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RESUMO 
 
Esta pesquisa tem como principal objetivo analisar a abordagem dada à  Pluralidade 
Cultural nos conteúdos de língua portuguesa do livro didático EJA-Moderna, 6º ano, 
2013, adotado nas escolas da rede pública de Porto Velho – RO que ofertam a 
modalidade de ensino Educação de Jovens e Adultos-EJA. Em conformidade com a 
questão problematizadora: - A abordagem dada à pluralidade cultural  no livro 
didático possibilita o empoderamento  dos alunos?- foram desdobrados dois 
objetivos específicos: ajuizar se a abordagem da Pluralidade transversalizada nos 
conteúdos de língua portuguesa promove positivamente as questões inerentes à 
diversidade e à demanda de uma educação para jovens e adultos condizente com a 
necessidade do momento, segundo orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais 
–PCN e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA; verificar se essa 
abordagem, discutida em sala de aula por meio de estudo de  textos do livro 
didático, está sendo cultivada pelos alunos e se contribui para o empoderamento 
dos mesmos.  No âmbito da Educação Linguística, este estudo de cunho qualitativo, 
foi desenvolvido através da combinação metodológica da pesquisa bibliográfica 
documental e exploratória de campo. Procedeu-se, no primeiro caso, a análise dos 
textos do livro didático sob a luz dos PCN (1998), Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a EJA (2000), referencial teórico da área dos estudos culturais, utilizando-se da 
categorização como  instrumento de análise. Na sequência, o estudo dos dados dos 
questionários aplicados aos estudantes e respectivos professores. Os principais 
referenciais teóricos foram: Soares, (2002); Souza, (2007); Arroyo apud Soares 
(org.), (2005); Haddad apud Ribeiro, (org.), (2002); Coracini, (org.), (1995);  Dionísio 
e  Bezerra, (org.), (2001);  Mello, (2010). Acerca de dialogismo e dinamismo da 
língua, cultura e identidade, o aporte teórico adotado partiu dos pressupostos 
defendidos por Bakthin, (1999); Bhabha, (1998); Canclini, (2008);  Hall, (2006); Diniz 
e  Vasconcelos, (org.), (2004); Moreira e Candau,  (org.) (2008)  e Amaral (2009);  
Por fim, encontra-se  amparada em Freire, (1986, 1987, 1992)  a concepção de 
educação Libertadora e de Empoderamento. Com base nos dados e na análise 
efetivada, é possível afirmar que a problemática acerca da pluralidade cultural nos 
conteúdos do livro didático representa positivamente as discussões inerentes à 
diversidade cultural presentes no cotidiano. Entretanto, verificou-se que tal 
problemática ainda não é cultivada por esses estudantes no contexto escolar, o que 
resulta em distanciamento entre o que o livro oferece e as reais condições dos 
educandos, fato que compromete o empoderamento desses sujeitos. 
 
 
Palavras-chave: Pluralidade Cultural. Livro Didático. Educação de Jovens e Adultos. 
Língua Portuguesa. Empoderamento. 
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ABSTRACT 

The main goal of this research is to analyze the approach given to the Cultural 
Plurality in the content of the portuguese language textbooks  EJA Modern, 6th 
grade, 2013, adopted  in  public schools in Porto Velho – RO in which is offered the 
modality of teaching, Youth and Adults Education – EJA. According to the 
problematic question - Does the approach given to the cultural plurality in the 
textbook promote the empowerment of the students?  - two specific objectives were 
investigated: to judge whether the approach of the Cultural Plurality mainstreamed in 
Portuguese language content positively promotes issues related to diversity and 
demand an education of youth and adults according to the necessity of the moment, 
as guided by the national curriculum parameters – PCN and the National Curriculum 
Guidelines - EJA; to verify how this approach, debated in the classroom through the 
textbook studies are being kept by the students, as well to check whether it 
contributes to their  empowerment. In the perspective of Linguistics Education this 
qualitative study was developed through methodological combination of documental 
and bibliographical research and the exploratory field research. In the first case, the 
analysis of the textbooks occurred through PCN (1998) and the National Curriculum 
Guidelines for EJA (2000) Theoretical reference in the cultural studies, using the 
categorization as analysis instruments. After that the study of the questionary data 
applied to the students and the related teachers. The main theoretical references 
were Soares, (2002); Souza, (2007); Arroyo apud Soares (org.), (2005); Haddad 
apud Ribeiro, (org.), (2002); Coracini, (org.), (1995); Dionísio and Bezerra, (org.), 
(2001); Mello, (2010). About dialogism and dynamism of language, culture and 
identity, we seek foundation in assumptions defended by Bakhtin (1999); Bhabha 
(1998); Canclini (2008); Hall (2006); Diniz and Vasconcelos, (ed), (2004); Moreira 
and Candau, (ed.) (2008) and Amaral (2009); finally, it is supported by Freire (1986, 
1987, 1992) the conception of Liberating Education and Empowerment.  Based on 
the data and analysis carried out, this research could say that the approach of 
Cultural Plurality in textbook contents positively promotes discussions related to the 
cultural diversity presented in everyday life. However, the research did not confirm 
the empowerment of these discussions by the students in the school context, which 
results in distance between what the book offers and the real condition of the 
learners, fact that undertakes the empowerment of these individuals. 

 

 Keywords: Cultural Plurality. Textbook. Youth and Adult Education. Portuguese 
language. Empowerment. 
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INTRODUÇÃO 

 

Na contemporaneidade, uma das principais preocupações com que a 

humanidade se defronta é com o papel que a educação deve desempenhar no 

sentido de preparar os estudantes, de modo particular, os jovens e adultos para que 

possam enfrentar, com conhecimentos necessários e competências, os desafios 

impostos pelo século XXI.  Desafios esses, cada vez mais urgentes em vista das 

mudanças em andamento em todos os níveis da sociedade manifestados, na 

globalização dos sistemas econômicos, no desenvolvimento acelerado da ciência e 

da tecnologia, sobretudo na emergência de uma sociedade fundada sobre a 

informação e o saber. 

  Assim, destacam-se as relações sociais, as quais aguçadas por tensões 

oriundas das diferenças culturais, étnicas, religiosas, do gênero, de renda financeira 

e outros, sofrem impacto, tornando assim a questão da diversidade um dos temas 

mais atuais da sociedade, visto que, é no contexto educacional que essas 

tendências ganham relevância, cada vez maior, por se tratar do lugar onde as 

pessoas desenvolvem grande parte de suas relações sócio-culturais. Diante desse 

fato, cabe à educação o papel de buscar possibilidades para desenvolver e ampliar 

a cultura do respeito ao que é diferente, ou seja, apresentar estratégias que 

atendam as novas demandas e as necessidades do momento. 

Dessa forma, torna-se uma exigência refletir sobre a Educação de Jovens e 

Adultos-EJA, por registrar em sua trajetória um campo de dificuldades e desafios em 

se consolidar como uma modalidade da Educação Básica para um público com 

características e demandas específicas. E a escola deve ser o lugar onde o cidadão 

possa desenvolver, por meio dos estudos linguísticos, competências e habilidades 

necessárias para exercer sua cidadania, sentir-se bem consigo e interagir com 

outras pessoas em quaisquer ambientes.    

  A partir de diferentes enfoques e abordagens, vários estudos buscam 

contribuir com a melhoria da aprendizagem e com participação social desse público.  

Dentre essas abordagens, a opção pelo tema transversal Pluralidade Cultural, deve-

se ao fato dessa temática oferecer aos alunos oportunidades de discutir questões a 

respeito de grupos culturais dos quais fazem parte e que convivem no território 

nacional, além de outras questões ligadas à exclusão, preconceito e convivência 

social. 
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O presente trabalho é resultado de uma pesquisa realizada no âmbito da 

Educação de Jovens e Adultos- EJA, especialmente com o livro didático EJA-

Moderna, 6º ano, adotado nas escolas do município de Porto Velho – RO para  os 

anos de 2015, 2016, 2017.   

Este estudo tem como objetivo geral averiguar se a abordagem dada à 

Pluralidade Cultural nos conteúdos do livro didático promove positivamente as 

questões inerentes à diversidade, de acordo com o que propõem os Parâmetros 

Culturais Nacionais (PCN) e as Diretrizes Curriculares para EJA e se essa 

abordagem possibilita o empoderamento dos alunos. A questão problematizadora 

que move esta pesquisa é: A abordagem sobre a Pluralidade Cultural nos conteúdos 

do livro didático possibilita o empoderamento dos alunos? 

O objetivo geral foi desdobrado em dois objetivos específicos: i.Ajuizar se a 

abordagem da Pluralidade Cultural transversalizada nos conteúdos de língua 

portuguesa representa de forma positiva as questões inerentes à diversidade e a 

demanda de uma educação para jovens e adultos condizentes com a necessidade 

dos dias atuais. ii. Verificar se essa abordagem, discutida em sala de aula por meio 

dos textos do livro didático, está sendo cultivada pelos alunos e se contribui para  o 

empoderamento dos mesmos. 

 No âmbito da Educação Linguística, este trabalho foi desenvolvido através da 

combinação metodológica da pesquisa bibliográfica, documental e de campo, por 

meio da aplicação de questionários aos sujeitos da pesquisa. 

 A aproximação ao tema revelou a necessidade de contextualizar o objeto de 

pesquisa: Analisar a pluralidade cultural no livro didático como contribuição para o 

empoderamento dos educandos. Antes de abordar a participação de EJA no 

processo de expansão da oferta de materiais didáticos, torna-se necessário 

conhecer essa modalidade de ensino em um contexto mais amplo. 

No início desse estudo, procurou-se compreender como a legislação 

educacional e as políticas públicas contemplam a EJA no Brasil e que avanços já 

foram conquistados. Sabe-se que a EJA é possuidora de uma grande diversidade de 

culturas, valores, comportamentos que se exteriorizam na sala de aula. No entanto, 

na maioria das vezes, esses aspectos da vivência que contribuem na formação da 

Pluralidade Cultural das pessoas, são negados nos currículos e não inseridos nos 

materiais didáticos. Em vista disso, buscamos verificar nos trilhos dos PCN e 

Diretrizes Curriculares, entre outros, se esses documentos priorizam as 
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especificidades da educação para o adulto. 

  Na seção 1 desta pesquisa, abordamos a EJA no âmbito da diversidade e, 

nesse contexto, fazemos referência em um breve cenário, às políticas públicas e 

educacionais direcionadas a essa modalidade de ensino. Vimos que um dos 

desafios enfrentados tem sido a dificuldade de implementar  programas que  

atendam às condições e contextos específicos das comunidades  e impeçam a 

evasão e a não aprendizagem dos estudantes. 

  Coube à seção 2 tratar dos aspectos metodológicos empregados na 

pesquisa: os objetivos, o objeto de estudo e o corpus; critérios de análise; tipos de 

pesquisa e abordagem; os sujeitos da pesquisa e perfil dos entrevistados. Para o 

estudo dos  textos, utilizou-se o sistema de  categorização. 

  A respeito da abordagem teórica e conceitual tratamos na seção 3. Nesse 

contexto, apresentamos os estudiosos em cujas teorias nos embasamos para o 

estudo.  Na seção 4, tratamos da análise dos dados e seus respectivos resultados. 

Para ajuizar a abordagem da pluralidade cultural nos textos, utilizamos três 

categorias: categoria 1- cultura e identidade, questão étnico-racial; categoria 2- 

classe social, direitos humanos, trabalho, religião e gênero. Na categoria 3, 

focalizamos os textos relacionados à variedade linguística. Chegamos ao resultado 

da pesquisa a partir do diálogo estabelecido entre os textos e os dados do 

questionário. 

 Retomando os objetivos propostos, os resultados da pesquisa mostram que a 

abordagem da Pluralidade Cultural nos conteúdos de Língua Portuguesa condiz com 

as orientações dos PCN. Todavia, os dados dos questionários indicam ainda um 

distanciamento entre a relevância do conteúdo do livro e a prática em sala de aula 

com relação à temática, fato que não contribui positivamente para o empoderamento 

dos educandos, segundo os moldes idealizados por Paulo Freire. Nesse sentido, 

ainda que sejam destinados financiamentos, oferecido material didático que atenda 

as sugestões das legislações educacionais, uma questão para ser pensada, diz 

respeito, à formação dos educadores da EJA. 

Por fim, apresentamos algumas considerações, as quais não encerram a 

temática, portanto não são finais. 
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1. BREVE CENÁRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO SÉCULO XX 

 

Nesta primeira seção, descrevemos brevemente o cenário da Educação de 

Jovens e Adultos – EJA. Inicialmente no âmbito da diversidade, em seguida o seu 

campo de atuação – e, nesse contexto, fazemos referência à Conferência 

Internacional de Educação de Adultos - CONFITEA, como ação de política pública – 

e, por fim, o desafio que é apresentado à essa modalidade de ensino. 

1.1 O CAMPO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA E SUA 

DIVERSIDADE 

A história da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil tem se 

constituído em um cenário de relação entre a implementação de políticas públicas 

como direito educacional para tal população e demandas reivindicatórias resultantes 

de movimentos sociais. Dessa forma, sua configuração atualmente é resultado de 

experiências de grupos populares em movimentos sociais, assim como de 

organizações não governamentais que sempre estiveram à frente de questões em 

prol da EJA. Não é possível considerar a EJA fora do legado da Educação Popular, 

pois foi assim que essa modalidade de ensino se constituiu em um campo político ao 

longo do tempo. 

   A EJA se constituiu, e ainda se constitui, em meio a lutas pela   

implementação de políticas públicas e educacionais contra a sua desvalorização e 

indiferença. Aprofundando esse raciocínio, Soares apud Ribeiro (org.), (2001) traçou 

um panorama em que a EJA se inseria, naquele momento, em transição, “entre duas 

épocas: um século que termina e outro que se anuncia. Momento esse de rápidas e 

intensas mudanças [...]” (p.201), ainda priorizando algumas temáticas em suas 

discussões, tais como: 

a necessidade de se estabelecer um perfil do aluno; a tomada da realidade 
em que está inserido como ponto de partida das ações pedagógicas; o 
repensar de currículos com metodologias e materiais didáticos adequados 
às suas necessidades e à formação de professores condizente com a 
especificidade da EJA. [...] (SOARES apud RIBEIRO, 2001, p.202).    São 
temáticas consideradas desdobramentos daquelas que se discutiam nas 
décadas anteriores, já reivindicadas nas legislações educacionais e 
concretizadas em Direito à EJA, por meio do Parecer 11/2000

1 
que trata das 

Diretrizes Curriculares para essa modalidade de ensino. 
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            Para tratar das questões políticas da educação de adultos, o mesmo autor  

se apropria do pensamento de Freire (1997) ao dizer que não é possível estar no 

mundo como ser humano, sem estar com ele. E estar com o mundo e com os outros 

é fazer política, assim a educação como um ato criador é um ato transformador, um 

ato político.  Acrescenta que, durante muito tempo, tentou-se dissociar a ação 

educativa do ato político, esvaziando-se assim a essência da educação. Isso fez 

com que o país chegasse ao século XXI com uma herança econômica e cultural que 

produziu uma enorme dívida social. Essa dívida é consequência de o Brasil ter se 

modernizado sobre a base do trabalho escravo, assim como da visão hegemônica 

de uma concepção restrita de educação, que se constituiu assim em um modelo 

excludente de sociedade, embora 1havendo tentativas, tornou-se difícil de ser 

rompido historicamente. (p.202,203).  

           Dentre as tentativas de melhorias nos últimos tempos, ressaltam-se, 

principalmente: A Conferência Educação para Todos, realizada em Jomtien.  Em 

1990, já expressava a preocupação com a exigência de conteúdos, meios e 

modalidades de ensino e aprendizagem apropriadas para satisfazer às 

necessidades de aprendizagem de todos. (p.202) 

             A Constituição Federal de 1988 contribuiu com a garantia de educação, por 

parte do Estado, para todos aqueles que não tiveram oportunidade de estudo no 

momento certo, no caso específico, o público adulto. “(...) houve uma expansão 

significativa e uma institucionalização das redes públicas de ensino quanto ao 

atendimento aos jovens e adultos que se encontravam sem acesso à educação.” 

