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RESUMO 

 

A pesquisa intentou avaliar o  crescimento significativo do alfabetismo da População 

Negra, através  do avanço  da Educação  de Jovens e Adultos nos países  Brasil e Benin. 

Assim, as semelhanças que existem  entre os dois povos.   Observa-se que as culturas,  

religiões que são  fundamentadas no vodu,   animismo e o candomblé , e principalmente 

na alimentação que tem origem da África. Através de pesquisas, leituras, sites. Nestes 

argumentos  dos textos, há  uma relação muito forte entre estes países  que   o número 

de pessoas analfabetas que  existem em Benin é de 80%,  e no Brasil, o número de 

analfabetos e analfabetos funcionais é uma realidade presente em nossa sociedade. 

Também, verificar os programas  de políticas públicas, relacionando  os programas 

educacionais e profissionais  com a saúde, promovendo programas de inclusão social 

entre Brasil e Benin, propondo  uma política pública em que infelizmente não se tem 

priorizado a educação, pois as pessoas   não  possuem o domínio da escrita e da leitura 

dentro de um país que possui  várias regiões e vários dialetos. 

Brasil e Benin, remete-me  a grupos tribais com  uma linguagem informal,  que cada 

região possui  como  especificidade,   raízes  da África. A proposta principal do tema 

sugerido é observar o preconceito linguístico na EJA nos dois Países. Muitos dos 

escravos segundo fonte de informação  vieram viveram  e retornaram para Benin: Um 

país que possui a mesma Educação de Adultos, e que tem  o objetivo de preparar  

pessoas para o mercado de trabalho, para a cidadania e para uma integração social.  

Palavras Chaves: População Negra, Eja, Brasil/Benin 

 

 

ABSTRACT 

 

The research intends to evaluate the significant growth of literacy of the Black 

Population, by advancing the Youth and Adult Education in Brazil and Benin countries. 

Thus, the similarities between the two peoples. It is observed that the cultures, religions 

that are based on voodoo, animism and Candomblé, and especially the power that 

comes from Africa. Through research, readings, sites. These arguments of the texts, 

there is a strong relationship between these countries that the number of illiterate people 

that exist in Benin is 80%, and in Brazil, the number of illiterate and functionally 

illiterate is a present reality in our society. Also, check the public policy programs, 

listing the educational and professional programs in health, promoting social inclusion 

programs between Brazil and Benin, proposing a public policy which unfortunately has 

not prioritized education, because people do not have the domain writing and reading 

within a country with various regions and various dialects. 

 

Brazil and Benin, brings me to tribal groups with an informal language, each region has 

as specificity, African roots. The main purpose of the suggested theme is to observe the 

linguistic bias in adult education in the two countries. Many of the second source of 

information came slaves lived and returned to Benin: A country that has the same Adult 

Education, which aims to prepare people for the labor market, for citizenship and social 

integration. 

 

Key Words: Black Population, Eja, Brazil / Benin 
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INTRODUÇÃO 

 

 Por que Benin?  Os motivos que justificam esta pesquisa é a importância que a 

EJA tem nos dias atuais para a População  Negra no Brasil  e Benin que oferecem 

letramento, autonomia ao indivíduo, e inclusão social, no mercado de trabalho. A EJA, 

trabalha com tecnologias do mundo globalizado   que auxiliam na aprendizagem do 

aluno, e isso acontecerá com a leitura após a alfabetização que cria a valorização e o 

resgate histórico de um povo com um pagamento de dívida histórica e social. Benin é 

um país semelhante ao Brasil, nas etnias  nas culturas(afro-descendentes)  que tem a sua 

religiosidade no candomblé, e principalmente no vodu e animismo,  e que as influências 

mútuas hoje estão sendo inventariadas para firmarem, e as culturas serão  observadas 

através de informações contidas em sites, acordos entre os dois países, para a 

identificação, valorização, e preservação dos bens comuns. Muitas das casas feitas no 

século XIX, possuem arquitetura nacional com características  de sobrados espaçosos e 

que remete as casas brasileiras e temos também igrejas que parecem com as barrocas 

daqui.  

     Benin  de acordo com as leituras do site em anexo, tem o carnaval com os 

moldes bem parecidos  com o do Brasil. E  de todas  essas semelhanças o  destaque que 

é crucial para o  trabalho apresentado quanto ao número elevado de pessoas analfabetas. 

Isso ocorre tanto em Benin quanto no Brasil. 

  Benin fica na África Ocidental , limitado a norte pelo Burkina Faso  e pelo  

Níger, a Leste pela Nigéria e no  Sul  pela enseada de Benin e a Oeste pelo Togo. 

(portalbrasil.net/africa_benin.htm) e se estende nas costas dos Escravos, local de onde 

vieram muitos escravos embarcados para serem  escravizados no Novo Mundo.   Assim 

lembramos o quanto este país contribuiu com o desenvolvimento do Brasil, na formação 

das características físicas do individuo e na construção do dialeto regional)  uma vez 

que  a maioria dos escravos vieram de Benin e Nigéria, e foram  trazidos em navios 

negreiros. Através de antigas caravelas que transportavam um número muito grandes de 

negros, de maneira  sub-humana, no qual muitos morriam no percurso, rumo ao Brasil, 

e eram jogados ao mar. 

  Havia  uma rota para a comercialização desses escravos que vinham em direção 

aos Estados de Pernambuco, Rio de Janeiro, e principalmente Bahia. 
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Percebo que as raízes afro-descentes, foram marcadas desde a chegada dos 

europeus e dos negros, juntamente com os indígenas que a aqui já se encontravam, 

resultando a População Brasileira. Assim, avaliar o  crescimento significativo do 

alfabetismo da População Negra, através  do avanço  da Educação  de Jovens e Adultos 

nos países  Brasil e Benin. 

As cidades que se destacaram  com um desenvolvimento significativo foram: 

Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, com reflexos que até a 

presente data viabilizou  verificar os programas  de políticas públicas, relacionando  os 

programas educacionais e profissionais  com a saúde, promovendo programas de 

inclusão social entre Brasil e Benin. 

          Se hoje existe o preconceito racial, imagino naquela época,  pois eram pessoas 

que não sabiam ler e escrever e que estavam em busca de uma vida melhor na cidade. 

Sendo assim, a proposta principal do tema sugerido é observar o preconceito lingüístico 

na EJA nos dois Países Brasil e Benin. 
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CAPÍTULO 1: A ESCRAVIDÃO 

 

 

A escravidão impediu o desenvolvimento educacional no Brasil das pessoas 

pobres e negras que tiveram a sua origem nas imigrações  de outros  povos 

principalmente África (Benin e Nigéria) . 

  Eram grupos tribais com etnias diferenciadas (Fon / Ioribá) e que   possuíam  

uma linguagem  específica de cada grupo ou seja uma língua própria. Na época da 

escravidão essa linguagem diversificada facilitava a negociação para os homens brancos 

e desconstruindo a organização familiar  de um povo, fazendo com que aquelas pessoas 

se afastassem do seu próprio grupo tribal.  Com isso, acredito que durante muitos anos 

milhares de pessoas de todos os povos que aqui se encontravam principalmente os 

africanos se multiplicaram construindo o que  nós temos hoje como Brasil Beniense, 

que engloba crenças e culturas diversificadas pois com isso nasceu o que chamamos de 

raiz afro-brasileira resultado da construção de povos imigrantes  da Europa, mas em 

especial  da África. 

  Diante de todo esse percurso histórico, faço a seguinte análise: quem sou e de 

onde venho? Sim, quando lembro do meu pai que era Baiano  e por consequência da 

morte dos seus pais precocemente, que veio ainda pequeno morar com a madrinha no 

Rio de Janeiro, e estudou até o 4º ano Escolar. Em algum momento precisou  trabalhar e 

cedo para se manter  deixando a sua história de família na Bahia.  Ele pouco  sabia dos 

seus  familiares, na verdade era ele e alguns irmãos que se perderam nesse “mundo de 

meu Deus”  e a única irmã que ele tinha contato morou conosco durante   algum tempo 

e depois retornou para a Bahia e até hoje nunca mais tive notícias.  Provavelmente deve 

ter morrido como o meu pai esta morto. Observando essa linha do tempo penso que 

como a maioria dos negros que vieram de Benin,   para o Brasil e se instalaram na Bahia 

( pessoas que perderam  sua identidade familiar e histórica por conta da escravidão). 

Provavelmente, os meus bisavós ou tataravós foram escravos e vieram de Benin. 

Também é importante destacar que temos os sobrenomes como, exemplo: Dias da Silva, 

sobrenomes que identificam os de Benin e do Brasil. 

 É bem provável que através das imigrações muitos dos escravos  que retornaram 

à pátria mãe  Benin,  levando  nossas  culturas e  costumes como,  por exemplo, a 
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feijoada, o azeite de dendê, o acarajé,  que são comidas Baianas, e são muito utilizadas 

em Benin,  tal como costume Baiano de lavar  a igreja de Bonfim todos os  anos.  

 Refletindo melhor todo esse processo, faço da minha realidade  a singularidade 

de outras pessoas, a partir dessa pesquisa que  me faz recordar dos meus antepassados,  

através do tempo,  pois como dizia Paulo Freire, “Quem ensina aprende ao ensinar e 

quem aprende ensina ao aprender. Quem ensina, ensina alguma coisa a alguém”. 

 

 

“O Professor deve trabalhar com a realidade do aluno, valorizando as 

culturas e as origens de cada indivíduo.” (Paulo Freire) 

           

              A fala de Freire, indica que  o professor é também um facilitador das relações 

dos espaços escolares com os fatores externos da comunidade escolar em meio as 

realidades do aluno. O papel do docente segundo o autor vai além da sala de aula, 

propondo dentro da sala de aula o resgate cultural social, as referencias deste aluno na 

sua individualidade e suas origens e culturas.           

