociedade.  

  E tal qual aborda Arroyo... 
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Os jovens-adultos populares não são acidentados ocasionais que, gratuitamente, 

abandonaram a escola. Esses jovens e adultos repetem histórias longas de negação 

de direitos. Histórias que são coletivas. As mesmas vivenciadas por seus pais e 

avós; por sua raça, gênero, etnia e classe social. (ARROYO, 2005, p. 30) 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo como foco a descoberta da efetiva aplicação da Lei 10.639/03, pelos 

professores da EJA em sala de aula, a entrevista com os gestores, direção e coordenação e os 

próprios discentes, nos possibilitou inferir que, nas instituições, pouco são os professores que 

trabalham com a temática e poucos são também os mementos em que este trabalho acontece, 

restringindo-se a semana da Consciência Negra, no mês de novembro. Alguns professores 

desconhecem a Lei, outros não acham relevante abordá-la, pois acreditam que os alunos não 

irão compreender. 

No tocante aos alunos, a partir de entrevista, foi possível observar, que, existem casos 

da negação da raça, talvez por essa falta de abordagem e problematização do tema em sala. 

Ao serem efetivados esses ações, o professor viabiliza para esses alunos a possibilidade de 

conhecer referências vitoriosas, e para tanto, não se faz necessário efetivar buscadas apenas 

em livros ou em internet, o próprio município subsidia casos excelentes de conquista de, 

negros e negras, que serviriam como exemplo à essas pessoas. Através de palestras, mesmo da 

gravação de um vídeo, que os possibilitasse saber de suas trajetórias, vitoriosas, árduas, 

muitas vezes, mas vitoriosas. 
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