(p.203). 

         A ampliação do conceito de alfabetização, presente na Constituição de 1988, 

também foi muito relevante para melhoria da qualidade no atendimento à EJA, 

divulgado, principalmente, depois que a UNESCO criticou “as experiências 

aligeiradas” que não ajudavam os jovens e adultos na aquisição do uso da leitura e 

da escrita. (p.203) 

                                                           
1
 Parecer 11/2000

1 – 
é o texto que regulamenta as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA. 
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          Como contribuição para as conquistas da EJA, destacamos os movimentos 

da sociedade organizada. Dentre os quais a V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos- CONFINTEA, realizada em Hamburgo na Alemanha em 1997, 

que deu um grande impulso para que as diversas iniciativas ligadas à EJA se 

articulassem.  

    Havia uma agenda de preparação com a participação de governos estaduais 

e municipais, ONGs, universidades, setores empresariais, instituições dos 

trabalhadores, delegacias do MEC e outros.  Cada encontro estadual resultou um 

documento com o diagnóstico, realizações e metas de EJA que foram se unindo a 

outros em encontros regionais e, por fim, todas essas informações fizeram parte da 

elaboração do Documento de Natal.  

       Este documento, resultado de vários encontros preparatórios para a V 

CONFINTEA, tornou-se um retrato da EJA no Brasil no que diz respeito a 

atendimentos, metas, envolvimentos e outros. Infelizmente não foi assumido pelo 

MEC, entretanto, motivou a criação dos Fóruns estaduais de EJA que seriam uma 

espécie de continuidade da V CONFINTEA e dos Encontros Nacionais de EJA, 

ENEJAs. Tais grupos têm sido espaço de pluralidade e de vitalidade do que 

acontece na EJA. (p.204)  

       No cenário legislativo concernente à EJA, vale destacar também o Plano 

Nacional de Educação – PNE, parte da ampla luta pelo direito à Educação para 

Todos e, de modo particular para a EJA, indo além da simples alfabetização e 

escolarização tardia.  Para subsidiar o percurso acerca desse assunto, buscamos o 

que nos aponta Souza (2007) em seu estudo. 

      A Constituição Federal do Brasil de 1988 declara que a lei instituirá o PNE 

visando à articulação e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à 

integração das ações do Poder Público que conduzem à realização de diretrizes 

essenciais para o cumprimento das metas desse Plano. E a LDBEN 9.394/96 

reafirma em seu artigo 87 que, no prazo de um ano, a União encaminhará ao 

Congresso Nacional o PNE com diretrizes e metas para os dez anos seguintes, em 

sintonia com a Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 
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      Segundo Souza (2007 p.68), o PNE aprovado em 2001, por meio da lei 

10.172, apresenta em seu trabalho, as cinco diretrizes constantes no texto oficial, as 

quais registramos aqui e que conduzem à: “erradicação do analfabetismo;  

universalização do atendimento escolar;  melhoria da qualidade de ensino;  

formação para o trabalho; e promoção humanística, científica e tecnológica do País.” 

(p.68) 

  As diretrizes acima sintetizam as questões reivindicadas para a valorização 

da EJA há tempo. A elas acrescentamos outros itens de igual importância para se 

compreender o quadro no qual a educação de adultos se insere. Embora saibamos 

da vigência do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, ampliado e 

atualizado, disponível no portal.mec.gov.br/index.p, optamos pelos dados do 

PNE/2001, visto que o mesmo contempla as questões básicas  para a EJA, 

conforme mostra a pesquisadora. 

       Primeiramente, a autora apresenta “algumas das questões postas em 

relação à EJA” (p.68,69), já que são de âmbito geral. Na sequência, dos vinte e um 

itens representando as reivindicações dos delegados alunos presentes no evento de 

discussão, elencamos cinco deles considerados de maior relevância para nossa 

pesquisa (p. 69-73). O estudo acerca das metas exige mais tempo e profundidade. 

      Questões postas à EJA 

1- Não basta ensinar a ler e escrever, é preciso garantir a oferta, no 

mínimo, das oito séries do ensino fundamental. 

2- É preciso diversificar os programas de EJA em função da 

clientela numerosa e heterogênea. 

3- É necessário um grupo de docente especializado, com materiais 

didáticos e técnicas pedagógicas apropriadas. 

4- Deve-se integrar os programas de EJA com a educação 

profissional com o intuito de aumentar a sua eficácia. É 

importante o apoio dos empregadores na formação permanente. 

5- A garantia e a programação dos recursos do poder público 

devem ser somadas ao apoio da sociedade, para que a EJA seja 

bem-sucedida. 
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  É fundamental que se registre algumas proposições de alunos delegados 

que estiveram presentes no evento de discussão. Isso comprova o que estudos e 

pesquisas têm mostrado: O jovem e o adulto da EJA assumem-se como portadores 

de direitos, reivindicando com isso, o cumprimento do dever do Estado para com a 

Educação. Eles pedem, entre outros,                                                                    

1- Oferta de classes de EJA em qualquer turno: matutino, 

vespertino, noturno, em função das necessidades/demandas do 

público; 

2- Garantia de livros didáticos para a EJA com linguagem adequada 

às particularidades de cada região; 

3- Professores mais preparados para o ensino de EJA; 

4- Montagem de salas de informática com internet (telecentros) para 

alunos de EJA, com acompanhamento de monitores, como parte 

da formação nas linguagens tecnológicas multimídia para alunos 

da EJA, como acompanhamento de monitores, com vistas à 

ocupação posterior em postos de trabalho; 

5- Melhoria dos salários dos professores para maior incentivo ao 

ensino; (...), (p.73,74) 

 Trilhando o caminho contrário aos avanços acima mencionados, Soares apud 

Ribeiro, (2001) afirma que se vem assistindo ao descaso com que o governo trata a 

EJA e cita alguns exemplos: 

 A diminuição progressiva dos orçamentos para a educação desse público, 

assim como a convocação de pessoal não especializado (ou mesmo 

voluntários) para atuar na EJA p.209). 

 A ausência de uma política nacional articulada. O que se registra são 

ações fragmentadas que surgem, desenvolvem-se e, muitas vezes, 

extinguem-se, a exemplo da Fundação Educar que foi extinta e surgiu 

para substitui-la o Programa Nacional de Ação e Cidadania (PNAC) que 

nem chegou a ser efetivado, o Programa de Ação Solitária, (PAS), ligado à 

Comunidade Solidária, o Plano Nacional de Formação Profissional 

(planfor) e outros. 



19 

 

 Na análise feita pelo autor, como não há “uma política indutora da União, 

exercendo uma ação convocatória”, os estados e municípios respondem de acordo 

com a demanda da EJA naqueles lugares. Estes, por sua vez, também não 

possuem políticas públicas para essa modalidade de ensino. O que se constata são 

programas ou projetos isolados, como os Movimentos de Alfabetização (Movas) do 

ABC Paulista, por exemplo, a Escola Plural de Belo Horizonte,etc; (p.207) 

 Se, por um lado, as políticas de EJA, no âmbito dos poderes públicos, 

encontram-se ausentes, por outro, as organizações da sociedade civil vêm 

desempenhando uma pluralidade de ações para o crescimento dessa modalidade de 

ensino. Entre tantos, o autor cita o MEB (Movimento de Educação de Base) - 

(Distrito Federal); Sapé e Cecad (Rio de Janeiro); Ação Educativa e Instituto Paulo 

Freire (São Paulo); as instituições de trabalhadores: Escolas Sindicais, Projeto 

Integrar, também têm contribuído. São conhecidos os trabalhos desenvolvidos pelo 

Sesi, Senac, Telecurso 2000, representantes do setor empresarial. 

Entre os que têm demonstrado apoio, podemos citar o Movimento dos Sem 

Terras (MST); e os grupos de alfabetização de igreja e de iniciativa estudantil, como 

os cursos pré-vestibulares alternativos. As Universidades Federais foram bastante 

criticadas nas décadas de 1970 e 1980 por se encontrarem distantes nas iniciativas 

da EJA, todavia, algumas vêm assumindo aos poucos seu papel na formação 

docente para atuar nesse campo, assim como na produção de conhecimento na 

área. 

 1.2 O CONTEXTO DA EJA 

 

            A EJA vem de uma trajetória de exclusão ou negação de direitos universais. 

Embora jovens e adultos sejam produtores de bens sociais, nem sempre são 

beneficiados com esses privilégios.  É entendida, além de uma modalidade de 

ensino da Educação Básica, também como um  contexto singular de formação e 

investigação, comprometido com as camadas populares e com as diferentes formas 

de exclusão e discriminação existentes em nossa sociedade, não só nos processos 

educativos escolares, mas também nos não escolares. 

             Para Arroyo apud Soares (2005), a EJA é um campo político, denso, repleto 

de indefinições e carente de posicionamentos bem definidos acerca de seu contexto, 
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seu público e seu ensino. Talvez, por isso, afirme o autor em referência, “a 

característica marcante do momento vivido na EJA seja a diversidade de tentativas 

de configurar sua especificidade” (p.19). Vale ressaltar que a luta pela definição de 

seu espaço e a garantia de seus direitos vem ocorrendo ao longo da história da 

educação de adultos.  Todavia, mesmo com essas dificuldades, a situação atual da 

EJA não se compara ao cenário de carência e dificuldades de tempos distantes, 

conforme pudemos constatar, por meio da trajetória na EJA na legislação 

educacional e nas políticas públicas. 

           Outro indicador apontado pelo teórico diz respeito às condições consideradas 

favoráveis para a EJA se configurar como um campo específico de políticas 

públicas, de formação de educadores, de produção teórica e de intervenções 

pedagógicas. E cita a criação de espaços institucionais no MEC; na Secretaria de 

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECADE); os  Fóruns da EJA 

que passaram a ser um novo espaço promissor; a criação de cursos  nas faculdades 

voltados para a EJA; o acesso à produção teórica e a material didático específico; a 

discussão da EJA  nas novas  estruturas de  funcionamento da educação básica e 

no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico (FUNDEB) -  e 

outros, são indicadores  de que tanto o  Estado quanto a sociedade   estão mais 

sensíveis aos jovens e adultos e aos seus direitos à educação. Embora não seja 

suficiente para atender a demanda, já representa um avanço nesse contexto. 

    Nesse percurso de configuração da EJA apontado pelo mesmo autor como 

um campo específico de educação, faz-se necessário voltar o olhar para o jovem e o 

dias atuais. Isso porque ele traz elementos que contribuem na construção de uma 

nova configuração da EJA, vislumbrada por nós para o estabelecimento de um 

parâmetro entre  o perfil dessa população e o2 que o conteúdo do livro didático EJA 

Moderna, 6º ano 2 propõe  acerca da Pluralidade Cultural. 

           A Educação de Jovens e Adultos atende a um público heterogêneo, cujo perfil 

vem mudando a cada tempo. Antes procuravam a escola  para concluir sua 

escolaridade, adultos que, por diferentes motivos tiveram negado o direito à 

educação na infância ou na adolescência. Na atualidade, década de 2010, ela é 

formada por uma parcela significativa de jovens que abandonam o ensino regular  e 

migram para essa  modalidade de ensino. As causas desse movimento são várias, 

                                                           
2
 6º ano: Na modalidade de EJA nas escolas pesquisadas, emprega-se a nomenclatura 5ªsérie em 

vez de 6º ano (ensino fundamental regular). 
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dentre elas, destacam-se a reprovação excessiva, a evasão, a 

incompatibilidade com o  horário do trabalho, o distanciamento entre as práticas 

educativas  e as reais necessidades desses jovens. Dessa forma, a EJA se 

diferencia do ensino regular, não  pela faixa etária apenas, mas 

também pela  condição sócio-histórico-cultural, nesse aspecto, destaca-se o 

trabalho, determinante social que marca tanto a saída desse público da EJA como a 

razão para voltar a ela.  

           Ainda de Arroyo apud Soares, (2005) vem o alerta para que  um novo olhar 

focalize essa juventude no sentido de contribuir para que  suas expectativas sejam 

reconhecidas no contexto escolar. E que os programas e projetos oficiais e não 

oficiais voltados para atender a EJA, priorizem, de modo especial, à juventude que 

frequenta a rede  pública  e  privada de ensino, já que a finalidade da educação 

como um todo não deve ser exclusivamente suprir carências de escolaridade, 

porém, garantir direitos específicos para a vida. Assim “A EJA sairá dessa 

configuração supletiva, preventiva e moralizante se mudar o olhar sobre os jovens-

adultos e os ver com seu protagonismo positivo: sujeitos de direitos e sujeitos de 

deveres do Estado.” (p.21). 

            Sem dúvida, o rejuvenescimento da EJA é um fenômeno social que não deve 

ser ignorado. O autor em referência apregoa que  hoje não há juventude, mas 

juventudes no plural, enfatizando assim a diversidade de modos de ser jovem. A 

diferença entre gerações sinaliza a heterogeneidade presente nas salas de aula, o 

que é uma marca da diversidade da EJA. Essa heterogeneidade deve ser respeitada 

na e pela escola, tanto na formação docente quanto na escolha do material didático, 

destacando-se a escolha do livro didático, a ser trabalhado. 

              Embora algumas circunstâncias sejam diferentes, os estudantes da EJA 

continuam exteriorizando no contexto escolar  suas trajetórias de vida, suas 

identidades coletivas de classe, gênero, raça, sobretudo, seus saberes acumulados, 

questionamentos, necessidades, entre outros. De acordo com o autor em referência,  

desde que a EJA é EJA esses jovens e adultos são os mesmos: 
pobres, desempregados, na economia informal, negros, nos limites da 
sobrevivência. São jovens e adultos populares. Fazem parte dos mesmos 
coletivos sociais, raciais, éticos, culturais. O nome genérico: educação de 
jovens e adultos oculta essas identidades coletivas (...). Trata-se de 
trajetórias coletivas de negação de direitos, de exclusão e marginalização. 
(ARROYO apud SOARES, 2005, p.21). 
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           Conforme se vem discutindo, esses jovens e adultos carregam para a relação 

pedagógica tais significados subjacentes a sua trajetória de vida e que expõe, na 

maioria das vezes, a vivência de situações de opressão, exclusão, desemprego. 

Assim, buscam na escola horizontes de liberdade e emancipação no trabalho e na 

educação. 

1.3 OS DESAFIOS DE EJA  

      Diante da importância e complexidade do campo da EJA e da impossibilidade 

de esgotar tal assunto, estamos convictos de que nem todos os aspectos relevantes 

para compreender essa modalidade de ensino, foram abordados. Elencamos, a seguir, 

as necessidades que se perpetuam e que, por diferentes razões, ainda se traduzem em 

desafios para todos aqueles comprometidos com a EJA até os nossos dias. 