Analisando  algumas fotos antigas do meu pai, percebo o quanto foi importante,  

retornar à Bahia para rever os seus amigos. Pois  como ele, haviam  pessoas que 

também  perderam a  identidade familiar.  E quando alguém daquele  grupo  retornava  a 

pátria mãe Bahia, mesmo a passeio era  motivo  de comemoração. 

“Percebendo que as fotos eram de 1975,  que foram tiradas em vários pontos da cidade 

baiana, entre elas tem uma  na qual a minha reflexão é mais profunda”. Na análise da 

foto em que meu pai se encontrava em um grupo semelhante a ele,  sem identidade 

familiar, com  olhar de pesquisadora, faço comparação de um grupo tribal de Benin 

onde as pessoas também se alegravam com o retorno de algum membro, que foi levado 

e escravizado durante tantos anos no Brasil e reencontrar o seu povo. 

Em busca de entender esse processo histórico, acredito que meus bisavós e  

tataravós terem vindo de Benin. 

 Ao observar  um   outro período histórico  que aconteceu no início do século 

XX, levando em conta a origem dos meus avôs que eram de famílias pobres e alguns de 

origens africanos e o outros de origens Europeias, que moravam no interior de São 

Paulo  e viviam basicamente da agricultura,  ambos eram analfabetos, e cuja a 

religiosidade eram opostas (meu avô era do candomblé e a minha avó era protestante) 
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eles se conheceram , namoraram escondidos,  devido ao preconceito racial. As famílias 

não aceitavam na união dos mesmos  que  acabaram fugindo  para se casar no Rio de 

Janeiro. 

  Esse processo aconteceu no início da década de 30, quando a  maioria das 

pessoas que viviam no Rio de Janeiro, ainda era resíduo, de um povo  imigrante, povo 

oriundo da escravidão e de outras partes do mundo, que estavam vivenciando um 

momento Histórico: Era a revolução das Indústrias, pois, o início da mesma começou no 

final do século XIX, mas o desenvolvimento  maior  foi marcado  no governo de 

Getúlio Vargas,  em 1930, trazendo  uma mudança decisiva para a política interna do 

País.  Fortalecendo a implantação da infra - estrutura industrial, reduzindo a mão de 

obra imigrante, com isso,  criou-se a  mão de obras para os trabalhadores oriundo da 

zona rural. 

Observando na linha do tempo as fotos da minha família, percebi que os meus 

avôs e tios, brancos e negros, que viviam na zona rural, vieram aos poucos para a 

cidade, e viveram  na periferia dos grandes centros urbanos ou em casas velhas no 

centro do Rio de Janeiro, como por exemplo: a rua Valença no Catumbi, que era na 

verdade  ao lado de uma antiga vacaria e era no mesmo terreno que havia uma vila de 

casas humildes, no qual os meus avôs viveram por muito tempo. 

Percebendo que com o passar dos anos veio  o crescimento  urbano no Rio de 

Janeiro. O bairro Catumbi, fazia acesso para vários pontos da cidade. Houve uma 

necessidade da desapropriação  das casas  daquela região, pois a Prefeitura queria 

construir viadutos  para facilitar o acesso para os diversos pontos da cidade .  A maioria 

das pessoas que  ali moravam foram   para o subúrbio.  

 Analisando o tipo de   vida que os  meus familiares tinham aqui no Rio de 

Janeiro, eles eram muito simples, pois a minha avó era lavadeira e o meu avô  era  

entregador de leite. 

Entendendo toda essa trajetória,  percebi  as   inúmeras dificuldades    que a 

minha mãe  teve para   concluir o curso do ensino médio   e  ter acesso ao mercado de 

trabalho.  Poucas eram as  pessoas que os  tinham ensino médio, pois a maioria  da 

população local era oriundas da vida do campo que não tiveram acesso a educação. 

 Percebendo o crescimento significativo da população rural para a cidade partiu-

se em busca de melhores condições de vida.  Era expressivo número  de pessoas 

analfabetas. O governo criou vários Programas para combater o analfabetismo, como 
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exemplo o Mobral, mas mesmo assim, não foi suficiente. Os inúmeros projetos, não 

tinham uma estrutura que permitia um desenvolvimento individual de senso crítico e 

autonomia, e sim uma  reprodução de conteúdos sem aparente significado . 

 Na década de 1960 a 1970,   o Brasil estava vivendo um outro momento.    

Iniciava-se,  a Ditadura Militar que aconteceu  a partir de 1964 a 1985, de acordo com 

os textos livros que fala sobre a História do Brasil. Foram 21 anos de mandato. 

Trazendo uma grande repreensão para toda sociedade em todo território Brasileiro. 

Infelizmente tanto no período da ditadura militar  como da  escravidão houve reflexos 

negativos que interferem na educação nos dias atuais.  Pois o povo não tinha liberdade 

de expressão e o Poder estava nas instâncias dos Poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário. “O ditador tinha a função de controlar os órgãos cruciais do país”. 

Observando   todo esse período histórico  temos o Tecnicismo,  que aconteceu  

nas  décadas de 60 e 70, que de acordo com o  psicólogo Skinner  a educação deve ser 

feita passo a passo, permitindo assim que o indivíduo pudesse exercer uma função no 

mercado de trabalho  através dos cursos técnicos.  Momento este que a indústria  

necessitava de pessoas com mão de obra qualificada. 

  Analisando o exemplo do meu pai, que era um homem com apenas o primário 

que ingressou no curso de refrigeração  e  depois de alguns anos conseguiu montar a sua 

própria empresa, acredito que apesar de todas as dificuldades que  ele  teve na vida por 

conta  da falta de identidade familiar, e pouca  escolarização, foi um homem que buscou 

a sua sorte e  a desfrutou  com sabedoria.    

    Recordando  ao longo do tempo, as Imigrações trouxeram uma grande  

construção social,  aumentando de maneira significativa o crescimento dessas cidades 

transformando-as  em grandes metrópoles,  em busca de uma vida melhor.  

 Entendendo  que  quanto maior o crescimento populacional de uma região, 

maior serão os problemas sociais desta localidade e não haverá emprego para todas as 

pessoas,  principalmente por não haver mão de obra qualificada.  Enquanto a maior 

parte da população for analfabeta, não haverá  acesso  as novas tecnologias,  e  uma 

melhor interação social.  Com isso resultando numa maior exclusão social, falta de 

emprego,  aumento da violência, e outros. 

 A EJA tem a sua importância para países como Brasil e Benin, cujo as 

semelhanças são cruciais  no processo histórico e que teve como marco a escravidão que 

impediu o desenvolvimento educacional desses dois povos.  
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  A EJA veio para institucionalizar a educação de  pessoas que não tiveram 

oportunidades de estudar enquanto jovens por conta de problemas sociais, como o de 

começar a trabalhar cedo deixando a escola.  

 Entendendo que a Eja tem o objetivo  de promover e facilitar a apropriação do 

saber da leitura e da escrita, criando indivíduos  autônomos  com senso crítico para que  

possam, primeiramente,   melhorar  a sua auto estima e poder fazer parte do mundo 

globalizado assim, compartilhando suas vivências em  grupos sociais e   inserindo-se no 

campo de trabalho.  Seja  no Brasil ou em Benin , a Eja contribui com a  alfabetização e 

com leitura de mundo.     
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CAPÍTULO 2:  A EJA EM BENIN 

 

O Movimento Negro e a chegada  dos negros ao Brasil identificam que a história 

da escravidão passou por várias etapas desde a chegada dos negros no Brasil através dos 

navios negreiros até as fugas dos negros sobre    resistências e as várias lutas 

abolicionistas que eram feitas por movimentos sociais da época que   conseguiram  

acabar de vez com a escravidão no Brasil.   

  Havia no século XVI a presença de escravos no Brasil. De acordo com o escritor 

Gilberto Freyre (1933).  Existia no Brasil uma organização estruturada de uma 

sociedade. 

 

Quando em 1532,  se organizou econômica e civilmente a sociedade  

brasileira, já  foi depois de um século  inteiro de contato  dos 

portugueses com os trópicos; de demonstrada na Índia e na África sua 

aptidão para a vida tropical. Formou-se  na América tropical uma 

sociedade agrária na estrutura,  escravocrata na técnica de exploração 

econômica, híbrida de índio, e mais tarde de negro, na composição. 

(Trecho de Casa-Grande & Senzala). 

 

 

Entendendo essa trajetória do texto citado do trecho de Casa Grande & Senzala, 

quanto à organização econômica e civil da sociedade brasileira, caracterizando a 

exploração como demonstrativo da questão do racismo. 

Quem são os Agudás? São ex-escravos (libertos no Brasil), que retornaram a 

Benin,  mas quando  chegavam  a Benin  eram recebidos  como escravos, porque  a 

escravidão é um estigma que não se apaga. 

 Analisando  esse processo o recurso  que esses ex-escravos encontraram foram  

criar  uma nova identidade,  que foi formada  através  da oposição de outro país: O 

Brasil através de três pilares: 

1. Origem -  se refere ao País onde se encontrava que era o Brasil 

2. Língua -  se refere ao idioma português que eles dominavam 

3. Religião - que na maioria dessa população profetizava o catolicismo, lembrando 

que o seu ensinamento, é de onde viemos para que vivemos e para onde vamos 

depois da morte. 

   Entendo que esses ex-escravos começaram a dizer que não  eram Africanos e 

sim brasileiros, porque  aprenderam outros códigos, outras culturas e sendo, 
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considerado brasileiros/agudás. Os agudás   são conhecidos como os brasileiros de 

Benin,  descendentes de antigos escravos, libertos no Brasil,  que retornaram para a 

África. Isso remete as histórias da escravidão no Brasil.  Principalmente no Porto de 

saída rumo África. Para  esses africanos   a Colonização  Francesa  impôs  a Língua 

Francesa  em toda a região da África Ocidental, pois quando os Franceses  chegaram  

nessas regiões  de Benin e Togo a língua era o Português nas Escolas. 

