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TÍTULO DO TRABALHO 

O ensino da cultura afro-brasileira nas representações do discente de Eja: Uma 

análise na perspectiva da história oral  

 

1. RESUMO 

           A intenção da presente pesquisa é analisar o ensino da cultura afro-brasileira 

na EJA (Educação de Jovens e Adultos) assim, como compreender a significação, 

sentido e visão de alunos em relação à cultura afro-brasileira por meio da análise 

das narrativas de suas oralidades. 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

Apesar de terem grande papel na construção da história e cultura do povo 

brasileiro, os negros geralmente são vistos pela sociedade como simples 

coadjuvantes na influência de comportamentos, conhecimentos, crenças, costumes 

e outras contribuições que foram incorporadas ao longo dos séculos na história do 

Brasil. 

Em 2013 foi agregada à LDB (Lei de Diretrizes e Bases) dois artigos da Lei 

10.639 que, tornam obrigatório o Ensino de História e Cultura Africana e Afro-

brasileira nas escolas de Ensino Fundamental e Médio.  

A EJA foi uma das modalidades de ensino que precisou incorporar o estudo 

do tema. Essa necessidade de adaptação dos currículos escolares, nos leva a 

refletir sobre o desenvolvimento de práticas educativas dinâmicas, que tenham 

relação com a vivência e o cotidiano dos alunos. De acordo com os referenciais 

presentes em EJA (NEVES, 2013, p. 40): “a grande maioria dos alunos de EJA se 

consideram negros ou pardos e se sentem ‘invisíveis’ na EJA, como se estivessem 

“fora do lugar”.  

 

 



3. OBJETIVO 

Essa pesquisa tem por objetivo observar e reconhecer a grandeza existente 

na diversidade cultural do continente Africano e na cultura Afro-Brasileira, de modo a 

respeitar sua pluralidade, tendo um amplo olhar para sua relevância cultural e 

reconhecendo sua contribuição para a formação da cultura brasileira. 

          A EJA apresenta um ambiente muito diversificado de alunos e ao estudar a 

questão, percebe-se que esses alunos tiveram sua trajetória escolar interrompida, 

ou sequer iniciada, e sua grande composição é de alunos (as) negros (as).  

Grande parte desses discentes são afro-brasileiros de ambos os gêneros. 

Parte-se do pressuposto teórico de que a história oral possibilita o resgate de 

narrativas orais de discentes que viveram e vivem suas experiências e podem 

relacionar história e memória e sobre como são constituídas as memórias 

construídas e legitimadas pela dominação histórico-social-cultural (PORTELLI, 2010, 

p. 07). 

 

4. METODOLOGIA 

O estudo desse trabalho será desenvolvido através do levantamento bibliográfico de 

autores que teorizam sobre os estudos africanos e afro-brasileiros, da realização de 

entrevistas orais que serão o corpus documental da pesquisa, da verificação dos 

dados pesquisados e elaboração do relatório parcial e da realização do relatório final 

da pesquisa.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Serão realizadas entrevistas orais com discentes de EJA, e a análise das narrativas 

de suas oralidades, além do estudo bibliográfico pertinente ao tema.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

A leitura das obras e entrevistas estão em andamento para divulgação dos 

resultados em momento oportuno.  
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