     Para tanto, continuamos subsidiados em Soares apud Ribeiro (2001), cujo 

estudo aborda alguns desafios que continuam em vigência. O autor afirma, entre outros, 

que o “direito à educação” não está efetivamente garantido para Jovens e adultos no 

país, sendo assim, 

  É fundamental que os esforços continuem sendo empreendidos para que 

o acesso e a permanência desse público, em processos educativos de 

qualidade, com direito ao tempo para aprender em vez de “programas 

aligeirados”, se tornem uma realidade. (p.221) 

  A educação de jovens e adultos precisa ser assumida no âmbito de uma 

concepção mais ampla, que contemple os múltiplos processos de 

formação- na modalidade de educação continuada que implica 

apropriação, criação e aquisição de novas competências, pelo aluno, ao 

longo da vida. Na valorização do educador de EJA, como um profissional 

em constante formação. E com produção de materiais didáticos que 

respondam aos anseios de educadores e de educandos. (p.220,221) 

 É necessária a consolidação e a criação de espaços e estruturas que 

permitam a vivência “da valorização social e política da EJA por meio de 

uma seriedade institucional.” (p.221) 

  É imprescindível compreender o que significa formar o indivíduo, em 

termos de capacidade básica que lhe permita colocar-se diante da 
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realidade em que vive, pensar essa realidade e a atuar de forma diferente 

nela. (p.221) 

            O desafio de valorizar o professor da EJA a partir da formação constante e 

da valorização profissional precisa ser vencido. Ele tem um papel fundamental no 

processo emancipatório do educando: 

É necessário que o docente contribua para que o senso comum do 
seu educando, seja ampliado a partir de questionamentos que levem ao 
conhecimento científico, de aprofundamento, isto é, educar por meio de um 
ensino conscientizador,  emancipativo, coerente, atuante, crítico, 
participativo, interativo, científico, instigando, dessa forma, seus alunos 
jovens e adultos a (re)conquistarem e/ou ampliarem espaços de 
participação social e política, tanto individual como coletivamente. Nesse 
sentido, não podemos nos eximir de mencionar sobre a necessidade de o 
educador estar em contínua formação, em um contínuo processo de 
educação, ou seja, o educador precisa ser educado continuamente pois 
somente assim, poderá efetivamente assumir com comprometimento a sua 
função que não é um ofício, não é um sacerdócio, mas sim um trabalho no 
verdadeiro sentido da palavra. (LOURA, 2014, p.232). 

  Os desafios não se encontram desarticulados, ao contrário, complementam-

se. Dessa forma, todos caminham para a necessidade de ajudar a formar o indivíduo 

para que ele possa atuar de forma diferente na sociedade, o que corresponde ao 

empoderamento em Paulo Freire e Shor (1986). O educador defende que, nesse 

sentido, a aprendizagem ativa, individual do aluno precisa ter uma relação maior 

com a transformação da sociedade. (p.136). É uma aprendizagem que difere da 

simples construção de habilidades e competências, saber associado à escola formal, 

conforme conceituamos na introdução dessa pesquisa. 

 

1.4 ENSINO APRENDIZAGEM NA EJA: O ESPAÇO DO LIVRO DIDÁTICO. 

 

           É na escola que nos deparamos com recursos para a educação escolarizada. 

O livro didático é um dos recursos, ao qual é reservado um espaço significativo no 

processo ensino aprendizagem e que faz parte do nosso objeto de estudo. 

            Em aproximadamente 20 anos, sob influência de cada momento histórico, o 

processo de alfabetização se transformou.  E com a agregação de outros valores e 

funções sociais a esse processo de escolarização, -  que se estende ao longo da 

vida escolar do jovem e adulto, percebeu-se que as antigas cartilhas, - único 

material para ensinar a ler e a escrever durante anos,- já não atendiam a demanda. 
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            Segundo Mello (2010), o reconhecimento dessa dificuldade resultou em 

inúmeras iniciativas de órgãos do governo e sociedade civil, no sentido de atender 

esse público com livro didático condizente com “as necessidades dos sujeitos 

envolvidos, as realidades locais e a diversidade cultural constitutivas dos grupos 

sociais que buscam aprender a ler e a escrever na vida adulta ou juventude”. 

(p.143). Foi criado, entre outras iniciativas, o Programa Nacional do Livro Didático 

para a Alfabetização de Jovens e Adultos (PNLA), em 2007. 

            Antes disso, a produção didática ganhou as características das reformas 

educativas e adota um caráter interdisciplinar e flexível como é o caso da Coleção 

Cadernos de EJA (2007). Outros materiais de leitura foram produzidos a exemplo do 

Almanaque Aluá nº 2 e a Coleção Literatura para Todos (2006). 

           Importante destacar que o PNLA foi criado no bojo do Brasil Alfabetizado 

(PBA) e representou um avanço no campo das políticas públicas para EJA, já que 

colocou em pauta o direito do livro didático de jovens e adultos em processo de 

escolarização, bem como chamou a atenção do mercado editorial para essa 

modalidade e suas especificidades. Ainda estabeleceu padrões de qualidade sobre 

a produção e circulação de materiais didáticos para a alfabetização, observando os 

preceitos legais, UNESCO (2008). 

          Antes da criação do PNLD-EJA, os materiais didáticos produzidos eram os 

impressos (produzidos por editoras, secretarias, universidades, movimentos sociais); 

os fotocopiados (produzidos por professores, alunos e secretarias); os manuscritos  

(produzidos por professores individual ou coletivamente, incorporando as produções 

de alunos. 

             No contexto das lutas pela redemocratização, foi desenvolvida uma 

produção didática significativa. Dentre os materiais impressos, temos Os Cadernos 

do Trabalhador (quatro cadernos). Nesse mesmo período, o CEDI desenvolve o 

conjunto didático Poronga, depois o Poronga – edição Juruá e o Ribeirinho: 

materiais vinculados. 

           Em 2001, foi lançado o Programa Recomeço - Supletivo de qualidade, 

integrado ao Projeto Alvorada. Dentre os objetivos do programa, além da aplicação 

dos recursos na formação continuada de docentes para EJA, constava também a 
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aquisição de material didático ou módulo e/ou impressão de material didático 

adequado à EJA, 1º e 2º segmentos. 

           Em 2003, a EJA, no processo de reformulação da política educacional passou 

a ser de responsabilidade da Secretaria de Educação Continuada e Diversidade 

(SECAD), criada em 2004. Antes, porém, para resolver o problema do 

analfabetismo, foi criado o Programa Brasil Alfabetizado e o Programa Recomeço foi 

renomeado Fazendo Escola. A SECAD foi responsável pela edição da Proposta 

Curricular para o primeiro segmento da EJA em 2002. E mais tarde, em parceria 

com o MEC, a edição da Proposta Curricular para o segundo segmento da EJA. 

             Há duas coleções produzidas pelo MEC que se inserem no processo de 

mudança da política da EJA, ocorrida em 2003. A coleção ENCCEJA, (13 livros), 

formulada com o objetivo de servir de material didático destinada a dar suporte aos 

alunos inscritos no Exame Nacional de Certificação de Competência de Jovens e 

Adultos, da alfabetização à 8ª série em escolas públicas. E a coleção Cadernos de 

EJA, (27 livros), elaborada para uso no Ensino Fundamental de jovens e adultos, da 

alfabetização à 8ª. Série. Esta organiza os conteúdos em torno de eixos temáticos, 

tendo o Trabalho como eixo integrador, rompendo assim com a organização dos 

livros pela matriz curricular por disciplina ou área. 

             Em 2010, o PNLA foi incorporado ao Programa Nacional do Livro Didático 

para a Educação de Jovens e Adultos PNLD-EJA, criado em 2009 que passou a 

distribuir obras didáticas para todas as turmas de 1º ao 9º ano do Ensino 

Fundamental da EJA. Na edição de 2014, o PNLD-EJA incorpora a Alfabetização, os 

anos iniciais e finais e o Ensino Médio. Uma das preocupações do Programa é 

“garantir que as obras didáticas destinadas à EJA respeitem as especificidades 

dessa modalidade, MEC, (2013). 

              Segundo Mello, (2010), dos materiais disponibilizados pela SECAD para as 

redes públicas, encontra-se a coleção Cadernos de EJA, na qual os componentes e 

conteúdos são organizados em torno de eixos temáticos, tais como cultura, 

diversidade, economia solidária, dentre outros, sempre ligados ao tema trabalho, 

que funciona como eixo integrador. Além do material impresso, há o Portal da EJA. 
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      Para nossa pesquisa selecionamos o livro EJA-Moderna, 6º ano (5ª série 

EJA) 2013. Editado pela editora Moderna, faz parte de uma coleção formada por 

quatro livros. Os conteúdos são organizados em dois eixos temáticos sob o ponto de 

vista das diferentes áreas do currículo. O primeiro eixo é Identidade e Pluralidade e 

o segundo, Alimentação. A temática dos textos representa positivamente a sugestão 

dos PCN para o tema transversal Pluralidade Cultural. 

      O conteúdo constitui-se de uma diversidade de gêneros textuais, tais como: 

crônica, poema, notícia, cartum, tira, música, anúncio, quadro, fotografia e outros, de 

autores consagrados na literatura nacional e autores populares. Cada unidade 

compõe dois capítulos. Cada um se organiza em onze seções: “Para refletir; Para ler 

e compreender; Para compreender; Para além do texto; Para estudar o gênero; Para 

refletir sobre a língua; Para praticar; Para escrever; Para falar em público; Para 

organizar o que aprendemos; Texto complementar. 

       Desde 2010, a EJA encontra-se inserida no PNLDEJA que apresenta 

rigorosos critérios para seleção e adoção dos livros didáticos. Sem dúvida, a 

avaliação a que esses livros são submetidos reflete na relevância do conteúdo e na 

qualidade do material disponibilizado no mercado editorial. Esta é uma obra coletiva, 

concebida, desenvolvida e produzida pela editora Moderna.  

 

2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS 

              Nesta seção, apresentamos os caminhos percorridos para a realização 

dessa pesquisa: os objetivos da pesquisa, a abordagem, o objeto de estudo, o 

corpus, a coleta, a análise dos dados, os sujeitos e o campo de pesquisa.  

 

2.1 OBJETIVOS 

            Iniciamos este estudo em busca de respostas para a questão 

problematizadora: A abordagem sobre a pluralidade cultural no livro didático EJA-

Moderna, 6º ano, possibilita o empoderamento dos alunos?  



27 

 

           O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar a abordagem dada à 

Pluralidade Cultural nos conteúdos de língua portuguesa do livro didático EJA-

Moderna, 6º Ano, 2013, adotado nas escolas do município de Porto Velho-RO, para 

2015, 2016 e 2017. E se tal abordagem contribui para o empoderamento dos 

educandos. 

            Procuramos com os objetivos específicos: ajuizar se a abordagem da 

Pluralidade Cultural transversalizada nos conteúdos de língua portuguesa promove 

positivamente as questões inerentes à diversidade cultural e a demanda de uma 

educação para jovens e adultos condizentes com a necessidade da 

contemporaneidade, conforme orientam os Parâmetros Curriculares Nacionais.- 

PCN e as Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA; verificar se a abordagem, 

dada ao conteúdo do livro didático e discutida em sala de aula por meio de estudo 

de textos,  está sendo cultivada pelos alunos e se contribui para o empoderamento 

dos mesmos.  

2.2  TIPO DE PESQUISA E ABORDAGEM 

  Do ponto de vista de seus objetivos, esta pesquisa caracteriza-se como 

Pesquisa Exploratória de acordo com Gil (2002), visto que permite maior 

proximidade com o problema estudado, com vistas a torná-lo mais explícito. Envolve 

ainda levantamento bibliográfico e entrevistas. Embora o planejamento da pesquisa 

exploratória seja bastante flexível, na maioria dos casos, assume a forma de 

pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. 

             A abordagem empregada nesta pesquisa é qualitativa,  compreendida como 

a mais adequada a esta proposta de estudo, visto que tende a ser descritiva e 

preocupa-se com os acontecimentos e fenômenos ligados aos sujeitos pesquisados. 

Neste tipo de abordagem, procura-se compreender o processo pelo qual as pessoas 

constroem significados e os descrevem, estabelecendo uma relação dinâmica entre 

o mundo real e a realidade do sujeito.  

2.3 SUJEITOS DA PESQUISA 

        Constituem-se em sujeitos desta pesquisa 134 jovens e adultos de 6ºano da 

Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental em escolas do município de 

Porto Velho – RO e seus respectivos professores, num total de 4 docentes. 
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            Os educandos responderam questões a respeito do livro didático, 

principalmente, se eles reconheciam a temática como aspectos sócio-culturais 

inerentes a sua vida. E se esse fato possibilitava avanços para sua vida e a de seu 

grupo.  

Quanto ao perfil dos sujeitos, dentre os 134 discentes, há 68 do sexo 

masculino e 66 do sexo feminino. A proximidade entre tais indicadores mostra a 

participação mais efetiva das mulheres no contexto escolar.  A faixa etária é outro 

dado importante, a presença mais notória coube aos jovens, a estudantes entre 15 a 

20 anos. 

  A presença maior de jovens na EJA atualmente é apontada por Arroyo apud 

Soares (2005). Ele questiona: são esses jovens-adultos? E afirma que a juventude 

emerge nas últimas décadas e seu protagonismo não vem apenas das lacunas 

escolares, das trajetórias de escolas truncadas, mas vêm das múltiplas lacunas que 

as sociedades os condena, (p.24), principalmente do mercado de trabalho. 

Outro indicativo diz respeito à situação sócio-econômica dos entrevistados. O 

número de desempregados 78 (setenta e oito) se sobrepõe ao de alunos que se 

encontram trabalhando, 46 (quarenta e seis). 

   Isso reflete a lógica do mercado profissional no mundo globalizado no qual a 

qualificação profissional que passa, obrigatoriamente, pelo banco escolar, é cada 

vez mais exigente. E a educação de adultos nem sempre corresponde a essa 

demanda. Neste estudo, os alunos que se encontram trabalhando fazem parte do 

mercado informal e temporário, como doméstica/diarista, vendedor/comerciante. 

Profissões com menor pontuação foram também mencionadas, tais como: manicure, 

mecânico, motorista, ajudante de pedreiro, feirante, cabeleireiro, soldadora e outros.  

   Os professores entrevistados não participaram da escolha do livro didático 

EJA-Moderna e raramente utilizam-no em suas aulas. Declaram que a Pluralidade 

Cultural não se encontra satisfatoriamente representada no livro em estudo. 

   No que diz respeito ao professor e a reflexão sobre sua prática no contexto 

de sala de aula, Jardilino, (2014, p.145) reforça que a questão da prática é uma das  
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mais enfatizadas, seja qual for a modalidade em que atuem os educadores. Na EJA, 

essa urgência torna-se mais dramática, em razão da indefinição de conteúdos e da 

precariedade das situações formativas que, nos currículos de formação, não 

preparam os professores para atuar nessa modalidade de ensino. 

 

2.4 CAMPO DA PESQUISA 

 

  No município de Porto Velho-RO, há 19 instituições escolares que ofertam 

Educação de Jovens e Adultos para o primeiro e segundo segmentos do snsino 

fundamental. Com o propósito de pesquisar um público diferenciado, optamos por 

realizar o estudo em 05 (cinco) escolas situadas em áreas diferentes, assim 

distribuídas no quadro abaixo. 

 

Figura 1 – Escolas e número de alunos pesquisados 

  Fonte: A pesquisadora 

 

Embora não seja esse o foco da pesquisa, não se pode ignorar, por meio 

dos dados do quadro anterior que, a distância entre o número de jovens e 

adultos matriculados nas escolas e o daqueles que permanecem estudando 

continua acentuada. A evasão na EJA foi/é uma preocupação.  
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2.5  OBJETO DE ESTUDO E CORPUS DA PESQUISA  

 

       O objeto de estudo desta pesquisa consiste em analisar a abordagem da 

pluralidade cultural no livro didático EJA – Moderna.  O Livro EJA – Moderna faz 

parte de uma coleção formada por quatro volumes, que se destina aos anos 

finais do Ensino Fundamental da Educação de Jovens e Adultos EJA (6º, 7º, 8º e 

9º anos). O livro do aluno apresenta conteúdos de Língua Portuguesa, 

Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte e Língua Estrangeira Moderna 

(Inglês e Espanhol). Tais conteúdos são agrupados por disciplina e abordados 

por eixos temáticos. Não há identificação de autor(res) do livro, apenas o nome 

de Virgínia Aoki  como editora responsável  pela coleção cuja organização 

encontra-se sob a responsabilidade da Editora Moderna. 

           São dois os eixos temáticos do 6º ano: Unidade 1, Identidade e 

Pluralidade Cultural; Unidade 2, Alimentação. Todos os capítulos são iniciados 

por um texto visual e, na sequência, encontram-se os outros de diferentes 

gêneros. Os temas tratados estão diretamente relacionados às práticas sociais 

dos alunos jovens e adultos. 