Os Franceses de Lion na década de 1850 construíram a 1ª  escola na região  de 

Benin e Togo, ensinava-se em Português, porque toda aquela clientela era de Agudás, 

por isso  a importância de estudar a EJA, e saber as suas origens atreladas com as nossas 

realidades pois com ela a essa bagagem histórica e  que tanto na cultura da África como 

no Brasil podemos expressar a língua como principal instrumento de comunicação, mas 

que muitas das vezes não precisa ser falada,  porém pode ser lembrado através de uma 

figura, um instrumento corrente, por meio  de canções  de ninar,  de alguns rituais, é 

isso que se encontra em Benin, tudo isso tem a ver com o livro de Marcos Bagno ( ano 

2013). O   preconceito linguístico no qual  o autor fala da necessidade  de pessoas para 

que haja comunicação e códigos escritos, e toda forma de linguagem seja formal ou 

informal é através  dessas expressões que cada região do país possui características  

diversificadas para  a comunicação e o entendimento. 

 Entendendo  que  para se estudar a EJA, é necessário conhecer um pouco da 

origem  dos discentes, conhecerem os hábitos, costumes, expressões da linguagem, e 

principalmente a sua vivência que é a bagagem que o aluno traz. Colocar em  prática a 

sua realidade, junto com a história no qual ele faz parte através da sua genealógica ou 

descendência, essa valorização é fundamental, para o enriquecimento da história de um 

grupo social. 

  Refletindo que aproximadamente de  110 a 120 anos depois da Colonização 

Francesa, naquela região  (Benin e Togo) houve a proibição do ensino e da prática da 

língua Portuguesa. Realmente o idioma Português  desapareceu de Benin, salvo algumas  

expressões  que ainda hoje são utilizadas para marcar  exatamente as suas diferenças  

face um ao  outro. 

  “Somos Africanos, somos Benienses, e temos uma particularidade, nós somos” 

brasileiros , nós somos de Agudás e somos aqueles  que trouxeram para essa região  a 

cultura ocidental  que acabou  sendo imposta  através da administração Francesa. 
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A variação  é constitutiva das línguas  humana, ocorrendo em todos os 

níveis. Ela sempre existiu e sempre existirá, independentemente  de 

qualquer ação normativa. Assim quando se fala da língua 

Portuguesa”está se falando de uma unidade que se constitui de muitas 

variedades (.....) A imagem de uma linguagem única, mais próxima da 

modalidade escrita da linguagem , subjacentes às prescrições 

normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas 

de difusão  da mídia sobre “o que se deve e o que não se deve falar e 

escrever”, não se sustenta na análise  empírica dos usos da língua”. 

Trecho do livro Preconceito Lingüístico. 

    

  O preconceito lingüístico se restringe na existência de uma única  língua é   a 

comunicação.É a formatação de um triângulo Escolar/gramática/dicionário sem isso a 

língua torna-se deficiente sendo excluída do nosso vocabulário português.  

Compreendendo que além do legado que os africanos trouxeram para o  Brasil 

esses agudás levaram toda cultura do homem branco, pois eles aprenderam a comer com 

garfo e faca, a usar roupas.  (Todos esses marcadores, juntamente com a língua, 

expressiva tanto na vida cotidiana como na celebridade, são registros e características 

marcada pela imigração de um povo que até os dias atuais tem a sua importância dentro 

do contexto histórico que é registrado na Educação de Jovens e Adultos). 
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CAPÍTULO 3:  A EJA NO BRASIL 

 

Analisando que em Benin  o idioma é o  Francês, e a maior  parte desta 

população é analfabeta. Pois em Benin, só é considerado  indivíduo que fala Francês, 

aquele  que é escolarizado, e  são poucas as pessoas que tem acesso à escola,  a maior 

parte dessa população vivem em grupos tribais, cada grupo com a  sua especificidade,   

características e línguas diferentes.   Por isso que a EJA tem essa particularidade.  

Na aprendizagem deve-se levar em conta  a vivência e a bagagem  que o 

individuo possui seja  em qualquer grupo social que ele viva. Para que a aprendizagem 

seja mais significativa o professor deve trabalhar com a realidade do aluno, o que 

felizmente o motivará  para que tenha outros   conhecimentos e outros saberes.  

 Em Benin  a política Nacional na EJA tende a eliminar o  analfabetismo e o 

estabelecer dentro de uma democracia gradativamente sistematizada na educação assim 

como a promoção das línguas nacionais para veículos de comunicação. 

Entendendo que a  alfabetização  de adultos em Benin  será funcional no sentido 

de prepará-los para as atividades de geração de renda, ou seja, de acesso ao mercado de 

trabalho, ocupações em gerais,  garantir a funcionalidade social e cívica para uso de 

habilidades de linguagens na vida cotidiana. 

Compreendendo que A EJA- (Supletivo) tem uma característica reparadora,  

pois a sociedade não contribui para que o aluno permaneça na Escola na idade devida 

isto é, antes de completar a maior idade. Fato este que deu início nos anos 80 através 

dos movimentos sociais.  

Analisando esse processo nas Escolas do Estado do Rio de Janeiro, num 

Programa chamado “Projeto Autonomia”, que não tem nada haver com a EJA.  O 

“Projeto Autonomia” tem o objetivo de acelerar o "aluno" de qualquer “jeito”, 

independente de aprender ou não. O aluno tem um professor para todas as disciplinas e 

as aulas são basicamente visualizadas através de vídeos. 

 Percebendo que o discente possui distorção de idade em relação à série o 

Governo criou este sistema para que o aluno seja certificado, mas isso não significa que 

o aluno será capaz de internalizar os conteúdos. 

Como Surgiu a EJA em São Gonçalo? 

Analisando a implantação da EJA  em São Gonçalo, na década de 90, aderiu-se  

a programas  de Alfabetização em conjunto com  a Rede  Municipal.  O programa deu 
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Início em  1996 o  primeiro ano do projeto para EJA com professores do Município  de 

SG, este projeto  funcionava de forma precária, pois não havia  material e nem  lugares 

específicos, funcionava em "Escolas",  -  "período noturno",   a Educação de Jovens e 

Adultos acontecia também  nos sindicatos e  igrejas. 

A EJA foi se ampliando e despertou o interesse dos alunos como forma de 

alfabetização. 

           A Fundef  funcionou  até o ano de 2007 , focada  no ensino fundamental. A 

Fundeb - Iniciou no ano de 2008 com a Educação Básica, que compreende a educação 

infantil, ensino fundamental e ensino médio.  

Entendendo que a EJA, de São Gonçalo teve necessidade de participar das leis  e 

movimentos sociais.  Para   a construção de Educação da EJA,  aconteceu  uma votação 

entre professores e alunos na UERJ,  com  a união de todos e a pressão popular, 

professores contra o poder público, e o povo de SG, conseguiram juntos com o 

Conselho Municipal  de Educação, prosseguindo até à Câmara para solicitar a votação 

favorável ao Projeto  EJA. (Foi um projeto criado  por professores e alunos  contra o 

poder público). Existiram alguns projetos no ensino da EJA: Fundo Nacional Primária 

(FNEP), Campanha de Adolescência e Adultos (  CAA), Campanha Nacional de 

Erradicação do Analfabetismo (CNEA),Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos - 

(INEP), Sistema Radioeducativo Nacional - Sirena Departamento Nacional de Educação 

- DNE . 

A autora Vanilda Paiva de 1987 descreve A História da Educação Popular no 

Brasil - educação popular e educação de adultos,  e retrata que a Educação era 

infantilizada e em determinado momento  houve a separação da sistematização da 

Historia da Educação Popular, no Brasil com a evolução histórica dentro dos períodos 

governamentais  de cada Governo. 

Compreendo que em 1930 -   O governo queria o desenvolvimento das 

indústrias. Explicava-se,  que a economia dependia da Educação e isso não era real. O 

sistema educacional tinha característica  de Realismo e  Otimismo Pedagógico. 

Portanto, o Otimismo Pedagógico -  priorizava a quantidade de alunos em sala de aula,   

o Realismo pedagógico  priorizava a qualidade  de alunos na Escola. 

  Analisando sobre o Otimismo Pedagógico, temos o Professor, Político e Doutor 

Miguel Couto que foi um grande pesquisador da saúde pública, dizia que a “unica coisa 

que faltava para o povo era a educação”. E acreditava    que havia um  número 
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expressivo de   analfabetos nas escolas  por conta dessa quantidade de discentes  

desiguais na mesma sala de aula. Para ele representava um  atraso no desenvolvimento 

do país. O autor diz  que naquela época ampliaram-se  as Escolas Públicas e a qualidade 

não acompanhou o crescimento. Para uma melhor compreensão, não adianta essas duas 

tendências  andarem juntas, pois, se os alunos não conseguirem  incorporar  o 

entendimento da língua.  

Para internalizar, compreender é necessário exercitar todas as disciplinas: 

História, Geografia, Matemática e Português. De acordo com Vygotsky, 

desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de 

modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento. O aluno precisa de pelo 

menos  4 anos de Escolaridade para absorver o conteúdo e a partir deste período passar 

a ter o entendimento das disciplinas.  

          O código das escritas que se incorpora a estrutura  da língua depois dos 4 anos de 

Escolarização prevê que se o aluno não der continuidade irá  regredir de todo o 

conteúdo a ele ministrado. 

A História da EJA é marcada pela desigualdade  social dentro de um sistema 

capitalista, no qual existem duas classes: a  dominadora (a elite) e o (dominado) que é a 

massa trabalhadora,  cujo  objetivo da sua criação foi para reduzir  com o índice do  

analfabetismo e o analfabetismo funcional.  A EJA possui ferramentas de concretização 

que pode ser utilizada em outros níveis educacionais.  Mas podemos ressaltar os  

momentos  de muitas lutas para a obtenção de conquistas no resultado desses 

movimentos populares. 
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CONCLUSÃO 

 

          A experiência de trabalho numa escola  pública há muitos anos e que me respalda 

e me direciona a pesquisa da EJA.  Vejo como é grande e diversificada  a bagagem dos 

alunos, os mesmos tem historias semelhantes, ou seja, são pessoas que precisaram 

interromper os estudos para poder trabalhar, outros nem oportunidades tiveram e 

percebo também as diversas formas e linguagens que os mesmos trazem para  o interior 

da Escola, pois eles vieram de lugares distantes, no qual muitas das vezes no seu 

currículo escolar percebemos que a maioria tem no seu histórico um amparo do antigo 

primário por conta da Escola onde estudaram não ser legalizada, ou por ser Escolas que 

hoje são extintas. 

 Tudo isso, implica nas dificuldades de aprendizagem que o aluno tem quando 

consegue chegar ao ENEJA, que é  o Ensino médio da EJA, e que hoje é feito através de 

módulos, são aulas presenciais, e que é necessário ter o mínimo de presença para ser 

aprovado, isso também conta como forma de avaliação, pois é com a troca entre 

professor e aluno que se consegue ter um conhecimento significativo. 

 Então o que se pode perceber é que a EJA é uma oportunidade  para o individuo 

entrar no mercado de trabalho, de maneira digna, com ferramentas e principalmente 

com qualificação profissional, evitando certos constrangimentos, pois o indivíduo tendo  

a educação  através da leitura e escrita, principalmente a leitura de mundo permite uma 

ascensão ao mercado de trabalho, evitando assim a escravidão e maus tratos por conta 

do analfabetismo.  

“Certos indivíduos, às vezes, não tem a opção de escolha e para sobreviver e se 

submetem a qualquer tipo de “trabalhos escravo". 

Analisando,  através de pesquisas  a EJA possui um processo histórico em que 

remete  ao século XIX, no qual  retrata hoje essas disparidades sociais da nossa 

sociedade atual, isso não é apenas no Brasil Colônia,  pois foi quando chegaram os 

Jesuítas e começaram a catequizar os Indígenas, mas, além disso, incluindo os 

Africanos que vieram dos diferentes pontos da África capturados para serem escravos 

aqui no Brasil, e que cada grupo possuía uma língua (grupo tribal), uma cultura, e uma 

história,  e ao longo desse processo, o tipo de sistema de Governo, foi se extinguindo e 

uma nova escravidão surgiu. A   falta de conhecimentos dos códigos da leitura e  da 

escrita, impossibilitando os negros, que era a maioria, de ingressar no mundo fabril.   A 
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população era imensa, resultado de uma miscigenação de etnias e também um número  

elevado de analfabetos que não tinham preparo de mão de obra para se integrar nesse 

novo sistema que estava sendo instalado no Brasil que era de industrialização. Hoje 

existem Escolas integradas de ensino médio com cursos profissionalizantes que tem 

objetivo de  criar autonomia no aluno investindo desde cedo no seu próprio negócio, 

essa cultura empreendedora começa dentro da escola utilizando os recursos tecnológicos 

da atualidade (internet, jogos etc...) 

Por essa razão especifiquei um dos países mais pobres do mundo que é Benin 

como País que possui uma semelhança muito grande com o Brasil e tanto na educação, 

na religião e na gastronomia. Ao longo do tempo houve uma troca permanente dessas 

características que são marcantes entre o Brasil e Benin. 

Levando em conta as semelhanças de forma geral,  e principalmente do 

analfabetismo, podemos citar que infelizmente  existem hoje registros de escravidão em 

algumas empresas no Rio de janeiro, de acordo com  a pesquisa  segundo a jornalista 

Luiza Brasil, 6 de julho de 2014,  do jornal o Dia, o Rio de Janeiro tem hoje um número 

elevado de pessoas que sofrem esse processo de escravização principalmente na zona 

rural, onde a maioria é analfabeta e ficam a mercê de alguns  fazendeiros que na maioria 

são Deputados e Senadores que exploram os trabalhadores sofridos tirando lucro das 

pessoas que não tiveram oportunidade de estudar e que ainda assim, se sentem felizes 

por estarem sendo exploradas, pois não conseguem perceber que estão sendo explorados 

o tempo todo. E muito pior do que isso são pessoas que não tiveram opções de escolhas 

e para sobreviver  são submissos a um trabalho escravo. 

A persistência do legado educacional da ditadura militar resulta em problemas e 

ambigüidades da transição democrática em nosso país. A transição que se operou no 

Brasil teve início com a “distensão lenta, gradual e segura” formulada em 1974 no 

governo Geisel;  e prosseguiu com a “abertura democrática” a partir de 1979 no 

Governo Figueiredo, desembocando na “Nova República”,  em 1985, com à posição de 

Presidente do partido de sustentação do regime militar. A “transição democrática” se 

fez, pois, segundo a estratégia da conciliação pelo alto, visando a garantir a 

continuidade da ordem socioeconômica. Essa continuidade foi ainda reforçada, a partir 

do início da década de 1990, pela situação internacional que trouxe à tona  uma onda 

neoconservadora guiada pela primazia do mercado sob o comando do grande capital 

financeiro (p. 311). 
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         O maior objetivo e desafio da modalidade de ensino EJA é a alfabetização: 

Educação para Jovens e Adultos e preparar o individuo para o mercado de trabalho e um 

mundo em transformação. 

A pesquisa conclui de forma empírica aos objetos propostos e os processos de 

aproximação com as temáticas, justificativas e demonstra a relevância do tema e outros 

elementos pertinentes para melhor compreensão da EJA. A discussão detalhou os 

resultados da pesquisa utilizando-se  dos anexos em consonância com os estudos e 

hipóteses levantadas no projeto. Assim, as análises enfatizaram a contribuição de 

acréscimo de conteúdos para a educação do EJA - Educação para Jovens e Adultos.         
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ANEXO I – RECORTES DO TEXTO DE VALTER ROBERTO SILVÉRIO 

 

1.1 Anotações Sobre a implementação da Lei 10.639/2003 

 

As informações implementares das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

educação das relações  étnico mostram apesar da riqueza  de muitas experiências nos 

últimos anos,  a maioria delas restringem-se a ações isoladas de profissionais 

comprometidos com os princípios  de igualdade racial que constroi a experiência e o 

descaso dos sistemas educacionais, gerando  projetos descontínuo com pouca 

articulação com as políticas  curriculares, na  

formação de professores e de produção , material didático e falta de recursos 

financeiros. 

A lei 10.639/2003 altera a LDB (Lei 9.394/96) deve ser cumprida pelo sistema 

de ensino. Infelizmente as organizações deste sistema não vem  trabalhando de forma  

integrada criando condições sistemáticas para sua atuação. 

Essas conclusões são resultado de uma Oficina de trabalho sobre a implementação da 

Lei 10.639/2003, realizada nos dias 6 e 7  de novembro de 2007. Foi representada pela 

UNESCO  no Brasil e pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (Secad /MEC) Esse evento contou com a participação de pesquisadores (as) 

e ativistas do campo das relações  étnico raciais na educação  implementando a lei 

10.639/2003 que alterou  a LDB. 

Após a oficina as conclusões foram enviadas ao Ministro da Educação, que 

decidiu um grupo de trabalho com o objetivo de implementar a referida lei. Após um 

ano de discussões e debates em todo país com a participação de gestores  educacionais, 

representantes de  organizações  do movimento negro, organizações não 

governamentais, Neab e representante do MEC da Secretaria  Especial de Políticas de  

Promoção da Igualdade Racial (Seppir) e da Unesco. 

Segue síntese da Proposta de Plano  entregue ao Ministro no dia 20 de novembro 

de 2008, com algumas atribuições desenvolvida pelo MEC. 
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1.2 Os eixos estratégicos da proposta de plano e  seus objetivos. 

São seis eixos que foram criadas para conectar ensinar História e Cultura Afro-

Brasileira, e Africana: 

1.2.1 ações de fortalecimento  o marco legal em educação; 

1.2.2 política e formação; Todo esse esforço foi para que o MEC,  possa estimular 

induzir e executar a implementação da Lei 10.639/2003, como parte  do sistema 

nacional de formação inicial e continuada do magistério construindo  programas 

em desenvolvimento  incluindo gestores funcionários superando um quadro de 

fragmentação de projetos isolados; 

1.2.3 Política  de materiais didáticos e para-didáticos -revisão  da política curricular;  

1.2.4 desafio  desse fortalecimento de processos instâncias e mecanismos com a Lei 

10.639/2003; 

1.2.5 Estabelece um conjunto de metas de avaliação e monitoramento da 

implementação da lei  10.639/2003. dentro do território Brasileiro; 

1.2.6 Condições institucionais - prevê metas  que garantam condições  para que esse 

Plano seja de  fato implementado. 

 

Essa junção foi feita através  da proposta de Plano Nacional  de Implementação 

das Diretrizes e Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais. com 

o objetivo de eliminar com a desigualdade racial, responsabilizando o Estado com as 

Políticas Públicas e suas Organizações sociais, incluindo  compromissos internacionais 

assumidos pelo Estado Brasileiro a Constituição Federal , Resoluções, Conferência 

contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e intolerâncias. 

Finalmente o MEC  exige um tratamento sistêmico por parte  do conjunto do governo. 

com isso foi acrescentado um conjunto  de propostas em relação a Educação 

Quilombola. 

Esse documento reconhece a diversidade como um valor criado na C .F. de 

1988, que possibilita o reconhecimento da cultura negra e da cultura indígena, assim as 

duas leis 10.639/2008 e 11.645/2008  se referem aos dois grupos étnicos  que regatam  

valores importantes para a formação social brasileira. 
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1.3 Desafios em números: alguns dados da realidade educacional 

 

A educação é um direito de todos, e a C. F. garante, sua promoção proteção e 

respeito à diversidade de experiências e culturas, assegurando a população proteção   

igualdade de oportunidade para o acesso e apropriação do conhecimento. Com isso os 

professores terão que superar as seguintes iniquidades educacionais. 