            O livro em estudo traz em sua estrutura 31 textos de gêneros 

diversificados, conforme abaixo: 
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Figura 2 - Quadro representativo dos textos 

 

Quantidade de textos Gênero Textual 

03  Crônica 

05  Notícias (entre jornal impresso e 
internet) 

02  Lendas 
 

02  Cartuns 
 

05  poemas 
 

02  
 

músicas 
 

01  fotografia 

01  
 

tira 

01  guia 

01 
 

cartaz 

01  
 

declaração 

01  
 

xilogravura em papel 
 

03  
 

anúncios 
 

                         Fonte: A pesquisadora 

 

 Compreende-se que essa seleção atende ao que propõem os PCN, Língua 

Portuguesa, Brasil, (1998), quando postulam que a educação comprometida com o 

exercício da cidadania precisa criar condições para que o aluno possa desenvolver 

suas competências. E os textos se constituem na unidade básica do ensino com 

esse objetivo.  Além de outros recursos, os textos têm uma organização 

composicional e estilística que os caracteriza como pertencentes desse ou daquele 

gênero.  Os PCN enfatizam ainda que a noção de gênero e sua diversidade 

precisam ser tomadas como objeto de ensino em todos os segmentos. 

   O Corpus desta pesquisa se constitui dos textos que compõem o livro 

didático no componente curricular língua portuguesa e de questionários aplicados a 

alunos de cinco escolas municipais de Porto Velho, que atendem  a EJA, e a seus 

professores, conforme já mencionado.  
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              Foram selecionados 31 textos. De acordo com os objetivos de cada 

categoria criada, apenas 03 deles são analisados, totalizando 09 textos.  O critério 

de seleção adotado foi considerar aqueles que apresentaram características mais 

abrangentes, de modo que representem os 22 textos restantes, os quais também 

foram analisados e encontram-se em anexo.  

            Com o intuito de dinamizar a análise e a exposição dos resultados da 

pesquisa, os textos foram organizados em categorias, conforme mostrado acima.  E 

elaboradas, segundo os principais objetivos  apresentados pelos PCN para o  estudo 

do tema transversal Pluralidade Cultural. 

             A opção pelo critério de categorização deu-se por entendermos que a 

especificidade do corpus desta pesquisa exige a classificação dos textos em 

categorias para que a investigação indique o que cada um tem em comum com o 

outro. De acordo com Bardin (2011), esse tipo análise, 

é uma operação de classificação de elementos constitutivos de um 
conjunto por diferenciação e, em seguida, por agrupamento segundo o 
gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. As categorias são 
rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de 
registro, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 
agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes 
elementos (BARDIN, 2011 p.145). 

 

    O primeiro objetivo da categorização é “fornecer por condensação, uma 

representação simplificada dos dados em bruto” p.146, uma forma de sistematização 

dos dados. 

               Assim a organização dos assuntos e objetivo de cada categoria deu-se 

apenas  para atender uma  exigência didática, visto que são questões indissociáveis, 

inclusive ocorrem sob o viés da Ética e podem trazer imbricados os demais temas 

transversais, Saúde Trabalho, Meio Ambiente e Orientação Sexual, portanto, não se 

fragmentam. Os assuntos tratados no âmbito da  pluralidade cultural se dão  por 

meio das relações sociais  e apresentam-se intrinsecamente relacionados. São três 

as categorias assim constituídas: 

 

 



33 

 

Figura 3 – Quadro Categoria 1 

Fonte: a pesquisadora 

Figura 4 – Quadro Categoria 2 

Fonte: a pesquisadora 

 

Figura 5 – Quadro Categoria 3 

Fonte: a pesquisadora 

 

 

 

 

 

 Objetivo Textos Analisados Gênero 
textual 

Abordagem 
 

 
Classe social, 
Direitos 
Humanos, 
Trabalho, 
Religião e 
Gênero 

 
Repreender toda 
discriminação 
baseada na 
violação dos 
Direitos Humanos.  

   

   Objetivo Textos Analisados Gênero 
textual 

Abordagem 
 

Cultura, 
Identidade, 
questão étnico-
racial. 

 
Conhecer, valorizar, e 
respeitar a diversidade 
étnico-cultural do 
Brasil. 

   

 Objetivo Textos Analisados Gênero 
textual 

Abordagem 
 

Linguagem e 
Preconceito 
Linguístico 

Respeitar e valorizar as 
variedades linguísticas 
como expressão de 
conhecimento da fala, 
valores, cultura e 
tradição de um povo e 
característica de uma 
região, escolaridade, 
faixa etária e sexo.  

Texto 1 - “Culturas 

Africanas Influenciaram 
Nosso Idioma”. 
Heidi Strecker p.33 
 
 

Artigo 
Internet  

 A contribuição 
africana para a 
formação da cultura 
brasileira.  
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Uma categoria compõe três textos selecionados de acordo com o objetivo de 

cada uma delas. 

   O questionário utilizado nesta pesquisa como coleta de dados aplicado aos 

educandos contém 14 perguntas, assim distribuídas: i. da primeira à nona: dados 

para a construção do perfil dos entrevistados, tais como sexo, idade e outras; ii. da 

décima à décima quarta,  a opinião dos alunos sobre o livro didático: as atividades 

realizadas com mais frequência em sala de aula, a importância dos conteúdos que 

tratam de culturas diferentes, preconceito e exclusão. E ainda foi pedido aos 

entrevistados a identificação de até três conteúdos do livro didático dos quais 

tenham gostado ou considerado importantes. 

               Aos professores foi aplicado um questionário constituído de 04 perguntas, 

por meio das quais se procurou saber a respeito da participação dos mesmos na 

escolha do livro didático em estudo; ainda sobre a utilização desse recurso didático 

em suas aulas, assim como, a opinião desses profissionais acerca da relevância da 

pluralidade cultural abordada nos conteúdos. 

             Nos levantamentos, os questionários juntamente com a entrevista e o 

formulário são recursos usuais para a coleta de dados. Gil (2002) define esse 

instrumento “como um conjunto de questões que são respondidas por escrito pelo 

pesquisado.” (p.115). Faz parte das técnicas de interrogação que possibilitam a 

obtenção de dados a partir do ponto de vista dos pesquisados. As questões devem 

ser preferencialmente fechadas. Todavia, dependendo do pesquisador, pode-se 

elaborar questões abertas ou mistas, por meio das quais, segundo Moreira, (2006) 

“dá aos alunos a oportunidade de escreverem suas preocupações pessoais”. 

(p.104). Lembrando-se de que, geralmente esses instrumentais são bons para 

proporcionar dados descritivos em vez de explicativo. 
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3. ABORDAGEM TEÓRICA E CONCEITUAL 

 

    Nesta seção tratamos do aporte teórico que subsidiou esta pesquisa. Para 

entendimento do contexto social e político de Educação de Jovens e Adultos-EJA, 

no Brasil, buscamos informações em Leôncio Soares, (2002); Maria Antônia de 

Souza, (2007); Miguel Arroyo apud Soares (org.), (2005); Fernando Haddad apud 

Ribeiro, (org.), (2002); nas Legislações Educacionais, em especial, nas Leis de 

Diretrizes e Base da Educação – LDB, (1961, 1971, 1996); nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais – PCN, (1998); e Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, 

(2000), entre outros.   

  Discorremos sobre o livro didático embasados em Maria José Coracini, 

(org.), (1995); Ângela P. Dionísio e M. Auxiliadora Bezerra, (org.), (2001); Paulo D. 

Mello, (2010) e Virgínia Aoki, (editora responsável pela coleção em estudo), (2013). 

Quanto ao suporte teórico para dialogismo e dinamismo da língua como processo de 

interação, buscamos nos pressupostos defendidos por Bakthin, (1999); Em Bhabha, 

(1998); Canclini, (2008); Hall, (2006); Diniz e Vasconcelos, (org), (2004); encontra-se 

o embasamento teórico para a concepção de Identidade, Cultura, Pluralidade 

Cultural, Hibridismo Cultural. De Bagno (2007), trouxemos a teoria sobre  

Preconceito Linguístico. 

     E com Moreira, A.F.B e Candau, V.M. (org.) (2008); e Amaral (2009), 

discutimos a preocupação com o multiculturalismo  no âmbito da escola e  a 

necessidade  de práticas escolares nas quais o mesmo esteja inserido.  Por fim, 

encontra-se amparada em Freire, (1986, 1987, 1992) a concepção de educação 

problematizadora e de empoderamento. 

 

3.1. A INTERAÇÃO ENTRE LÍNGUA E CULTURA 

   Como marco inicial, procuramos situar esta pesquisa, recorrendo à 

concepção dialógica da linguagem defendida por Bakthin (1999), visto que há uma 

estreita relação entre a maneira de conceber a língua e a transmissão de culturas. 

Segundo este autor, a língua se constitui num constante processo de interação 

mediada pelo diálogo e não apenas como um sistema autônomo. Nesse sentido, 
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afirma que os falantes conhecem a língua materna, seu vocabulário, sua estrutura, 

por meio dos enunciados concretos que se ouve e se reproduz na comunicação 

efetiva com outras pessoas. Tal concepção se justifica no trecho abaixo: 

A verdadeira substância da língua não é constituída por um sistema 
abstrato de formas linguísticas nem pela enunciação monológica isolada, 
nem pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social 
da interação verbal. A interação verbal constitui assim a realidade 
fundamental da língua. (BAKTHIN, 1999, p.123.) 

     Para o teórico, a língua só existe em função do uso por parte de locutores 

e interlocutores em situação de comunicação e, nessa interação verbal, a palavra – 

que possui duas faces: a primeira que procede de alguém e a segunda que se dirige 

a alguém - é uma espécie de ponte entre esses interlocutores, e sua escolha é 

produto dessa interação verbal. Sendo a língua inseparável do fluxo da comunicação 

verbal, não pode ser divorciada, transmitida como um produto acabado, mas como 

algo que se constitui continuamente. 

      É nessa interação entre o locutor e interlocutor no meio social, que o 

verbal e o não verbal influenciam de maneira determinante a construção dos 

enunciados. Estes, por sua vez, são modulados pelos falantes para o contexto 

social, histórico, cultural e ideológico, transformando-se em um ato único, histórico, 

irrepetível.  É assim que se concebe a língua, em seu caráter dialógico da 

linguagem, e sob esse caráter, não pode ser divorciado das esferas sociais dos 

interlocutores. 

    Nessa perspectiva, ao mesmo tempo em que a língua é a melhor 

expressão da cultura, torna-se também um forte elemento de sua transformação. Ela 

possui o mesmo caráter dinâmico da cultura e, em constante construção pelos seus 

usuários, acaba transformando as relações humanas, bem como a cultura e a 

sociedade. Por essa razão, o estudo linguístico emerge como um dos principais 

pilares de toda pesquisa. Embora não se desconsiderem os demais contextos em 

que isso ocorra, sabe-se que é no âmbito escolar onde se exterioriza, com maior 

expressividade, a diversidade cultural. 

 

3.2 CULTURA, IDENTIDADE, HIBRIDISMO CULTURAL 

   A sociedade brasileira é detentora de uma grande diversidade de culturas 
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disseminadas pelos colonizadores europeus, pelos escravos africanos, pelos povos 

indígenas e pelos imigrantes oriundos de diferentes países, os quais 

contribuíram/contribuem na formação de uma cultural heterogênea sobre a qual 

Machado, (2002) esclarece: 

Essa ampla noção de cultura não pode ser confundida com o simples 
acúmulo de informações e conhecimentos adquiridos por um indivíduo, 
mas, ao contrário, pressupõe um longo e contínuo processo de seleção e 
filtragem, do qual resulta, por assim dizer, um complexo de ideias e 
símbolos que passa a integrar nossa própria personalidade. (MACHADO, 
2002, p.22). 

 

 Compactuo com Machado quando afirma que o conceito de cultura ampliou-

se e não é mais possível defini-la como uma manifestação isolada de grupos 

distintos, sequer concebê-la como domínio de conhecimento.  Devido à cultura de 

um povo encontrar-se intrinsecamente relacionada à sua identidade, os estudos 

culturais originam-se a partir do lugar social ocupado por determinados grupos e de 

suas lutas para firmar valores, vontades, maneiras de pensar tendo, nesse caso, a 

resistência como uma das características desses movimentos.  Nesse sentido, 

encontram-se em embate nas sociedades, a dominação e a resistência. 

 Homi Bhabha, em seu livro “O local da cultura” (1998), reforça a ideia de se  

pensar a cultura a partir do lugar em que se encontram os grupos, conforme  

mencionado no parágrafo anterior, afirmando que deve se rejeitar a necessidade de 

pensar o limite da cultura como problema da enunciação da diferença cultural, visto 

que “nenhuma cultura pode ser jamais unitária em si mesma, nem simplesmente 

dualista do ponto de vista da relação do “eu” com o “outro”(p.65). 

Pode-se dizer que as culturas são constituídas a partir de experiências e 

estas se produzem e se transformam numa relação dialógica que envolve valores, 

contextos e épocas diferentes. Nesse sentido, a cultura não é estática, imposta, nem 

construída segundo determinados padrões, porém, algo que está em constante 

evolução, revestindo-se de novos significados. 

 O mesmo autor diz que o “trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro 

com “o novo” que não seja parte do continuum de passado e presente. Esse 

trabalho cria uma ideia do novo como ato insurgente de tradução cultural que, por 

sua vez “.(...) renova o passado, refigurando-o como um “entre-lugar” contingente, 
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que inova e interrompe a atuação do presente. O “passado - presente” torna-se 

parte da necessidade, e não da nostalgia de viver” (p.27). 

A respeito desse assunto, Bhabha (1998), acrescenta que encontramo-nos 

em um momento de trânsito no qual espaço e tempo se cruzam para produzir figuras 

complexas de identidade, passado e presente, interior e exterior, inclusão e 

exclusão. Entende-se o “entre-lugar” como esse espaço no qual tais “figuras 

complexas” são produzidas, ou seja, onde esses  sujeitos se formam, segundo o 

autor, nos “excedentes da soma das “partes” da diferença (geralmente expressas 

como  raça/classe/ gênero etc.)”,(p.20).  

Em se tratando ainda da importância dos “lugares” nos quais as diferenças 

culturais e identitárias são produzidas, nesse tempo de transitoriedade, buscamos 

contribuição nos aportes teóricos em Canclini, (2008), a partir de seu conceito de 

hibridação e de Hall (2006) sobre aspectos da identidade cultural na pós-

modernidade. 

 Canclini (2008) chama a atenção para a necessidade de se romper com uma 

análise do processo de globalização como via de mão única. E alerta para as linhas 

de forças desse processo, na definição e delimitação da realidade. De modo 

especial, na presente pesquisa, aponta, do ponto de vista cultural, para uma 

produção de fenômenos que contribuem, mediante representação ou reelaboração 

simbólica das estruturas materiais, para a compreensão, reprodução ou 

transformação do sistema social, fenômeno este denominado hibridismo cultural, 

impulsionado pela globalização e seus processos de intersecção e transações 

culturais. 

           Canclini apud Britto (2009) sinaliza para um processo de convivência 

conflitiva, mas também combinatória, do culto, do popular e do massivo e lança mão 

do conceito de hibridação dizendo que são “processos socioculturais nos quais 

estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas, objetos e práticas” (p.76). Isso porque, segundo o autor, nos 

Estados Modernos já não há fronteiras rígidas, fechadas, pois agora elas estão 

porosas, e esse processo leva à inúmeras hibridações interculturais. 

            Em nosso entendimento, as “fronteiras porosas” denominadas por Canclini, 
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encontram-se numa relação comparativa com os “entre-lugares” de Bhabha, 

caracterizando os espaços nos quais as diferenças culturais e identitárias dialogam, 

conflituam e se transformam em novos significados culturais. 