Acesso à Educação - a maior parte da população negra são as que estão fora da 

escola  em todas as faixas etárias, em comparação aos brancos. 

Anos de estudo: os negros com 15 anos tinha em 2006, em média 1,7  anos de estudo a 

menos que os brancos. 

Frequência escolar:  em 2005 uma baixa  taxa de jovens negros  de onze a 

quatorze anos era de 68%  Os outros 32% eram evadidos ou estavam no primeiro ciclo  

do ensino fundamental enfrentando a repetência. 

Taxa de escolarização em idade correta: a desigualdade é ainda acentuada nos 

ensino médio se e superior, no ensino médio a diferença  para o branco é de 58.3%  e 

negro é 37,94 é de quase 21 pontos percentuais. e no ensino superior a distância entre 

branco é de 12,7  pontos percentuais, sendo 18,5% a taxa de escolaridade na idade 

correta de brancos para 6,1% da população negra(IBGE/Pnad apud Relatório de 

monitoramento de EPT Brasil, 2008). 

Taxa de analfabetismo:  entre jovens e adultos pretos e pardos  de quinze anos 

ou mais idade , 14,6% não sabem ler e escrever,  para 6,5% entre brancos (Observatório 

da Equidade, 2006. 

Concluímos que com essas informações que as continuidade dessas políticas 

universalista  na educação brasileira deve ser acompanhada  de uma preocupação 

permanente  observando essas diversidade da população de forma a contemplar as 

especificidades e necessidades dos diferentes  grupos étnicos raciais., permitindo ao 

negro e não negro, novas possibilidades educacionais com base no conhecimento  das 

diferenças sócio-culturais presentes na formação do país. 

As DCN, reforçam o comprometimento das políticas públicas que o Estado  

assuma ações afirmativas, políticas de reparação, reconhecimento e valorização de sua 

história em acordo com as disposições da Declaração e Plano  de Ação de Durban 

(2001). documentos internacionais que  o Brasil é signatário assim o país dá um 

importante passa as mudanças qualitativas no sistema de ensino. 
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É fundamental que o desempenho escolar,  visem a melhoria da educação e 

envolvimento  no processo de garantia  do direito à educação de qualidade, a questão 

racial deve ser considerada como eixo fundamental,  essa exigência  

deve iniciar na educação infantil, pois é nesse período que a discriminação racial entre 

as crianças e entre estas  e os adultos é assimilada na forma estrutural na formação do 

sujeito até as políticas de educação superior. 

Essas afirmações estão nos Institutos de Pesquisas Anísio Teixeira, pelo 

(IPEA),e pelo IBGE,  que explicam que em suas séries históricas que a maior parte da 

população afro-descente enfrentam cordialmente as diferentes facetas do processo de 

exclusão educacional  voltada pra a discriminação racial e o racismo  institucional. 

 

1.4 Alguns indicadores sobre desigualdades  entre negros e brancos 

 

Os indicadores dessas desigualdades são aquelas relacionadas as políticas públicas 

redistributivas indiretas  a diferença de anos  de escolarização entre negros e brancos 

aparecem usualmente para demonstrar as iniquidades sociais do país. 

Em 2004 as pesquisas demonstraram um afunilamento em relação a exclusão, pois seis 

milhões de crianças cursaram  a primeira série do fundamental, mas apenas 2,8  milhões 

concluíram a oitava série (46,1%) e somente 1,6% terminaram o ensino médio. outra 

observação a ser feita 2% da turma  vem dos seguimentos mais pobres, no ensino 

superior  o percentual  de pobres é inferior a 5% (Estado da Nação, 2006,p.130).Em 

suma a  maioria da população é negra e pobre ficando majoritariamente, retida no 

ensino fundamental. 

A desigualdade entre brancos e negros  no Brasil  é fruto da qualificação 

educacional  que gera empregos a qual determina distribuição de renda, a pobreza é 

sinônimo   insuficiência de renda. 

As pesquisas apontam que para diminuir a questão étinco-racial à condição  

socioeconômica, concluiu-se que a bastaria atuar sobre os fatores econômicos das 

desigualdades sociais, garantindo igualdade de direito a todos uma educação de 

qualidade. 
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Uma política educacional de qualidade  pode  atuar, simultaneamente na redução 

do peso relativo tanto da discriminação racial quanto das diferenças  de formação nos 

diferenciais de rendimento de negros e brancos. 

Nos últimos cinquenta anos de expansão do ensino no país,  os avanços são 

maiores que os erro, mas a correção dos erros será determinante para o encontro do país  

com um tipo de crescimento que possa corrigir as desigualdades. 

  

1.5 As ações do Ministério da Educação 

 

A Secad nasce com foco em um conjunto de problemas educacionais históricos 

pouco reconhecidos e valorizados na agenda das  políticas  educacionais. Entre  eles, o 

analfabetismo as limitadas oportunidades de educação  para jovens e adultos e as 

insuficiências e desafios da educação indígena, da educação para pessoas com 

deficiências, da educação ambiental e da educação no campo. Com a Secad após  

setenta anos da criação do MEC abriu-se um novo espaço de diálogo com os 

movimentos  sociais e diversos  outros grupos de interesse do qual emergiu a demanda 

pela valorizada  diversidade em geral ,e em especial, a diversidade  étnico-racial. 

O objetivo da nova Secretaria é promover  a cidadania, na valorização da 

diversidade apoiando as populações mais carentes, entre elas a população negra que é a 

mais difícil de intervir com ações compensatórias. 

A população  educacional da população negra é marcada por diferenças  

desfavoráveis aos estudantes negros em comparação aos estudantes brancos como pode 

se ver na seção "Desafios em Números". 

A Secad vem trabalhando com o objetivo de avançar no enfrentamento das 

desigualdades existentes no espaço escolar as duas linhas de ação são: 

a) projetos Inovadores de Curso (PIC`s) São projetos  que foram criadas entre o 

MEC e Secad e as secretarias estaduais de educação; 

b) Auxílios e estudantes universitários - os auxílios a estudantes viabilizaram a 

contribuição destes cursos de formação de professores  e no desenvolvimento de 

materiais didáticos relativos à implementação da Lei 10/639/2003, em   dois editais do 

Uniafro nos ano de 2005 e 2006.  Foram 9 projetos que participaram 214 alunos de 

universidades públicas estaduais. 
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Nas ações do segundo tipo, as estratégia utilizadas são: 

a) Fóruns  estaduais- participação do Mec/Secad na criação dos Fóruns Estaduais de 

educação e diversidade étncio-racial; 

b) Comissão  técnica Nacional de Diversidade para Assuntos Relacionais à 

Educação dos Afro-brasileiros - criada em 2003  para assessorar o MEC/Secad; 

c) O Programa  Brasil Quilombola (Seppir) - O MEC/Secad  participa através  deste 

Programa Cultura Afro-brasileiro, apoiando  técnica e financeiramente as prefeituras 

que possuem áreas remanescentes  de quilombos na ampliação da rede física escolar, na 

formação continuada de professores e na aquisição de material didático específicos para 

essas áreas; 

d) Formação - a formação continuada de professores  e educadores foi feita através 

do Uniafro para cursos presenciais ministrados por Neabs`. Inclusive  do curso a 

distância Educação-Africanidade-Brasil, ministrado pela Universidade de Brasília, e as 

oficinas Cartografia nos três módulos foram atendidos 20.000 professores (25% em 

Santa Catarina em média de 4.000 professores/ano; 

e) A produção e distribuição de 23  títulos; 

f) Programa a Cor da Cultura (2005) - O MEC integrou produção aúdio visual por 

meio de jogos educativos e de CD`s, musicais com programas que destacam a presença 

negra na cultura brasileira; 

g) Concurso Nacional de Material Didático Pedagógico para o Reconhecimento e 

Valorização da História, da Cultura e da Identidade Afro-brasileira e Africana - edital 

com jogos, brinquedos, livros  e vídeos dirigidos e à educação básica e ensino superior 

para estimular a produção desta Lei 10.639/2013. 

As outras secretarias do MEC têm promovido ações poucos articuladas de 

implementação das DCN para a educação das relações étnico-raciais e para História e 

Cultura Afro-brasileira e Africana,de acordo com as especificidades  definidas as 

alterações na LDB pela Lei 10639/2003, com possibilidades que essa proposta de plano 

ofereça  uma rearticulação dessas ações  assegurando sua implementação de forma 

sistêmica e integrada. 

Entre as ações temos: Secretaria de Educação Básica, (SEB), os Programas do 

Livro, o Programa Ética e Cidadania Kit III, relações  étnico-raciais e de Gênero, os 

documentos "Indagações  sobre Currículo, Orientações para a inclusão  de criança de 

seis anos  de idade. 
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A SETEC,  desenvolveu  nos anos de 2007 e 2008  oficinas de qualificação de sua 

rede,  em toda as regiões brasileira, em parceira com a Secad para a implementação da 

Lei 10639/2003. 

A Secretaria de Educação Superior (Sesu)  possui dois programas  a PROUNI  que 

oferece bolsas de ensino superior  a estudantes afro-brasileiros e ou de origem  popular, 

egressos de escolas públicas e o Uniafro, Programa de Fortalecimento dos Núcleos Afro 

Brasileiros da Universidades Públicas, voltado ao material  didático sobre a lei 

10.639/2003, proporcionando parceria com a Secad. 

A SEED-  promove programas a formação à distancia para gestores e profissionais 

da educação . 

Apesar do Mec através do Secad, fazer um grande esforço para estimular as 

organizações dos fóruns de diversidade étnico-racial em todos os estados do país, há 

necessidades  de ganhar escala nacional e ser assumidas de forma mais sistêmica pelo 

conjunto do MEC.  