           Nesse contexto, encontramos em Hall (2006) a confirmação de que existe um 

processo de mudança que está deslocando as estruturas e os processos centrais 

das sociedades modernas e abalando os quadros de referência até então aceitos no 

mundo social. Nesse aspecto, ressaltando as mudanças, intrinsecamente nos 

indivíduos. 

Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as 
sociedades modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as 
paisagens culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e 
nacionalidade, que, no passado nos tinham fornecido sólidas localizações 
como indivíduos sociais. Estas transformações estão também mudando 
nossas identidades pessoais, abalando a ideia que temos de nós próprios 
como sujeitos integrados. Esta perda de um “sentido de si” estável é 
chamada algumas vezes de deslocamento ou descentração do sujeito. Esse 
duplo deslocamento – descentração dos indivíduos tanto de seu lugar no 
mundo social e cultural quanto de si mesmos- constitui uma “crise de 
identidade” (HALL, 2006,p.9). 

   A discussão sobre identidade cultural proposta por Hall (2006) nos mostra 

que não há como falar de uma identidade fixa, estável, ao contrário, as identidades 

estão sendo deslocadas e (re) criadas. Sem dúvida, reconhecer nossas identidades 

culturais, estar atentos às possibilidades de que o “sentido de si” estável está se 

descentrando, e, “está em crise”, deve ser aspecto priorizado na elaboração de 

propostas pedagógicas, de modo especial, ao público da EJA, cujo perfil vem 

mudando a cada ano, em relação à idade, gênero, crença, valores e 

comportamento, delineando desta forma, o espaço escolar como o de cruzamento  

de culturas. 

 

3.3 PLURALIDADE CULTURAL, ENSINO APRENDIZAGEM  

             A cultura e a educação são universos profundamente entrelaçados, 

portanto,  só podem ser analisados  a partir dessa  intrínseca relação.  Como a 

escola sempre teve dificuldades em lidar com a pluralidade e a diferença, tendendo, 

muitas vezes a silenciá-las e neutralizá-las, no contexto atual, cabe a ela, (à escola) 

o desafio de romper com a tendência homogeneizadora e abrir espaços para o 

enfrentamento das questões culturais específicas dos tempos pós-modernos. 



40 

 

            O grande desafio vai além de discutir questão relacionada às diferenças 

culturais e identitárias, numa abordagem contemporânea, apontando o contexto 

escolar, como espaço de cruzamento de culturas. Necessita-se reinventar a 

educação para que se possa oferecer espaço, tempo de ensino e aprendizagem 

significativos e desafiantes para os contextos sociopolíticos e culturais do momento.  

            Sabe-se que a educação é um lugar de luta e contestação contínuas, nesse 

sentido, os estudos culturais estão profundamente preocupados com a relação entre 

cultura, conhecimento e poder e essa relação é bem própria do multiculturalismo, 

conceito que veremos adiante. 

              No percurso de nossa pesquisa sobre Pluralidade Cultural no livro didático 

EJA-Moderna, dialogamos com Paulo Freire (1996) sobre a concepção de educação 

centrada na liberdade e na autonomia do ser, por meio da ética comprometida com a 

valorização da vida humana. Entendemos que o pensamento defendido há mais de 

duas décadas, ressurge para nossa pesquisa condizente com os movimentos étnico-

culturais na educação atual, exigência da sociedade pós-moderna e da educação 

multicultural. 

     O pressuposto freireano aponta uma ética inseparável da prática educativa 

e do cotidiano dos sujeitos, cuja proposta é “auxiliar o oprimido na sua 

conscientização, para superar sua própria condição de vida, tornando o processo 

educativo uma prática para a liberdade, (...) opondo-se assim à educação bancária". 

(p.17) O educador esclarece ainda que a ética de que fala, "é a que se sabe 

afrontada na manifestação discriminatória de raça, de gênero, de classe" (p. 19) e 

que é inseparável da prática educativa especificamente humana. Faz parte dessa 

ética a valorização e o respeito à identidade cultural dos discentes, rejeitando assim, 

qualquer forma de discriminação e prática preconceituosa que ofenda o ser humano 

e negue a democracia.  Nesse sentido, estabelece-se um viés com o que apregoa 

Candau, (2008) acerca da abrangência do multiculturalismo no campo educacional.  

   Sem intenção de adentrar na polêmica sobre o conceito de 

Multiculturalismo, vimos em Amaral (2009) uma definição mais geral como 

introdução para o que estamos discutindo. Reconhecido primeiramente no Canadá o 

Multiculturalismo é um sistema de crenças e comportamentos que 
reconhece e respeita a presença de todos os grupos diversos em uma 



41 

 

organização ou sociedade, reconhece e valoriza as suas diferenças 
socioculturais e estimula e capacita sua contribuição continuada em um 
contexto cultural inclusivo dando poder a todas as pessoas nesta 
organização ou sociedade. (AMARAL, 2009, p.14). 

                Desta forma, o multiculturalismo, em sentido amplo, suscita o olhar crítico 

para o outro, enfatizando o respeito às diferenças em vista da valorização e inclusão 

de todas as pessoas.    

               Candau (2008) discute a importância desse tema em educação. A 

pesquisadora defende que, nesse âmbito, o multiculturalismo não só envolve um 

posicionamento claro a favor da luta contra a opressão e a discriminação de certos 

grupos minoritários e oprimidos, conforme mencionado anteriormente em Freire 

(1996), mas trata, sobretudo de estudos, pesquisas e ações politicamente 

comprometidas com as questões referentes à identidade, raça, gênero, sexualidade, 

religião, cultura de modo geral, enfim, aponta para questões relacionadas às 

diferenças culturais e identitárias inerentes à educação escolar. A respeito disso, a 

autora especifica: 

Se a cultura é, em geral, construída marcada pela homogeneização e 
por um caráter monocultural, invisibilizamos as diferenças, tendemos 
apagá-las, são todos alunos, são todos iguais. No entanto, a diferença é 
constitutivada ação educativa. Está no “chão” e, na base dos processos 
educativos, mas necessita ser identificada, revelada, valorizada. Trata-se de 
dilatar nossa capacidade de assumi-la e trabalhá-la. (CANDAU, 2008, p.25). 

 

               Esse posicionamento a favor da construção de práticas pedagógicas que 

assumam essa perspectiva multicultural no contexto escolar é condizente com o que 

vimos discutindo ao longo dessa fundamentação teórica. 

3.4  PLURALIDADE CULTURAL, OS PCN, AS DIRETRIZES CURRICULARES 

PARA A EJA 

 

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que, segundo Brasil (1998), é 

um conjunto de conhecimentos “socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários ao exercício da cidadania” (p.5). Foi criado pelo Ministério de Educação 

e Cultura (MEC) e apresentado à sociedade  em 1998, com   a proposta de incitar 

debate sobre a função da escola no que diz respeito ao que ensinar, quando, como 

e para que ensinar e aprender.  
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             O documento sugere uma reorientação para as diferentes áreas do currículo  

que estruturam o trabalho escolar, além de apontar a necessidade de se discutir 

com a comunidade e com a escola, questões referentes à sociedade brasileira, tais 

como as vinculadas à Ética, ao Meio Ambiente, à Orientação Sexual, ao Trabalho e 

Consumo, à Saúde e à Pluralidade Cultural, denominados Temas Transversais. 

  Os Temas Transversais apresentados nos PCN são considerados 

estratégias pedagógicas voltadas para a compreensão das problemáticas sociais e 

urgentes em relação à vida pessoal e coletiva dos educandos na construção da 

educação para a cidadania. Dessa forma, esse conjunto de documentos apresenta-

se para a escola como uma possibilidade “de discutir o sentido ético da convivência 

humana nas suas relações com várias dimensões da vida social: o ambiente, a 

cultura, o trabalho, o consumo, a sexualidade, a saúde.” (p.25) 

 Não se pretende criar novas áreas de disciplinas. Os Temas Transversais 

devem ser incorporados às áreas já existentes e no trabalho educativo da escola. 

Ressalta-se ainda que não devam ser tratados igualmente, devendo assim sofrer 

adaptações para que possam  corresponder a reais necessidades de uma região, de 

uma escola e/ou de um determinado momento. 

Nessa seção, lançamos um olhar investigativo à abordagem da Pluralidade 

Cultural nos PCN voltados à Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para tanto, 

ressaltamos que  sendo uma modalidade da Educação Básica no interior das etapas 

fundamental e média, os componentes curriculares dos seus cursos devem ser 

pautados pelos mesmos princípios da Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB) 

9394/96, respeitando a especificidade e as necessidades daqueles que frequentam 

essa modalidade de ensino, por meio de projetos pedagógicos, conforme Diretrizes 

Curriculares para EJA, em Soares (2002). 

 

Mesmo na perspectiva da transversalidade temática tal como 
proposta nos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Fundamental, 
vale a pena lembrar que cabe aos projetos pedagógicos a redefinição dos 
temas transversais aí incluindo o trabalho ou outros temas de especial 
significado. (SOARES, 2002, p.123). 

 

 
  A opção que fizemos pela Pluralidade Cultural – tema transversalizado no 

componente curricular de língua portuguesa no livro didático da EJA- deveu-se, 

principalmente, por reconhecermos o educando da EJA como detentor de grande 

diversidade de culturas, religião, etnias, comportamentos, atitudes e experiência de 
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vida, tudo isso quase sempre ignorado no contexto escolar. Assim sendo, 

constituíram-se em sujeitos marcados pela discriminação e pela segregação escolar, 

política e cultural, em uma época – pleno século XXI - em que temas como 

diversidade cultural, respeito pelo “outro diferente”, educação multicultural, tornaram-

se presenças obrigatórias na escola e nas propostas inovadoras de ensino. 

    Para o que nos propomos nesta pesquisa, elegemos dois objetivos dentre os 

apresentados pelos PCN. O primeiro sugere, em Brasil, (1998), que os alunos sejam 

capazes de conhecer as características fundamentais do Brasil nas dimensões 

sociais, materiais e culturais como meio para construir progressivamente a noção de 

identidade nacional e pessoal e o sentimento de pertinência no País.  

    Ao conhecer a sociedade brasileira, o educando deve vê-la como uma 

sociedade multicultural, resultado da formação histórica, marcada pela presença de 

diferentes etnias, grupos culturais descendentes de imigrantes de diversas 

nacionalidades, de distintas religiões, e línguas. Nesse aspecto, ele está sendo 

orientado para a busca do conhecimento de sua própria realidade.  

          O segundo objetivo, uma extensão do primeiro, trata-se do conhecimento 

necessário ao estudante, instigando-o a valorizar o patrimônio étnico cultural 

brasileiro, cultivando atitudes de respeito para com as pessoas e os grupos que o 

compõem. Não somente o conhecimento, mas também o reconhecimento da 

diversidade cultural como um direito dos povos e o fortalecimento da democracia. 

Em síntese, os PCN de Língua Portuguesa (1998, p.7) objetivam que os alunos 

sejam capazes de:  

Conhecer e valorizar a pluralidade do patrimônio sociocultural 
brasileiro, bem como os aspectos socioculturais de outros povos e nações, 
posicionando-se contra qualquer discriminação baseada na diferença 
cultural de classe, de crença, de sexo, de etnia ou outras características 
individuais e sociais. 
 

              Deste modo, os PCN, pautados na lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

atribuem à escola o tratamento do campo ético, ou seja, o desafio de proporcionar 

aos educandos, condições de voltar o “olhar” para a sociedade brasileira com o 

propósito de formar uma consciência que tenha como base a existência da diferença 

entre as pessoas e o respeito mútuo que deve existir e permear as relações sociais 

no contexto do qual o estudante faz parte. Além disso, reconhecer e valorizar a 

diversidade como atuação sobre um dos mecanismos de discriminação e exclusão, 

“entraves à plenitude da cidadania para todos.” (p.11)  
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           No que diz respeito às contribuições para o estudo da Pluralidade Cultural, no 

contexto escolar, os PCN chamam atenção para o caráter interdisciplinar que 

constitui a base teórica da temática sobre a qual se dá esse estudo. São 

conhecimentos que dizem respeito ao campo da História, da Geografia, da 

Antropologia, da Sociologia, da Linguística, da Psicologia, sem esquecer a 

fundamentação ética e o entendimento de preceitos jurídicos que alicerçam essas 

diferentes áreas do saber, as quais, na escola, orientam o trabalho pedagógico.  

  Para a constituição do corpus dessa pesquisa, os conteúdos selecionados  

obedecem a alguns critérios: i. a relevância social/política e a função da escola 

enquanto formadora acerca da diversidade sociocultural do país e divulgadora das 

contribuições oriundas das diferentes culturas; ii. a possibilidade de incentivar o 

exercício da cidadania, destacando o respeito mútuo e os direitos humanos 

estabelecidos na Constituição Federal; iii. a possibilidade de 

compreensão, respeito e valorização da diversidade cultural por parte dos alunos, 

sobretudo, a construção de uma convivência solidária entre todos; iv. a adequação 

desses conteúdos às  características de organização, limites e possibilidades do 

ensino fundamental.  

               Conforme esclarecem os Parâmetros Curriculares Nacionais, a temática é 

colocada de forma aberta e engloba os avanços do conhecimento sobre as 

reinvindicações antigas de movimentos sociais ligados à questão étnico/racial, à 

divulgação de direitos civis, sociais e culturais constantes na Constituição Federal. 

               Pode-se observar que o tratamento dado à Pluralidade Cultural em todo o 

texto prioriza crianças e adolescentes com a idade entre 6 a 14 anos, comprovado 

nos trechos: “a escola apresenta à criança conhecimentos sistematizados (...) 

(p.123); “A criança na escola convive com a diversidade, portanto, poderá aprender 

com ela” (p.124); (...) espera-se que a criança e o adolescente possam se 

enquadrar(...).”(p.126) .  

   Nesse aspecto, ao mesmo tempo em que o documento atende ao que 

determina a LDB, no que se refere à etapa fundamental do ensino regular, distancia-

se do público da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Razão pela qual, com o 

propósito de buscar subsídio para esta pesquisa, recorremos também às  Diretrizes 

Curriculares específicas para esse público, que já chega à escola trazendo consigo 

experiências de vida, necessidades e expectativas.  
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              De início, vale registrar que os PCN e as Diretrizes Curriculares Nacionais 

são normas juridicamente inferiores à LDB. Sua principal função é cumprir a 

determinação constitucional presente no artigo 210, que estabelece a fixação de 

conteúdos mínimos para o Ensino Fundamental, de maneira a assegurar aos 

estudantes uma formação básica comum e o respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais.  

              Assim, às Diretrizes Curriculares Nacionais cabe estabelecer normas e 

princípios para a organização curricular e para a prática pedagógica de cada 

nível/modalidade de ensino. Com base nessas Diretrizes, as Secretarias de 

Educação organizam seus currículos e orientam suas práticas, tendo em vista os 

objetivos, conteúdos, propostas, avaliações e orientações sugeridos pelos PCN, de 

modo a contribuir com a escola na construção de seu projeto educativo. 

              Sabe-se que, embora os objetivos educacionais para a EJA sejam os 

mesmos referenciais para o Ensino Fundamental Regular, há especificidades que 

precisam ser levadas em consideração na elaboração da proposta curricular e/ou 

projeto pedagógico, conforme já vimos reforçando no interior dessa seção. Isso 

porque, conforme defende Brasil (2002, p.87) “Os alunos jovens e adultos possuem 

características específicas, pois suas experiências pessoais, bem como sua 

participação social não são iguais às de uma criança”.  

            De acordo com Soares, (2002), os componentes curriculares da Educação 

de Jovens e Adultos obedecem aos princípios e aos objetivos originados na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a LDB 9394/96, a qual, entre outros, inclui a EJA 

no Ensino Regular e apresenta suas proposições para uma prática pedagógica 

diferenciada (Art. 37 e 38), conforme mencionado anteriormente.  