 

1.6 Concepções Da Diversidade Nas Políticas Do Ministério Da Educação 

 

Há 3 abordagens sobre diversidade nas políticas desenvolvidas pelo MEC:A 

primeira- refere-se a inclusão/exclusão que busca incorporar os excluídos a um modelo 

instituído de política a partir de uma perspectiva socioeconômica. A segunda é baseada 

na situação de pobreza e ou desigualdade social em que se encontram determinados 

grupos sociais como os negros , índios e mulheres não pode ser atribuída isoladamente. 

A terceira se refere as políticas de inclusão social e das políticas da ação afirmativa não 

pela ênfase no particularismo mas sim pela demanda pelo igual reconhecimento do 

direito das diversas culturas se expressarem e atuarem  na esfera pública. 

A LEI 10.639/2003-  exige o desenvolvimento dessa terceira abordagem de forma 

sistêmica, refletida em um novo desenho de política  educacional que articule o MEC 

em seu conjunto na direção do combate ao racismo e da valorização da educação das 

relações étnico-raciais, e que o ensino superior possa ter professores e profissionais que 

atuem nas mais diversas áreas, e também aos sistema estaduais e municipais e todos os 

outros  atores que direta ou indiretamente atuam no âmbito  da educação. 
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ANEXO II – A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS  EM SÃO GONÇALO 

 

2.1 Limites e possibilidades de construção de um currículo emancipatório na 

Escola Pública: Recorte do trabalho de dissertação de Daniela Bruno Quintanilha 

 

A autora fala da importância dela enquanto educadora e orientadora pedagógica -

ambas na EJA e posteriormente como diretora de uma Escola Municipal em São 

Gonçalo, com o objetivo de conhecer  as expectativas do aluno da EJA, observando o 

que o aluno busca na escola e o impediu o acesso impossibilitando a sua permanência. 

A autora analisou quem eram  os seus alunos e fez referências com o currículo da 

Escola, percebendo o que poderia ser implementado para a melhoria deste ensino e as 

expectativas e uma prática libertadora (Freire 1992). 

Essa pesquisa foi feita em uma escola em que autora atuou no período de 1998 a 2004 

na rede municipal de São Gonçalo, no bairro Jardim Catarina Escola Municipal Prefeito 

Nicanor Ferreira Nunes. 

Neste período  a autora procurou focar  o déficit educacional da comunidade, 

com o objetivo de resgatar essa imensa dívida social do poder público com os 

moradores do local, levando em conta a maior área da América Latina e uma das 

maiores  regiões de pobreza da cidade. 

Jardim Catarina é um bairro é um autossuficiente em serviços, mas gera pouco 

empregos,  comparando com outras regiões de baixa renda,o bairro tem problemas 

referente à educação, saúde,saneamento ,emprego pouca circulação de renda e muita 

criminalidade. 

Além da sua extensão e pobreza há muitos problemas sociais. existe uma 

comunidade que sobrevive a violência  que faz parte da rotina dos moradores, há neste 

bairro vários migrantes que vem de outros municípios  da baixada fluminense, cada um 

com a sua história de vida e que são vítimas desta sociedade capitalista. 

Os alunos da Eja são movidos  por diversas expectativas. Alguns desejam ter o 

diploma que acreditam a garantia de um" bom emprego",outros queriam "aprender a ler 

a bíblia" e outros pela elevação da "autoestima", e da sua autonomia, os idosos por 

exemplo querem "dar exemplos" aos filhos netos, outros com o objetivo de inclusão 

social e outros com diversidade tão heterogêneo: portadores de necessidades educativas 

especiais que anteriormente, foram excluídos do ensino regular, cada um possui 
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caminhos diferentes as classes denominadas populares procuram o caminho da escola 

ainda alimentam a ilusçao fecunda (Spósito, 1994) de que a passagem e a permanência 

pela  escola pode dar a sua vida. 

Com isso surgiu uma questão  fundamental. Como construir  uma prática  

curricular relevante, que atendesse as expectativas desses múltiplos sujeitos? e como 

garantir aos alunos a produção e posse do saber escolar  historicamente acumulado sem 

esquecer as suas experiências de vida e a sua realidade social? 

 

2.1.1 Uma escola para todos. Um currículo construído por todos 

 

Trabalhar com a EJA que nunca frequentaram uma escola, mas que no entanto 

sabem resolver os problemas do seu dia a dia, mesmo sem saber ler e nem escrever. 

Há uma contraste na realidade destes alunos da EJA, pois escola que eles buscam é a 

mesma que o exclui. 

Hoje a maioria dos alunos da EJA  são jovens, diferente do passado que trazia no 

passado eram pessoas idosas, infelizmente a escola  continua excluindo as classes 

populares do seu interior, seja por  reprovações consecutivas ou com a prática  na escola 

com os fatos rotineiros e concretos. 

A maioria dos jovens vêem A EJA como uma oportunidade de melhoria de 

condições de trabalho, isso sinaliza  que a escola ainda é valorizada pelos jovens, 

embora os currículos escolares são fora da realidade do aluno, com práticas 

desinteressantes e investimentos  descontinuados, programas que não oferece qualidades 

e nem continuidade. 

A autora cita a concepção de educação bancária  (Freire, 1996) onde o professor 

transmite e o aluno recebe os conteúdos, com aulas com muita cópia e  exercícios 

repetitivos com certas resistências em participar das atividades diversificadas. 

A partir de 2003 houve um processo de reconstrução de aprendizagem curricular 

na EJA da Escola Municipal  Prefeito Nicanor Ferreira Nunes, trabalhando com 

reflexão, consequente  troca de experiências  significativas para os alunos. 

Através de pesquisas e ensino os professores da EJA passaram a trazer relatos e 

subsídios  sobre o ensino-aprendizagem praticado em sala de aula, como consequência 

desses encontros adquiriu-se  maior visibilidade sobre o  
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processo formativo e diversificando atuação através  da colaboração do grupo nas 

intervenções e proposições. 

A forma mais fácil de absorver conhecimentos é através dos significados sobre o 

mundo, pessoas, espaços e tempos, isso  significa dizer que a escola trabalha com novos 

conhecimentos, a escola tem esse perfil, espaço/tempo em movimento, com forças em 

luta nas redes nas quais se dá  a produção, circulação e a apropriação do saber práticos e 

teóricos que estão presentes em todas as áreas de conhecimento. 
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ANEXO III: TECNOLOGIA AFRICANA NA FORMAÇÃO BRASILEIRA 

 

3.1 Recorte do texto do autor Dr. Henrique Cunha Junior 

 

No texto o autor fala sobre os valores e as contribuições dos afrodescendentes na 

vida social  do país. 

A construção de uma sociedade que prime pelo respeito à diversidade, que 

reconheçam os valores e as contribuições dos afrodescentes na vida social do país (p.5). 

A divulgação da história de nossas raízes , que sistematicamente nos foi negada ou 

manipulada de acordo com os interesses eurocentristas de quem a escrevia,se 

"esquecendo" de narrar acontecimentos inteiros da presença  e contribuição negro 

africana na formação do Brasil (p. 5). 

O berço da humanidade: a África Continente formado por dezenas de povos 

distintos,  que direta ou indiretamente influenciaram na formação  desta nação, a 

despeito da sonha colonizadora portuguesa que resultou em séculos de escravidão (p. 5). 

No Brasil  muitas pessoas negam a existência de racismo contra a população negra , 

primeiro  por serem pessoas que se beneficiam deste racismo, portanto,  tem as suas 

conveniências, e negar a sua existência é  uma maneira de disfarçar os propósitos de 

manter a população negra numa situação subalterna. Os membros dos grupos sociais 

subalternos trabalham mujito, recebem pouco e obedecem bastante para sobreviverem . 

Os problemas  do racismo contra a população negra são problemas sociais e econômicos 

da sociedade brasileira no campo da dominação dos grupos subalternos . Terminado o 

escravismo criminoso, uma forma de deixar a população negra em condições de vida 

subalterna foi produzir  um grande processo de desqualificação social das negras e 

negros (p. 7). 

Não basta ter uma negra ou negro presente para não existir racismo. Para não existir 

racismo o acesso tem que ser coletivo e livre das ideologias racistas (p. 8). 

Pensam  o racismo como o ódio  entre as raças, mas não é isto, o que ocorre no 

Brasil, e sim a forma de controle social entre grupos sociais. O racismo brasileiro 

executa um longo e fortíssimo trabalho de manutenção das estruturas sociais (p. 8). 

No entanto existe filosofia africana, existem muitos filósofos que são africanos e 

aparecem na história como gregos somente pelo fato da Grécia ter mantido estas regiões 
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do norte africano como colônias durante um período da história, a filosofia ocidental 

existe tanto de africano como de grego (págs 8 e 9). 

A história do Brasil como é apresentada, seja pelo pensamento conservador de 

direita ou pelo pensamento tido como progressista de esquerda, induz  muitas ideias 

errôneas ou sobre incompletas sobre as populações negras. (pá. 10). 

Na história do Brasil o acerto tecnológico  transmitido pelas populações negras ao país 

não aparece. Nem mesmo as profissões exercidas pelos africanos e afrodescentes na 

condição de escravizados ou de livres também  não aparecem.(pág. 10) 

Assim é muito importante termos conhecimento mínimo  das tecnologias africanas 

desenvolvidas na história do Brasil.(p. 10). 

Até o século XVI  o desenvolvimento africano era superior ao europeu em várias 

áreas do conhecimento. Alguns conhecimentos técnicos e tecnológicos  importantes 

foram desenvolvidos dentro do continente africano. Importantes conquistas na 

matemática, como a geometria e a teoria de sistemas dinâmicos,  na  astronomia e 

mesmo na medicina foram  realizados na África (p.11). 

Os conhecimentos técnicos e tecnológicos tiveram sempre difusão por todo o 

continente africano devido às rotas de comércio entre os diversos países  africanos e 

entre as diversas regiões do mundo antigo.  As  agriculturas tropicais tiveram  grande 

desenvolvimento na África antes do século 16. Culturas como cana-de-açúcar, banana, 

café, algodão arroz e amendoim eram bastante desenvolvidas em regiões africanas (p. 