  A Resolução CNE/CEB nº 1/2000 abrange os processos formativos da EJA 

como modalidade da Educação Básica nas etapas do Ensino Fundamental e Médio. 

E institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para EJA, no Parecer 11/2000. Nele 

constam os aspectos da escolarização dos jovens e adultos no interior de um campo 

educacional mais amplo, o da EJA. 

 O documento é sistematizado em Introdução; Fundamentos e Funções da 

EJA; Bases legais; A EJA hoje; Bases históricas; Iniciativas públicas e privadas; 

Alguns indicadores estatísticos; Formação docente; As diretrizes  da EJA. O Art. 5º 

da Resolução 1/2000 diz que os componentes curriculares, constitutivos das 
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propostas pedagógicas da EJA, devem obedecer aos princípios, aos objetivos e às 

diretrizes curriculares formuladas no Parecer 11/2000. 

 E, em seu parágrafo único, amplia essa atribuição, acrescentando 

que a identidade própria da EJA, como modalidade de Educação Básica, deve 

considerar as situações, os perfis dos estudantes, a faixa etária e que deve se 

pautar pelos princípios de equidade, diferença e proporcionalidade na elaboração de 

um projeto pedagógico próprio que respeite as especificidades dos jovens e 

adultos. Considerar a especificidade do adulto é uma exigência da legislação 

educacional da EJA. 

          O IX item do Parecer 11/2000   normatiza a abordagem dos componentes 

curriculares nacionais da EJA.  O documento alerta para a faixa etária dessa 

população e a importância desse fato para a ressignificação das diretrizes 

curriculares comuns. Entende-se que,  em se tratando  dos componentes 

curriculares, embora a modalidade da Educação Básica tome para si as Diretrizes 

Curriculares Nacionais destas etapas, isso não “significa uma igualdade direta 

quando pensada à luz da dinâmica sociocultural das fases da vida.” (p. 121). 

  Desta forma, a recomendação do documento é a de que se leve em conta os 

princípios da contextualização (modos como esses educandos podem dispor de seu 

tempo e de seu espaço)  e  o reconhecimento de identidades pessoais e das  

diversidades coletivas. Assim sendo, para uma atuação pedagógica ser capaz de 

produzir soluções justas, eficazes e iguais para todos, torna-se imprescindível a 

identificação, o conhecimento, a distinção e a valorização do perfil heterogêneo 

da EJA, já que “A ela se dirigem adolescentes, jovens e  adultos, com suas múltiplas 

experiências de trabalho, de vida e de situação social aí compreendidas as práticas 

culturais e os valores constituídos.” ( p. 120)  

 Considerando essa realidade, o Parecer em questão defende a flexibilidade 

curricular no sentido de atender tais especificidades, tornando-as elementos 

geradores de um currículo pertinente para essa população. Reforça ainda que o 

projeto pedagógico, bem como a formação docente, deve considerar sob a ótica da 

contextualização, a redefinição dos temas transversais, incluindo aí o trabalho ou 

outros temas de especial significado para a  construção da vida coletiva. 

  Aprofundando a busca de nossa temática nesse documento, pontuamos o 

destaque especial que deve ser dado à valorização do trabalho como eixo, a partir 
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do qual se deve pensar e repensar o viés entre educação escolar e os diferentes 

componentes  curriculares. 

             Assim,  a vivência do trabalho e a expectativa da melhoria de vida dos 

educandos da EJA (motivação maior para que os mesmos busquem os bancos 

escolares), devem estar contempladas em todo projeto pedagógico, justificando, 

desta forma, o que é dito a esse respeito no Art. 1º da LDB,§ 2º, conforme Soares 

(2002, p.124): “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social.” 

            Nesse caso, o trabalho torna-se o aspecto mais importante da experiência 

curricular. Todavia, Haddad apud Ribeiro (org.) (2002, p.205) afirma que, em lugar 

de reduzir o processo educativo à mera preparação para o mundo do trabalho, 

podemos avançar em direção a uma concepção mais ampla, que considere as 

demais dimensões da educação: a emergência e o fortalecimento do sujeito situa-se 

como o objetivo prioritário da prática educativa.   

              De certo, entendemos que esse pensamento refere-se à necessidade de 

valorizar a diversidade cultural, antes de tudo, um conjunto de características e 

experiências, resultantes da vivência, também desses grupos de estudantes que 

ajudam a compor o mosaico étnico-cultural brasileiro, patrimônio de todo nós, visto 

por muitos, de um lado, como fator de enriquecimento cultural, e de outro, alvo de 

preconceito, discriminação em nome de uma pseudo-homogeneidade cultural.   

           De acordo com Soares (2002), entendemos que, da mesma forma que a Arte, 

a Educação Física – apontadas pelas Diretrizes como componentes curriculares 

“apropriados para se trabalhar a desinibição, a baixa autoestima, a consciência 

corporal e a sociabilidade dos alunos”, aspectos da Pluralidade Cultural,  (p.125) -  a 

Língua Portuguesa serve-se ao mesmo propósito, abordar, por meio de seus textos, 

o respeito às diferenças, a  valorização à identidade cultural, o combate ao 

preconceito e outros. 

 

3.5 EMPODERAMENTO 

  Empoderamento ou empowerment em inglês é empregado de diferentes 

sentidos na literatura. Segundo Baquero (2012), no Dicionário de Língua Portuguesa 

Contemporânea das Ciências de Lisboa e registrado no Mordebe – Base de Dados 



48 

 

Morfológicos do Português, o termo significa obtenção, alargamento ou reforço de 

poder. 

     A autora afirma que o conceito de empoderamento tem suas raízes na 

Reforma Protestante, iniciada por Lutero no século XVI, na Europa, em um 

movimento de protagonismo na luta por justiça social. Isso quer dizer que o tema 

não é novo, todavia, a utilização crescente do termo vem se dando a partir “dos 

movimentos  emancipatórios relacionados ao exercício de cidadania – movimento 

dos negros, das mulheres, dos homossexuais, movimentos pelos direitos da pessoa 

deficiente – nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX” (p.176).O termo 

tem sido utilizado nas diferentes áreas do conhecimento, tais como educação, 

sociologia, ciência política, saúde pública, psicologia, serviço social, administração e 

outras.  

    Na educação, situa-se o trabalho de Paulo Freire, entre as pesquisas no 

aspecto emancipatório. De acordo com as palavras de Guareschi apud Streck (org.), 

(2008), do ponto de vista da educação crítica, o educador não pode dar poder a 

alguém, no sentido de transferir conhecimento, mas pode ajudar as pessoas a se 

tornarem capazes de aumentar suas habilidades e recursos para ganharem poder 

sobre sua vida e de sua comunidade. Desta forma, o empoderamento é entendido 

como um processo emancipatório no qual o indivíduo dá poder a si mesmo para 

evoluir, se fortalecer e realizar as mudanças necessárias na vida que escolheu. 

Nesse sentido, o conceito diz respeito ao “eixo que une consciência e liberdade.(...). 

À medida  em que as pessoas tomam consciência, vão também se libertando. É 

impossível ser livre, se não se tem consciência.”(p.165).  

             Em diálogo com Ira Shor, no livro Medo e Ousadia, (1986), Freire reforça a 

tese de que o  empoderamento não significa  que o sujeito recebe  de outro algum 

conhecimento,  dentro de uma perspectiva individualista . Não deve ser considerado 

apenas um ato psicológico, individual, mas um ato social e político. Nessa 

perspectiva, o ser humano é social e político. O educador afirma não acreditar numa 

autolibertação, mas que a libertação é sempre social e coletiva: 

Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse 
sentimento não é um sentimento social, se você não é capaz de usar sua 
liberdade recente para ajudar os outros a se libertarem através da 
transformação da sociedade, então você só está exercitando uma atitude 
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individualista no sentido do empowerment ou da liberdade, (FREIRE e 
SHOR,1986, p.135). 

              O empoderamento para Paulo Freire é um processo que emerge das 

interações sociais em que os seres humanos são construídos e, à medida em que 

criticamente problematizam a realidade, vão se conscientizando, descobrindo 

saídas.  É dessa conscientização que emerge o poder, que leva à liberdade e à 

libertação para transformar as relações sociais de dominação. 

  Sem dúvida, na compreensão freireana, é importante o empoderamento 

individual - fundado numa percepção crítica sobre a realidade social que torna os 

educandos mais confiantes em si próprios, solidários e recíprocos, todavia é 

necessário que tal aprendizagem tenha relação com a transformação mais ampla da 

sociedade. 

              Desta forma, entendemos que o empoderamento, segundo a concepção 

desse educador, permite-nos, como embasamento teórico, verificar se a abordagem 

da Pluralidade Cultural nos conteúdos do livro didático EJA-Moderna pode contribuir 

para que os alunos da EJA conheçam a sua realidade, confiem em si próprios, 

promovam mudanças e ações que os levem a evoluir e a se fortalecer em sua 

comunidade, a constituírem-se sujeitos empoderados. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS 

 

  A quarta seção analisa os dados. Para tanto, apoiamo-nos em diversos 

estudiosos, dentre os quais, Bakthin (1998); Arroyo in Soares (2005); Bhabha 

(1998); Diniz e Vasconcelos (2004); Moreira e Candau (2008); Amaral (2009) e 

outros, conforme mencionados na seção 3. 

  Essa fase da pesquisa nos conduz ao esclarecimento sobre se a abordagem 

da pluralidade cultural nos conteúdos do livro didático contribui para o 

empoderamento dos jovens e adultos de 6º ano de cinco escolas do município de 

Porto Velho-RO. 

Conforme apresentado na seção 2, o corpus da pesquisa é constituído pelos 

textos do livro didático juntamente com as informações dos sujeitos, a partir das 

respostas dadas aos questionários aplicados.  

    O intuito é ajuizar se o material selecionado promove positivamente a 

diversidade cultural brasileira, atendendo as orientações dos PCN e das Diretrizes 

Curriculares bem como se as características desse material possibilitam o 

empoderamento dos alunos. 

            Para o procedimento de análise dos textos, construímos três quadros.  Cada 

quadro refere-se a uma categoria, assim apresentadas: Categoria 1; Categoria 2; 

Categoria 3;  já antecipados na seção 2. 

 

4.1 ANÁLISE DA CATEGORIA 1 

          O quadro abaixo contempla a primeira categoria analisada. Nela se encontram 

representados três textos, cujas análises se aprofundam na sequência, em relação 

com os dados do questionário. 
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Figura 6 – Quadro da Categoria 1 - Análise 

   Objetivo Textos Analisados Gênero 
textual 

Abordagem 
 

Cultura, 
Identidade, 
questão 
étnico-
racial. 

 
Conhecer, valorizar, e 
respeitar a diversidade 
étnico-cultural do 
Brasil. 

Texto 1.1 – Carteira de 
identidade passa a ser 
emitida gratuitamente na 
Paraíba. 
Portal 
G1.PB.21/07/2012. 
P. 17 
 

Notícia Documento como 
identificação do 
cidadão. 

  Texto 1.2 - Morte e vida 
Severina 
João Cabral de M. Neto 
p.18 
 

Poema Constituição da 
identidade cultural. 

 
Texto 1.3 - O Uirapuru”. 
Ademilson 
S. Franchinin  
p.36 
 
 

 
Lenda 

Identidade cultural do 
povo indígena. 

 Fonte: a pesquisadora 

Os textos que compõem o livro didático se organizam em duas unidades, 

cujos eixos temáticos são: 1-Identidade e Pluralidade; e 2-Alimentação. Eles foram 

selecionados de acordo com o objetivo e a abordagem das mesmas. 

Figura 7 - Texto 1.1 –Carteira de Identidade passa a ser emitida gratuitamente na Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro Didático EJA- Moderna, 6º ano, Ed.Moderna, 2013 p.43 

 

     Ao mesmo tempo em que o roteiro de estudo tende a levar o aluno a 

compreender que faz parte do “direito do cidadão brasileiro” ter a emissão de sua 

 
Na Paraíba, a primeira via da carteira de identidade, válida em todo o território nacional, 

está sendo emitida gratuitamente, a partir da sexta-feira (20). Os locais que realizam o serviço, por 
meio do Instituto de Polícia Científica, começaram a expedir o documento sem custos, em 
cumprimento à lei sancionada pela presidente Dilma Rousseff. 

Antes da lei, a primeira via do documento custava R$ 10,11. A segunda via continua 
sendo cobrada no valor de R$ 16,85. Até junho deste ano, as Casas da Cidadania emitiram 
10.930 carteiras de identidade. 

Para retirar a carteira de identidade é preciso apresentar certidão de nascimento ou de 
casamento. Brasileiros natos, naturalizados ou portugueses beneficiados pelo Estatuto da 
Igualdade podem obter o documento. A lei sancionada pela presidente Dilma e pela ministra da 
Secretaria de Direitos Humanos, Maria do Rosário, modifica a Lei no 7.116, de 29 de agosto de 
1983, que não trazia expresso o direito à gratuidade. 

(...) 

Portal G1 PB, 21 jul, 2012 – Disponível  em:<http://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2012/07/.html 
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carteira de identidade gratuitamente, o texto apresenta a Carteira de Identidade 

como primeira condição para o cidadão ter sua identificação individual em diversas 

situações. Inclusive seu número é necessário para que se consiga outros 

documentos, como o CPF.  Para o exercício da cidadania, em primeiro lugar, o 

indivíduo precisa ser identificado, mesmo sendo através de um número. 

        O segundo texto desta categoria amplia a temática sobre identidade e vai 

além em outros aspectos. 

 

                             Figura 8 - Texto 1.2 – Morte e vida Severina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fonte: Livro Didático EJA Moderna 6º ano editora: Moderna – 2013 p.18 

 

  O poema narra em versos a vida de Severino, retirante nordestino, 

semelhante a tantos outros que saíram/saem do sertão, (nesse caso, 

pernambucano), atingidos pela seca, em busca de uma vida melhor. Segue o curso 

do rio Capibaribe rumo ao litoral (Recife). É a representação do processo migratório 

 

— O meu nome é Severino, 

como não tenho outro de pia. 

Como há muitos Severinos, 

que é santo de romaria, 

deram então de me chamar 

Severino de Maria; 

(...) 

Como então dizer quem fala 

ora a Vossas Senhorias? 

Vejamos: é o Severino 

da Maria do Zacarias, 

lá da serra da Costela, 

limites da Paraíba. 

(...) 

Somos muitos Severinos 

iguais em tudo na vida: 

na mesma cabeça grande 

que a custo é que se equilibra, 

no mesmo ventre crescido 

sobre as mesmas pernas finas, 

e iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta. 

 
(....)MELO NETO, João Cabral de Morte e vida 

Severina 

José Olímpio 1988, p.69-72 
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que ocorreu/ocorre com outros sertanejos, igualmente vítimas da seca, que vão 

enfrentando as dificuldades. 

           No trecho “O retirante explica ao leitor quem é e a que vai”,há uma relação  

com o texto  anterior (1.1) no momento em que focaliza  para o sujeito que se 

apresenta, num espaço coletivo, como um ser individual que fala, que precisa ser 

reconhecido, precisa ter voz: “Meu nome é Severino.”  

           Dentre tantos aspectos culturais do povo nordestino, destaca-se no texto, a 

construção da identidade cultural de Severino, inicia-se com diferentes 

pertencimentos como sujeito individual.       

            Na tentativa de apresentar-se, Severino exterioriza sua condição de carência 

e submissão. A identidade que buscava como individual é a de tantos outros 

severinos “filhos de Maria e Zacarias, moradores da serra da Costela”. Quanto mais 

tenta se individualizar, mais sua identidade coletiva se projeta, pois “seus 

pertencimentos” são sempre partilhados por outros. 

.         Nesse sentido, ele pertence a uma coletividade comum, homogênea: “Somos 

muitos severinos iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, (...) no mesmo 

ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas”, cuja existência beira a indigência. 

Sua coletividade também não denota importância: “Iguais também porque o sangue 

que usamos tem pouca tinta.” Severino não consegue se diferenciar dos demais 

nem  na morte: “ (...) morremos de morte igual, mesma morte Severina.”  