11). 

As culturas africanas transplantadas para o Brasil e as experiências históricas de 

sociedades agrárias e urbanas africanas são resultantes de milênios de aprimoramentos 

diversos vindos desde mais de 4000 anos antes da era cristã, das civilizações da 

antiguidade da região do vale do Rio Nilo, de povos como os núbios, os egípcios e os 

etíopes, chegando aos reinos dos séculos  XII ao XV na região  do vale do Rio Níger, 

onde encontramos exemplos como os do Gana, Mali e Songhai, ou em outras regiões 

como o reino do Congo, África Central, e os almorávidas, no norte africano (p. 14). 

Entre os séculos VI e XIV, no norte africano desenvolveram-se culturas 

influenciadas  pela expansão islâmica no continente africano. São culturas híbridas de 

povos diversos, como os berberes e tuaregues, portanto povos africanos que ficaram 

conhecidos na literatura brasileira de uma maneira geral como mouros. Os mouros 

foram populações africanas  com grande influência da cultura  árabe, mas são 
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populações  africanas. Estes influenciaram  as regiões  do sul da Europa, como Portugal 

e Espanha (p. 14). 

A compreensão do fio da história  africana é necessária para entendimento do 

desenvolvimento de conhecimentos, técnicos, profissionais e científicos nas diversas 

regiões africanas (p. 15). 

O acervo de conhecimentos que possibilitou a empresa de produção colonial 

portuguesa  no Brasil  é majoritariamente africano. Embora muitas culturas coloniais 

sejam  pensadas de forma errada como portuguesas, a exemplo da cultura do couro e do 

gado, isto se deu devido  ao desconhecimento pelos historiadores e intelectuais 

brasileiros do passado e do desenvolvimento civilizatório africano (p. 15). 

A imposição do comércio europeu de produtos africanos e do comércio de seres  

humanos, cativos africanos transformados em escravizados nas Américas, foi a que 

produziu maior devastação no continente africano. Hoje  existe uma desigualdade social 

e econômica entre a África e a Europa em razão de o europeu ter subdesenvolvido o 

continente africano  (p.15). 

O Brasil, diferente de outros países, como Estados Unidos ou o Peru, teve como 

única forma de trabalho o escravismo criminoso, e realizado quase  apenas com mão de 

obra africana. Assim, os africanos ocuparam muitos dos campos da produção, como 

fonte de conhecimento da base técnica e tecnológica (p. 17).  

As imigrações forçadas de africanos para o trabalho compulsório, no escravismo 

criminoso, foram realizadas durantes  um período de mais de 300 anos, tendo  variado 

de regiões, segundo as épocas, e também  variados os ciclos de produção no Brasil. 

Estas  variações fizeram com que o Brasil tenha recebido uma imensa diversidade de 

conhecimentos contidos na mão de obra africana de diferentes  condições geográficas. 

Todos os ciclos de produção do Brasil eram de domínio de conhecimento de diversas 

regiões  africanas (p. 17). 

O âmbito racista da colonização, a continuidade racista e desinformada sobre o 

desenvolvimento da África fizeram com que o imigrante africano fosse sempre 

caracterizado como mão de obra bruta, como força apenas de massa muscular e não 

pensante (p.18). 

A história do Brasil ainda não caracteriza o escravizado  como um ser pensante  

e dotado de conhecimentos. Os nossos historiadores estão muito longe de recuperar a 
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humanidade do escravizado. O “escravo ainda é a apenas fator de produção  na 

literatura brasileira (p. 18). 

Um exemplo importante é das forjas de ferro em Sorocaba, no inicio  da 

metalurgia brasileira. Outros exemplos são os de marceneiros, carpinteiros, ferreiros, 

oleiros, artistas, professores e construtores existentes no Rio de Janeiro no século XIX 

(Karasch apud Silva, 2000, pág. 19). 

No Brasil mesmo, a cultura das elites portuguesas e brasileiras tem um grau 

elevado de dependência dos africanos e afrodescendentes. Visto que os trabalhos nas 

áreas da música clássica, do teatro e das artes foram  realizados como trabalhos 

anônimos de africanos e afrodescendentes ilustrados. A própria  instrução dessas elites 

dependeu em muito de afrodescendentes (p. 19 e 20). 

A mão de obra africana e afrodescendente no Brasil foi em parte um conjunto de 

trabalhadores   com formação profissional esmerada e com especializações  importantes 

para a economia da época em diversas áreas de ofícios (pág. 20). 

Os ciclos econômicos da Formação Histórica do Brasil estão intimamente ligados aos 

conhecimentos técnicos e tecnológicos da história africana. Este fato tem sido 

negligenciado pelos historiados e pelos  tecnólogos brasileiras ( economistas, técnicos,  

artistas, artesões, engenheiros, arquitetos e desenhistas industriais), devido à história 

africana ser quase que completamente desconhecida no país (p.21). 

Os principais  ciclos econômicos  da nossa história são : extrativista de produtos 

tropicas, da cana e do açúcar, da mineração de ouro, do algodão e do café, não 

constituem um ciclo, mas têm importância  econômica como é o caso da pesca, onde 

temos conhecimento africano nas embarcações e nas técnicas de pesca (p. 21). 

Devemos destacar que a ideia de ciclos econômicos é limitada e deixa de expor a 

amplitude do trabalho humano  realizado nos períodos de Colônia, Império, período do 

escravismo criminoso e da República  ou o pós-abolição (p. 21 e 22).  

Os ciclos econômicos agrícolas são de produtos tropicais desconhecidos da 

Europa antes de 1400,  e de grande expansão em amplas regiões africanas. As culturas 

da cana-de-açucar e do café são culturas de complexidade na sua base técnica, 

envolvendo diversas etapas e diversos conhecimentos,  quanto à escolha do solo, no 

plantio, tratamento de planta, colheita e processamento da África, através da mão de 

obra africana (p.22). 
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No caso do açúcar  a complexidade aumenta quando da produção do açúcar, que 

era um segredo dos portugueses, obtido  da mão de obra africana já em Portugal, nos 

Açores, e a aperfeiçoado no Brasil.Segredo que foi transmitido para os holandeses 

quando estes invadem Pernambuco, região na época com grandes engenhos.(pág. 22) 

Outros produtos agrícolas tiveram importância econômica regional e são de origem 

africana, como o  "coco da Bahia “ e o azeite de dendê. Mesmo o inhame e o milho, 

plantas básicas da  alimentação nacional, que por muitos são considerados de origem 

indígena, eram  culturas amplamente realizadas na África e de conhecimento da mão de 

obra africana, instalada no Brasil (p. 22). 

A farmacologia brasileira merecia um estudo mais detalhado quanto a origem 

dos produtos africanos e da sua importância na saúde (pág. 22).  

A mineração brasileira do período colonial tem com principal produto a 

produção de ouro em grandes escalas. Vejam que a escala de produção não implica 

apenas a abundância do produto, mas também as formas técnicas da sua extração. A 

mineração a mesma forma e na mesma escola da brasileira já era realizada em pelo 

menos duas regiões africanas, da África Ocidental e da região de Zimbábue (p. 23). 

O período  do ciclo do ouro no Brasil foi um período de uma inovação de 

técnicas, graças à base  de conhecimento africano transferida para o Brasil. A 

exploração muitas vezes não se restringe à mineração, mas também à fundição, às 

profissões de ourives e à produção de joalheria (p.23). 

Os ciclos econômicos da história brasileira foram possíveis de sucesso em muito 

devido aos conhecimentos  da mão de obra africana. Muitas especializações agrícolas e 

de mineração  encontradas na África não eram de domínio europeu e foram realizadas 

no Brasil em virtude da importação  de africanos (p. 23). 
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ANEXO IV 

RECORTE DO TEXTO “O LEGADO EDUCACIONAL DO REGIME 

MILITAR” DE DERMEVAL SAVIANI 

 

 

No inicio da década de 1960,  a sociedade brasileira vivia um momento de 

grande efervescência, que chegou a ser caracterizado como pré-revolucionário 

(Furtado,1962). Os “anos” Jk (1956 -1960),  foram um período de euforia  

desenvolvimentista, embalado pelo  “plano de metas”,  e pelo slogan “50 anos em 5 . O 

alvo da política posta em marcha  era completar o processo de industrialização do país 

(p. 292). 

Ao mesmo tempo em que estimava a ideologia política nacionalista, dava 

sequência ao projeto de industrialização do país, por meio de uma progressiva 

desnacionalização da economia. Essas duas tendências eram incompatíveis entre si, mas 

no  curso do processo o objetivo comum agregava grupos com interesses  distintos, 

divergentes e até mesmo antagônicos (p. 292). 

De fato, em 1960, o modelo havia cumprido suas duas etapas: a primeira, 

correspondente à substituição dos bens de consumo mão-durável (como , por exemplo, 

as indústrias têxteis e alimentícias), que por não requerer  grandes somas de 

investimento, foi possível instalar mais rapidamente,  dos bens de consumo durável 

indústrias automobilísticas, eletrônicas, eletrodomésticas (p. 293). 

Efetivamente, se os empresários nacionais e internacionais, as classes  médias, 

os operários e as forças de  esquerda se uniram em torno da bandeira da 

industrialização, as razões, que os moveram na mesma direção eram divergentes. 

Enquanto para a burguesia e as classes médias a industrialização era um fim em si 

mesmo, para o operariado e as forças de esquerda tratava-se de uma etapa. Por isso, 

atingida a meta, enquanto a burguesia buscou consolidar seu poder, as forças de 

esquerda levantaram nova bandeira:  nacionalização das empresas estrangeiras, controle 

da remessa de lucros, royalties e dividendos e as reformas de base (tributária, financeira, 

bancária, agrária, educacional).  