     Nesses trechos do poema, percebe-se a luta de Severino em ser único, manter 

sua identidade, no entanto, constata que pertence a uma coletividade na/pela qual 

são determinados, desde seus traços físicos até seu destino num constante 

processo de transformação. Hall (2006) fundamenta o que o poema Morte e Vida 

Severina traduz: 

A identidade torna-se uma “celebração móvel,” formada e 
transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos 
representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam. É 
definida historicamente e não biologicamente (...) À medida em que os 
sistemas de representação cultural se multiplicam, somos confrontados por 
uma multiplicidade desconcertante cambiante de identidade possíveis, com 
cada uma das quais poderíamos nos identificar- ao menos temporariamente 
(HALL, 2006). 
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O trecho acima enfatiza a concepção de que a cultura e a identidade de um 

povo são indissociáveis. À medida em que as culturas se modificam, a identidade 

que se torna “móvel”, apresenta-se em construção e reconstrução constantes com a 

cultura, num processo de interdependência.  

  Assim como no pensamento de Hall, a questão da identidade cultural também 

está presente na obra de Paulo Freire como um ponto de partida e de chegada em 

sua abordagem pedagógica.  Em Gustsack apud Streck (org.) 2008, vimos como o 

educador se posiciona a respeito desse assunto. O autor diz que Freire, ao vincular 

a identidade à cultura, aponta para o seu caráter fluido e mutável, numa concepção 

de sujeito em constante transformação. Acrescenta: “Através de sua permanente 

ação transformadora da realidade objetiva, os homens, simultaneamente, criam a 

história e se fazem seres históricos-sociais” (p.221).   

Os textos referidos anteriormente, 1.1. e 1.2 focalizam a identidade num 

contexto cultural nordestino.  

Dando continuidade à análise, inserimos o terceiro texto 1.3, que faz parte da 

categoria 1,  para mostrar a relevância com que a abordagem dessa temática é  feita 

no livro didático em estudo. O texto Uirapuru enriquece essa discussão, pois trata da 

identidade cultural indígena no contexto amazônico. 

 

Figura 9 - Texto 1.3 - O Uirapuru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Livro Didático EJA Moderna 6º ano editora: Moderna – 2013 p.37 

 
Existem diversas lendas sobre essa pequena ave amazônica, cujo canto deslumbrante inspirou Heitor 
Villa-Lobos a compor um poema sinfônico. 
Esta lenda conta como duas amigas tornaram-se rivais pelo amor de um mesmo homem. 
As duas moças chamavam-se Moema e Juçara. Desde crianças, elas eram apaixonadas por Peri, o 
índio mais belo da aldeia. Não havia índia que não se interessasse por ele, mas as únicas que tinham 
condição de disputar o cobiçado prêmio eram as duas amigas inseparáveis. 
Apesar de rivais, as duas amigas não escondiam uma da outra a sua pretensão. 
– Amo Peri perdidamente – dizia Juçara a Moema. 
– Também sou louca por ele – dizia Moema a Juçara. 
As coisas seguiram assim, numa rivalidade amistosa, até o dia em que decidiram consultar o pajé da 
aldeia para ver o que poderia ser feito para resolver o dilema. 
– Peri não sabe dizer qual de nós duas prefere – disse Moema ao pajé. 
– Acontece que já estamos em idade de casar – disse Juçara. Então o pajé, depois de meditar, elaborou 
a seguinte proposta: 
– Não há outro jeito: vocês terão de disputá-lo para ver quem fica com ele. 
No dia aprazado, as duas índias, munidas de arco e flecha, apresentaram-se na mata. 
– Quem acertar o pássaro que eu apontar será a vencedora – disse Peri. 
De arco na mão, as duas índias ficaram à espera da ordem de Peri. 
– Ali, atirem! – gritou o índio ao ver uma ave branca surgir por entre os galhos. 
Duas flechas velozes partiram, silvando no ar, mas somente uma delas acertou a pequena ave. 
 
FRANCINI, Ademilson S. As 100 melhores lendas do folclore brasileiro. 
Porto Alegre: L&PM, 2011.p. 34-35 
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   O Uirapuru é uma ave amazônica que inspirou diversas lendas indígenas 

por seu belo canto. Esta lenda narra o relacionamento entre duas amigas índias 

Juçara e Moema. Ambas se tornaram rivais por que se apaixonaram por Peri. Ele se 

casaria com aquela que acertasse um pássaro com uma flecha. Juçara venceu o 

desafio. E para sanar a tristeza de Moema, o deus Tupã a transformou em um 

pássaro de lindo canto, o Uirapuru. 

            Diniz e Vasconcelos, (2004) falam da questão indígena e a escola no 

contexto da diversidade cultural.  Chamam atenção para o fato de o imaginário das 

sociedades indígenas perpassarem nossas escolas e a sociedade como algo 

genérico, de certa forma imperceptível, onde “a cultura indígena é considerada como 

algo do passado, estático, o que leva a considerar que os índios de verdade são 

aqueles que tiveram pouco contato com a sociedade envolvente”,(p.140) e apenas 

esses  conservem intactas as tradições dos antepassados.   As autoras dizem ainda 

que  

Os povos indígenas, ao contrário do que  mostram alguns livros 
didáticos, não se constituem em um grupo homogêneo, que mora em ocas 
esse alimenta da caça, da pesca eda coleta. Apesar de encontrarmos 
algumas características que os aproximam, a diversidade entre eles é 
enorme.(DINIZ e VASCONCELOS,(2004,p.141) 

 Sem dúvida, torna-se importante mostrar como aspecto positivo da 

abordagem da pluralidade cultural no livro didático a cultura indígena, representada 

em três textos diferentes. Não apenas registrando algo do passado, estático, 

questão levantada pelas autoras anteriormente, porém, como lendas, histórias 

contadas e recontadas de geração a geração e que colaboram na construção da 

identidade desse povo.    

Vale acrescentar a cultura africana também presente em outros textos do 

corpus. Embora se reconheça o papel da lei 11.645/2008, que obriga as instituições 

escolares a inserirem em seus currículos elementos da cultura africana e indígena, 

assim como o poder do Programa Nacional do Livro Didático-PNLD, com seus 

critérios de avaliação sobre as editoras, entende-se que a valorização, o 

reconhecimento e o compromisso com a diversidade brasileira, deva ultrapassar a 

linha da obrigatoriedade para alcançar o patamar do reconhecimento, da tolerância e 

justiça.  
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          Nesse sentido, os três textos encontram-se em perfeita relação no que diz 

respeito à cultura, identidade e questão étnico racial, características da categoria 1, 

assim como os demais constantes no quadro (outros textos analisados) da figura 11. 

 Estabelecendo relação entre os dados dos textos e os dados do questionário, 

figura 10 abaixo, gráfico sobre o estudo da diversidade cultural em sala de aula, 

comprova-se que o fato de o livro EJA - Moderna trazer textos que possibilitem 

reflexões a respeito da cultura e identidade de todos os povos, tipos de linguagens, 

preconceito e outros, atende às expectativas de 111 ( cento e onze) dos sujeitos da 

pesquisa,  conforme dados do questionário representados na figura acima 

mencionada. 

O fato de grande maioria dos entrevistados considerar muito importante 

discutir em sala de aula os assuntos que tratam da diversidade cultural, surge como 

aspecto relevante neste estudo, visto que, de modo especial, o público da EJA traz 

para o contexto escolar suas especificidades, experiências e necessidades. Nesse 

sentido, os alunos reconhecem-se inseridos nesse campo de problematização e 

valorização. 

Figura 10 - Gráfico- Estudo da diversidade cultural em sala de aula 

 

 

                        Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora em novembro 2015 

 

111 

11 6 6 

Você considera importante estudar, em sala de aula, 
os conteúdos que tratam de culturas diferentes, 
identidades do povo, tipos de linguagens, 
preconceito, direitos e deveres e outros, presentes 
neste livro didático? 

sim, muito importante um pouco importante 

não, nada importante não responderam 
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               Nesse contexto, destacam-se os anseios dos sujeitos em dialogar, em sala 

de aula, com a pluralidade cultural, representado de maneira relevante nos textos do 

livro didático e presente no cotidiano escolar e na sociedade. 

              Por fim, apresenta-se a lista de outros textos, que compõem o livro didático, 

selecionados e analisados conforme objetivo e temática da categoria 1. 

 

Figura 11 – Quadro – outros textos 

OUTROS TEXTOS ANALISADOS – CATEGORIA 1 (encontram-se em anexo) 
 
Livro: EJA Moderna Língua Portuguesa 6º ano – 1ª ed. 2013 
 

 
TÍTULO 

 
GÊNERO 

 
TEMÁTICA 

 
AUTOR/pág. do livro 
 

Segue seco Pintura sobre 
tela 

Diversidade Cultural 
Brasileira 

Gerson Guerreiro 
(p.16) 

 
Os Retirantes 

 
Pintura/Tela  

 
Migração  

Gontran Guanaes Neto 
(p. 21) 

A mãe dos 
Homens 

Xilogravura 
sobre o papel 

Imaginário popular Silvan Samico 
(p.34) 

Funai apura 
se criança 
indígena foi 
queimada por 
madeireiros. 

Notícia Denuncia Jornal Folha de São 
Paulo, 22.12.2012 
(p.38) 

A mandioca, 
corpo de 
Mandi 

Lenda Cultura Indígena Leonardo Boff (p.39-
41) 

O melhor de 
Hagar 

Tira  Comportamento Dik Browne (p.46) 

O come e não 
engorda 

Crônica Alimentação: 
disseminador de 
cultura/estereótipo 

Luis Fernando 
Veríssimo(p.52) 

    Fonte: a pesquisadora 
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4.2 – Análise categoria 2 

      Não se concebe identidade e cultura de maneira fragmentada.  A discussão 

sobre identidade cultural acaba influenciada por questões sobre história, 

nacionalidade, raça, conforme vimos na análise 4.1 – categoria 1 

       Dando continuidade às abordagens, nesta categoria tratamos, por meio dos 

textos, a respeito de direitos humanos, classe social e preconceito.  

 

Figura 12 - Quadro da Categoria 2 – Análise 

 

Categoria – 2 Objetivo Textos 
Analisados 

Gênero 
textual 

Abordagem 
 

 
Classe social, 
Direitos 
Humanos, 
Trabalho, 
Religião e 
Gênero 

 
Repreender 
toda 
discriminação 
baseada na 
violação dos 
Direitos 
Humanos.  

Texto 1 - 
Declaração 
Universal dos 
Direitos Humanos. 
Portal ONUBR 
p. 35 

 
Declaração 

Direitos 
humanos 
para todos 
os cidadãos 

  Texto 2 - O 
Segredo da 
Propaganda é a 
Propaganda do 
Segredo. 
Leon Eliachar 
p.69 

Crônica A 
propaganda 
que veicula 
rótulos e 
dissemina 
preconceito. 

 
Texto 3 - 
Geladeira Nova. 
PELICANO, 
S.Paulo, 2009, 
p.56 

 
Cartum 

Crítica à 
crise 
econômica 
mundial. 

Fonte: a pesquisadora 

 

         O Brasil é conhecido como um país no qual a sociedade é plural, onde grupos 

étnicos, possuidores de diferentes culturas, convivem desde o início do processo de 

colonização.  Segundo os PCN, (1998) convivem no território nacional 

aproximadamente 210 etnias indígenas juntamente com uma imensa população 

formada por descendentes de povos africanos, grupos de imigrantes e 

descendentes de vários continentes. 
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Diante disso, há necessidade de se abordar a temática da pluralidade cultural, 

de modo especial, na escola, lugar de diálogos, conflitos culturais e de discussão 

sobre o exercício da cidadania. Nesse sentido, consideramos importante iniciar a 

análise da categoria 2,  a partir da opinião dos entrevistados a esse respeito, 

expressa nos  dados do questionário, a seguir: 

 

Figura 13 – Gráfico – As contribuições do estudo sobre pluralidade 

 

 

Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora em novembro 2015 

 

   De acordo com o resultado acima - grande parte dos estudantes concordam 

com a perspectiva de melhoria de vida por meio do estudo. Responderam 

afirmativamente 105 alunos.   Todavia, quanto às justificativas, (visto que se trata de 

questão mista), os entrevistados responderam que: “O estudo é bom para aprender 

na vida; “Passar no concurso;” “Melhorar de vida;” “O conhecimento de vida são 

lições de vida que vamos deixar para nossos filhos;” “É bom para aprender a falar;” 

“Para ser mais desenvolvidos e reconhecidos mundialmente;” “É bom pra 

memorizar;” “Venceremos a partir do estudo;” “Através do estudo vamos saber se 

expressar, a falar correto;” “Eu gosto de português”. 

105 

10 5 14 

O estudo desses conteúdos (culturas diferentes, 
identidades do povo, tipos de linguagens, 
preconceito, direitos e deveres, outros trazem 
conhecimentos que podem melhorar a sua vida 
e a de seus colegas no dia a dia ? 

sim talvez não não responderam 
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 Esses dados mostram que muitos dos entrevistados que responderam “sim”, 

não relacionaram as justificativas ao teor da pergunta, No entendimento dos 

mesmos, o papel do estudo é possibilitar uma “ melhoria de vida “ no sentido de ter 

um trabalho  que lhe permita condições dignas de subsistência. Na realidade, essa 

concepção dos estudantes da EJA, há muito se constitui em preocupação para os 

estudiosos do assunto. 

       Pensar a educação de jovens e adultos, referindo-se apenas à 
dimensão do mercado de trabalho, é reduzi-la a uma função meramente 
pragmática.(...) Paulo Freire, em 1996, fez críticas a essa postura 
reducionista da educação de jovens e adultos: “Na  visão pragmático-
tecnicista(...) o que vale é a transferência de saberes técnicos, 
instrumentais, com que se assegure  boa produtividade  ao processo 
produtivo (...)  (SOARES apud RIBEIRO, 2008, p.205) 

 Em outra perspectiva, o mesmo autor defende uma concepção de educação 

que aponte para a emergência do sujeito.  Diz que em lugar de reduzir o processo 

educativo à mera preparação para o trabalho, pode-se avançar em direção a uma 

concepção que considere as demais dimensões da educação. Alerta para que a 

ênfase não se situe “nem na assimilação da cultura privilegiada, nem na preparação 

para a exigência do mundo do trabalho, e sim no enriquecimento do indivíduo”, 

constituído como sujeito de suas experiências, pensamentos, desejo e afetos 

(...),(p.205). 

   Ainda no âmbito dos dados do questionário, sobre as discussões para 

melhoria de vida por meio da educação, 19 entrevistados dos que disseram sim, 

justificaram a temática da pluralidade cultural “É importante porque fala sobre o 

preconceito e ajuda a não ter preconceito.” As pessoas precisam saber que o 

preconceito machuca;” “Temos que ser igual e não ter preconceito;” 

            Embora muitos educandos não tenham evidenciado essa preocupação, nas 

assertivas acima, nota-se um caráter de urgência, daqueles que opinaram, em se 

prevenir o preconceito presente em todas as formas de desrespeito às diferenças, 

como contribuição para as relações sociais saudáveis e harmoniosas, de acordo 

com o que se confirma em: “O conhecimento na escola nos  edifica como respeitar 

as culturas e identidade de cada colega;”  Somos todos iguais aos olhos de Deus;” e 

“Direitos e deveres, preconceito é muito falado pela população,” aspectos da 

Pluralidade Cultural. 
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  Os textos presentes na Categoria 2 que  possibilitam discutir tal temática em 

sala de aula, dependendo do tratamento pedagógico dado, podem contribuir para 

que  o sujeito passe “a ser visto  não mais como passivo no processo histórico, mas 

capaz de converter-se em agente consciente de interpretação, criação e 

transformação”(p.205). 