Esses objetivos propostos pela nova bandeira de luta eram decorrência da 

ideologia política do nacionalismo desenvolvimentista que, entretanto, entrava em 

conflito como o modelo econômico vigente (p. 293). 
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Em suas ações ideológicas, social e político-militar o IPES desenvolvia 

doutrinação por meio de guerra psicológica, fazendo uso dos meios de comunicação de 

massa como o rádio, a televisão, cartuns e filmes, em articulação com órgãos da 

imprensa, entidades sindicais das industriais e entidades de representação feminina, 

agindo no meio  estudantil, entre os trabalhadores da industrias , junto aos camponeses,  

nos partidos e no Congresso, visando a desagregar, em todos esses domínios, as 

organizações que assumiam a defesa dos interesses populares (p. 294). 

A Revolução de 1964,  foi realizada para assegurar a continuidade da ordem 

socieconômica, é inegável seu significado de “mudanças política radical”, atestada até 

mesmo pelo simples fato da permanência dos militares no poder por 21 anos,  caso 

inédito na história política brasileira (p. 294).  

Ao longo de duas décadas, o regime militar deixou um oneroso legado cujos 

efeitos continuam afetando a situação social do país nos dias de hoje. Faz sentido, pois,   

retornar a política educacional e as realizações da ditadura militar na Brasil pondo em 

destaque aspectos que se fazem  presentes, ainda hoje, na educação brasileira.  

Na  impossibilidade de explorar, nos limites deste artigo, todos os aspectos da 

questão proposta, este texto se  concentrará nos seguintes pontos:  vinculação da 

educação pública aos interesses e necessidades do mercado, favorecimento da 

privatização do ensino;  implantação de uma estrutura organizacional que se consolidou 

e se encontra em plena vigência:  institucionalização da pós-graduação (p. 294 e  295). 

 Consumado o golpe militar, o IPES se dedicou a organizar um simpósio  sobre a 

reforma da educação. Preparado nos meses de agosto a novembro, o simpósio se 

realizou em dezembro de 1964 (p. 295). 

Em torno dessa meta, a própria escola primária deveria capacitar para a 

realização de determinada atividade prática, o ensino médio teria como objetivo a 

preparação dos profissionais necessários ao desenvolvimento econômicos  e social dos 

país,  e ao ensino superior eram atribuídas  as funções  de formar a mão de obra 

especializada requerida pelas empresas e preparar os quadros dirigentes do país (Souza, 

1981, p.67-68). 

A orientação geral traduzida nos objetivos indicados e a referência a  aspectos 

específicos, como a profissionalização do nível médio, a integração dos cursos 

superiores de formação tecnológica com as empresas e a precedência do Ministério do 
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Planejamento sobre o da Educação na planificação educacional, são elementos que 

integrarão  as reforma de ensino do governo militar (p. 295). 

A iniciativa da organização do Fórum se pôs como uma resposta da entidade 

empresarial à crise educacional escancarada  com a tomada das escolas superiores pelo 

estudantes, em junho de 1968. Durante os meses de julho, agosto, e setembro o Ipes se 

dedicou a preparação do evento, que se realizou de 10 de outubro  a 14 de novembro de 

1968. Teve papel decisivo na organização Roberto de Oliveira  Campos  que havia sido 

ministro do Planejamento do governo Castelo Branco entre 1964 e 1967, situação em 

que  definiu a política econômica do regime militar e implementou  suas principais 

medidas. A ele eram submetidos os temas e os sumários das conferências  e os nomes 

dos participante a serem convidados  (p. 296). 

Este sentido geral se traduz pela ênfase  nos elementos dispostos pela “teoria do 

capital humano”, na educação como formação de recursos humanos para o 

desenvolvimento econômico  dentro dos parâmetros da ordem capitalista;  na educação 

como formação de recursos humanos para o desenvolvimento econômico dentro dos 

parâmetros da ordem capitalista, na função de sondagem de aptidões e iniciação para o 

trabalho  atribuída  ao primeiro grau de ensino, de ensino;  no papel  do ensino médio de 

formar, mediante habilitações profissionais,  a mão de obra técnica requerida pelo 

mercado de trabalho; na diversificação do ensino superior, introduzindo-se  cursos de 

curta duração, voltados para o atendimento da demanda de profissionais qualificados;  

no destaque conferido a  utilização dos meios de comunicação de massa  e novas 

tecnologias como recursos pedagógicos na valorização do planejamento como caminho 

para racionalização dos investimentos  e aumento de sua produtividade; na proposta de 

criação de um amplo programa de alfabetização centrado nas ações  das comunidades 

locais. Eis aí a concepção  pedagógica articulada pelo IPES, que veio a ser incorporada 

nas reformas educativas instituídas pela lei da reforma universitária, pela lei relativa ao 

ensino de 1º e 2º  graus e pela criação do Mobral (p. 297). 

A partir de 31 de março de 1965 foram assinados várias contratos de cooperação 

no campo do ensino entre o Brasil e os Estados Unidos, conhecidos como “Acordos 

MEC-USAID” (Arapiraca, 1982. P. 133-135).  

A lei 5692/71, que unificou o antigo primário com o antigo ginásio, criando o 

curso de 1º grau de 8 anos e institui a profissionalização universal e compulsória ensino 
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de 2º grau, visando atender à formação de mão de obra qualificada para o mercado de 

trabalho (p. 298). 

Este legado do regime militar consubstanciou-se  na institucionalização da visão 

produtivista de educação. Esta resistiu às críticas de que foi alvo nos anos de 1980 e 

mantém-se como hegemônica, tendo orientado a elaboração da nova LDB, promulgada 

em 1996, e o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2001 (p. 298). 

A Carta Magna do regime militar relativizou o princípio da gratuidade  do 

ensino, presente em todas as nossas cartas constitucionais, desde a primeira outorgada 

por Dom Pedro I, em 1824. No artigo 168, parágrafo 3º inciso III, da Carta de 1967, está 

escrito: “Sempre que possível,  o Poder Público substituirá  o regime de gratuidade pelo 

de concessão de bolsas de estudo, exigido o posterior reembolso no caso de ensino de 

grau  superior” (p. 299). 

No entanto, os fatos mostraram que essa recomendação, não foi seguida, 

adotando-se outra estratégia de privatização do ensino superior: o crescimento acelerado 

das instituições particulares. Dessa forma, o governo se aliou ao empresariado privado, 

concordando com a implantação do ensino pago, por uma via diferente da prevista pelo 

projeto de reforma universitária (Vieira 1982, p. 117). 

Rodrigues assim arremata sua coluna: “Não há na proposta uma exigência sobre 

o padrão educacional das faculdades privadas para receberem  os benefícios.   Ensinam 

mal, acumulam dívidas e são salvas pelo governo  Lula assim reforça esse curioso 

oximoro da economia brasileira,o capitalismo sem risco” (Rodrigues, 2007). 

Parece que a organização do ensino no Brasil está fadada a ser regulada por 

regimes autoritários. Com efeito, a estrutura que vigorou  até a década de 1960 foi 

instituída  pelo Estado Novo. No caso  da educação básica, decorreu das leis orgânicas 

constitutivas das chamadas  “reformas Capanema,”  baixadas pelo ministro da Educação 

do Estado  Novo Gustavo Capanema. Daí decorreu um ensino primário de quatro anos, 

seguido pelo ensino médio dividido em dois ciclos: o ginasial, com a duração de quatro 

anos, e o colegial, com a duração de três anos (p.301). 

Em suma, por meio da departamentalização e da matrícula por disciplina com o 

seu corolário, o regime de créditos,  generalizou-se no ensino superior a sistemática do 

curso parcelado, transpondo para a universidade  o parcelamento do trabalho 

introduzido nas empresas pelo taylorismo (p. 304). 
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Os objetivos as finalidades, as formas de transmissão do saber, o aspecto 

pedagógico, a cargo da coordenação de curso. Paradoxalmente, acentuou-se o divórcio 

entre o ensino e a pesquisa,  no momento mesmo em que a reforma proclamava sua 

indissociabilidade (p. 305). 

Outro aspecto da estrutura do ensino decorrente da reforma de 1968, ainda em 

vigor, que interferiu negativamente na qualidade, é a mudança da referência do tempo 

de duração das disciplinas, de anual para semestral. Quando as disciplinas eram anuais o 

professor  dispunha de um tempo maior para desenvolver trabalho pedagógico com sues 

alunos.  Podia, portanto, detectar suas dificuldades e dar orientação,  indicando as 

leituras  e os trabalhos que permitissem superar as referidas dificuldades (p. 306). 

Com a introdução da programação semestral agravada pelo regime da matrícula 

por disciplina, o professor toma conhecimento dos alunos que comporão sua turma no 

início  do semestre, digamos, em março. Somente por   volta do final   desse mês  ou no 

início  de abril é que ele estará  conhecendo melhor  seus alunos (p. 307). 

Em suma, a estrutura universitária que nos foi legada e o regime militar acarreta  

consideráveis dificuldades à  qualidade do ensino, determinadas pelos seguintes fatores: 

eliminação das turmas/ classes resultante da departamentalização aliada à matricula por 

disciplina e ao regime de créditos, dificultando o trabalho dos professore junto aos 

alunos e desconsiderando as especificidades das diferentes carreiras profissionais na 

programação das disciplinas que  integram  os respectivos currículos;  substituição do 

período letivo anual pelo semestral, reduzindo o tempo de trabalho pedagógico do 

professor com  seus alunos, o que inviabiliza a superação das eventuais lacunas e 

dificultou a assimilação efetiva,  pelos alunos dos conhecimentos constitutivos das 

disciplinas consideradas indispensáveis à sua formação (p. 308). 

Nos Estados Unidos, a uma educação básica centrada no objetivo da 

socialização das crianças e jovens, justificada pelo discurso do incentivo à autonomia e 

iniciativa dos alunos,  sucedia um ensino superior em que os alunos  eram postos diante 

de uma organização bastante  definida, que implicava tarefas de orientação e direção a 

serem exercidas pelos docentes (p. 309). 