 

Figura 14 - Texto 2.1- Declaração Universal dos Direitos Humanos 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            Fonte: Livro Didático Eja Moderna 6º ano Ed.Moderna, 2013, p.35 

 
 

 De acordo com o que foi comentado acima, o texto 2.1 é um dos mais ricos 

para se incentivar o debate, trazer à tona questões como as discordâncias sobre 

religião e  a discriminação racial ou  de orientação sexual, visto ser   um documento 

 
 

A PRESENTE DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 
HUMANOS como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e 
todas as nações, com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da 
sociedade, tendo sempre em mente esta Declaração, se esforce, através 
do ensino e da educação, por promover o respeito a esses direitos e 
liberdades, e, pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional 
e internacional, por assegurar o seu reconhecimento e a sua observância 
universal e efetiva, tanto entre os povos dos próprios Estados-Membros, 
quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. 
Artigo I 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade. 

Artigo I 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. 
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação umas às 
outras com espírito de fraternidade. 

Artigo II 
1- Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as 
liberdades estabelecidas nesta Declaração, sem distinção de qualquer 
espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de 
outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou 
qualquer outra condição.   
 
2- Não será também feita qualquer distinção fundada na condição 
política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma 
pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem 
governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 
 
 
 
 
 
 

 
    Portal da ONUBR, dez.2000. Declaração Universal dos Direitos Humanos 
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internacional que trata dos direitos que todo ser humano  possui, garantido em lei   e 

que devem ser respeitados. Discutir a problemática da pluralidade cultural do país, 

partindo da Declaração dos Direitos Humanos consiste em um investimento para 

uma educação emancipatória de que fala Paulo Freire (1987) e livre de preconceitos 

como sugere Candau (2008), conforme veremos adiante. 

 O texto seguinte é uma crônica, gênero textual que aborda os assuntos numa 

linguagem do cotidiano. Neste caso trata da propaganda, de modo particular do 

caráter persuasivo dos anúncios veiculados na TV. 

 

 Figura 15 - Texto 2.2 - O Segredo da Propaganda é a Propaganda do Segredo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fonte: Livro Didático EJA Moderna 6º ano editora: Moderna – 2013 p.69 

 O texto se refere às astúcias da propaganda, dos artifícios sutis usados para 

persuadir o espectador e que, por vezes, são imperceptíveis nos anúncios, “A 

técnica é chatear tanto até ficarem em nosso subconsciente”, daí o termo “segredo”, 

Depois de tantos anos vendo televisão diariamente, chego a uma conclusão definitiva: é 
muito mais divertido e mais prático ver os anúncios. Enquanto as outras pessoas ficam aflitas 
tentando decorar os horários das novelas, das paradas de sucesso e dos chamados programas 
humorísticos, eu não tenho problema: ligo a televisão em qualquer canal e vejo os anúncios sem 
preocupação de horário. Vocês talvez achem que é loucura ver os mesmos anúncios diversas 
vezes, mas posso garantir que os anúncios variam muito mais que as piadas e as músicas que são 
servidas todos os dias. Pelo menos os anúncios são bem bolados, alguns até inteligentes. A técnica 
é chatear tanto até ficarem em nosso subconsciente — se é que alguém consegue ter 
subconsciente assistindo televisão. 

Os refrigerantes, por exemplo: quase todos fazem as garrafas dançar na nossa frente e 
tocam uma musiquinha que chega a dar sede. Aí a gente não resiste: vai à geladeira e bebe um 
copo de água. 

Mas bom mesmo é anúncio de sabonete: aparece cada moça bonita que vou te contar. E 
com uma grande vantagem, as moças não falam, só aparecem, ligam o chuveiro e ficam noivas 
dentro da espuma. Por mais que a gente saiba que aquilo é anúncio de sabonete, fica sempre 
aquela dúvida se um dia eles não vão resolver dar o nome daquele chuveiro ou, quem sabe, o 
telefone da moça. 

Geniais mesmo são as geladeiras que duram toda a vida. Mas muito mais geniais são os 
textos garantindo que cabe tudinho dentro delas, mas acho que não têm tanta certeza, pois fazem 
questão de botar uma moça bem bonita pra mostrar a geladeira — e a gente tem é vontade de 
comprar a moça, mesmo sem o "certificado de garantia". 

E as televisões, baratíssimas, cada vez mais vendidas, dentro dos novos planos de venda. 
Ao invés de bolarem uma televisão mais perfeita, ficam é bolando planos de venda. No dia em que 
inventarem uma televisão que focalize a cara de um sujeito com menos de três orelhas, não 
precisam nem fazer anúncio: é só exibir, que esgota no mesmo dia. 

Existe anúncio de todo tipo: tecidos que não amarrotam, tecidos que dão prêmios, tecidos 
que dão desconto, tecidos coloridos que são apresentados em preto-e-branco, tecidos brancos que 
ficam cada vez mais brancos à medida que vai surgindo um novo sabão em pó. Mas é o que eles 
pensam: o branco deles, lá em casa, todo mundo tá vendo que é cinza. 

O mais engraçado são os anúncios de inseticidas que matam todos os insetos, menos as 
moscas do estúdio. 

Anuncia-se também muita banha, muito pneu, muito perfume, muito sapato, muito 
automóvel, muita calça, muita bebida e muita pílula pra dor de cabeça. Parece até que um anúncio 
depende do outro — é como se fosse uma novela, com a vantagem de a gente sempre saber qual o 
final de cada anúncio. 

(...) 
 

      ELIACHAR, Leon. O homem ao zero. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1968.p.47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELIACHAR, Leon. O homem ao zero. Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1968.p.47 
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no título. Apesar disso, ou principalmente pelo poder persuasivo da propaganda, o 

anúncio recorre a um mundo de otimismo, onde tudo é bom e saudável, não quebra, 

dura toda a vida e qualquer um pode adquirir quase de graça, pagando como puder, 

no endereço mais próximo de sua casa. 

   O texto possibilita, entre outras coisas, um olhar crítico do leitor acerca da 

veiculação de estereótipos, como no caso da exploração de aspectos negativos de 

personagens nos programas de humos: gagos, velhos, sem sexo definido, e nas 

novelas, onde as pessoas são retratadas como anormais dentro de um mundo de 

miséria, violência.  

Por fim, a crônica chama a atenção para a sutileza da propaganda ao fazer 

apologia ao belo como se assim fossem a realidade e as pessoas. Explora a figura 

feminina e sua beleza. Veicula a opinião de que a beleza, o bem estar e a felicidade 

são bens a que todos têm acesso. Na visão do publicitário, o mundo é homogêneo, 

ou seja, sem diversidades, sequer dificuldades. Assim, a propaganda veicula 

estereótipos e dissemina preconceitos. 

 O texto que complementa a categoria 2 é uma charge cujo objetivo é criticar 

algum fato que acontece na política, na economia e na sociedade. Para isso 

costuma-se recorrer ao humor e à ironia. 

Figura 16 – Texto 2.3 - Geladeira nova 

 

                            Fonte: Livro Didático EJA Moderna 2013, 6º ano, Ed.Moderna p.56 
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O texto mostra um casal diante da geladeira nova, adquirida recentemente, 

graças a redução do IPI, praticada pelo governo, sobre alguns bens como 

automóveis e eletrodomésticos em 2008, período de crise econômica mundial, 

para incentivar o consumo. É clara a crítica ao governo que incentiva a compra 

de bens, enquanto parte da população não tem condições de comprar gêneros 

alimentícios.   

A inclusão da charge entre os textos da categoria 2 e a problemática que 

permite levantar por meio do estudo do mesmo, reforça a perspectiva dos 

sujeitos de que o estudo sobre pluralidade cultural deve contribuir para a 

melhoria de sua vida e a de seus colegas. 

  Os textos da categoria 2, reforçam a ideia  defendida por Moreira e 

Candau (2008) de que a problemática acerca de diferenças culturais e 

identitárias precisa ser discutida no contexto escolar, já que é inerente a esse 

ambiente. Embora, a escola tenha dificuldades em lidar com a pluralidade e a 

diferença tendendo a silenciá-la e neutralizá-la, “abrir espaços para a 

diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o grande 

desafio que está chamada a enfrentar”.(p.16).          

Amaral (2009) aprofunda esse pensamento dizendo que as questões das 

diferenças de gênero, cultura, etnia/cor fazem parte das discussões globais e nos 

colocam diante de estereótipos, preconceitos, discriminações, padrões e 

exclusões.  

 

 

 

 

 



65 

 

    Figura 17 - Quadro - Outros Textos 

                    OUTROS TEXTOS ANALISADOS – CATEGORIA 2  
Livro: EJA Moderna Língua Portuguesa 6º ano – 1ª ed. 2013 
 

 
TÍTULO 

 
GÊNERO 

 
TEMÁTICA 

 
AUTOR/pág. 

do livro 
Os elementos 
saudáveis e as 
refeições: família  

Guia Atenção à saúde por 
meio da alimentação. 

Ministério da 
saúde (p.52) 

Floresta de Brócolis  Fotografia  Cotidiano – 
alimentação  

Carl Wagner 
(p.51) 

A Última Ceia Pintura/quadro Partilhar alimento: sinal 
de concórdia  

Leonardo da 
Vinci (p.55) 

Alimentos orgânicos  Notícia/internet Qualidade dos 
alimentos 

Jaqueline 
B.Ramos – 
Instituto 
Aqualung (p.66) 

Cosmydor Savon  Cartaz Os recursos da 
publicidade  

Jules Cheret 
(p.67) 

Noções básicas 
sobre o direito do 
consumidor  

Orientação  Publicidade abusiva  Fundação 
Procom e o Gov. 
do Estado de 
São 
Paulo/Internet 
(p. 68) 

A Gioconda 
 
 
Mon Bijou 

Quadro - Oléo sobre 
madeira  
 
Anúncio publicitário 

Diversidade cultural  
 
 
Recursos da 
publicidade 

Leonardo da 
Vinci (p. 68) 
 
Bombril,  revista 
Claudia 1998 
(p.68) 
 

A Propaganda no 
Brasil  

Anúncio publicitário Persuasão ao 
consumidor  

Correio da 
Lavoura, 1928. 
Em Pinto, Zélio 
Alves. Reclames 
da Bayer. (p.73) 

Prevenir a 
Hipertensão é uma 
escolha 

Anúncio 
governamental  

Apelo à saúde da 
população 

Ministério da 
sáude. portal 
saúde. gov.br 
(p.74) 

Mamãe!! Esse 
comercial tá me 
persuadindo!! 

Cartum  Influências negativas 
da publicidade às 
crianças 

Cartum do 
Dorinho, jornal 
Propmark (p.83) 
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4.3 ANÁLISE DA CATEGORIA 3 

 

Figura 18 - Quadro da Categoria 3 - Análise 

 

 

Dando continuidade a análise, focalizamos os textos selecionados no livro 

para estudo de variedades linguísticas. 

 

 

Categoria – 3 Objetivo Textos 
Analisados 

Gênero 
textual 

Abordagem 
 

 
Linguagem e 
Preconceito 
Linguístico 

 
Respeitar e 
valorizar as 
variedades 
linguísticas como 
expressão de 
conhecimento da 
fala, valores, 
cultura e tradição 
de um povo e 
característica de 
uma região, 
escolaridade, faixa 
etária e sexo.  

 
 
Texto 1 - “Culturas 
Africanas 
Influenciaram 
Nosso Idioma”. 
Heidi Strecker p.33 
 
 

 
Artigo 
Internet  

  
A contribuição 
africana para a 
formação da 
cultura brasileira.  

   
 
Texto 2 – 
“Saudosa Maloca.  
Adoniram 
Barbosa”.  p.30 
 

 
Música 

  
As variedades 
linguísticas. 
 

   
Texto 3 – 
“Lourinha Bombril”  
Herbert Vianna . 
Paralamas do 
Sucesso.  p..50 
 

 
Música 

 
Hibridismo 
cultural.  
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Figura 19 - Texto 3.1- Culturas africanas influenciaram nosso idioma. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
             Fonte: Livro Didático Eja Moderna, ed.Moderna, 2013, p.33. 

 

 

              Desde o título, o texto já anuncia a contribuição da cultura africana, de 

modo especial no âmbito da linguagem, na religião, na música e seus valores 

sociais. No entanto, os editores do livro selecionam-no para a abordagem sobre 

identidade.  Sabendo que os aspectos da diversidade cultural não se fragmentam, 

pelo contrário, complementam-se, inserimos nesta categoria o referido texto, com 

objetivo de promover discussão sobre linguagem e preconceito linguístico, visto que 

a língua se apresenta num processo de interação como um dos elementos de 

produção, disseminação e transformação de culturas e construção identitária, por 

isso, não se concebe explorar um aspecto em detrimento de outros. 

‘  O texto seguinte, trecho da música Saudosa Maloca, representa um campo 

fértil para tratar das variedades linguísticas.  

 

O português que falamos no Brasil tem muitas palavras de origem 
africana, você sabia? Isso acontece porque - principalmente durante o período 
colonial - os negros foram trazidos da África como escravos, para trabalhar na 
lavoura. 

Os africanos trouxeram consigo sua religião - o candomblé - e sua 
cultura, que inclui as comidas, a música, o modo de ver a vida e muitos dos seus 
mitos e lendas. Trouxeram ainda - é claro - as línguas e dialetos que falavam. 

Os povos bantos, que habitavam o litoral da África, falavam diversas 
línguas (como o quicongo, o quimbundo e o umbundo). Muitos vocábulos que 
nós usamos frequentemente vieram desses idiomas. Quer exemplos? 
"Bagunça", "curinga", "moleque", "dengo", "gangorra", "cachimbo", "fubá", 
"macaco", "quitanda"... 

Dizem que a língua banta tem uma estrutura parecida com o português, 
devido ao uso de muitas vogais e sílabas nasais ou abertas. Deve ser verdade, 
observe os sons da palavra "moleque" e de "gangorra". Parece também que o 
jeito malemolente (isto é, devagar e cheio de ginga) de falar facilitou a integração 
entre o banto e o português. 

A verdade é que hoje a gente usa tantas palavras africanas que nem 
repara em sua origem. Quer ver? O que seria do Brasil sem o "samba"? E tem 
mais: "cachaça", "dendê", "fuxico", "berimbau", "quitute", "cangaço", "quiabo", 
"senzala", "corcunda", "batucada", "zabumba", "bafafá" e "axé". Para quem não 
sabe, "bafafá" significa confusão. E "axé" é uma saudação com votos de paz e 
felicidade. 

 
Streckr, Heidi.Portal UOL Educação.com 

 

 

 

 

 

 

STRECKER, Heidi. Culturas africanas influenciaram nosso idioma 
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Figura 20 - Texto 3.2 – Saudosa maloca 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            Fonte: Livro EJA Moderna 2013 6º ano p. 56 

 

       A música de Adoniram Barbosa encontra-se selecionada no livro didático para 

o estudo das variedades linguísticas.  Bagno (2007) diz que esse é um dos 

principais problemas encontrados nos livros didáticos, já que há uma tendência na 

maioria dos autores em utilizar esses textos, os quais, na verdade não são 

representações fiéis das variedades linguísticas que eles supostamente veiculam:  

Em todas essas manifestações está presente uma intenção lúdica, 
artística, estética e nem de longe um trabalho científico rigoroso. A 
responsabilidade não é de Maurício de Sousa, Adoniram Barbosa, nem de 
Patativa do Assaré. O problema está no uso inadequado que se faz dos 
trabalhos criativos dessas pessoas ( BAGNO,2007,p.62).   

 

A heterogeneidade no campo da EJA, possibilita próspera e relevante 

discussão acerca dos diferentes falares que se cristalizam na escola, principalmente 

sobre o preconceito linguístico e suas implicações sócio-político  e culturais.  

Embora no livro a música esteja como um texto para ser trabalhada a 

variedade linguística, conforme foi dito antes, não se pode desconsiderar os 

aspectos sócio-culturais presentes no mesmo. 

          Adoniram, em entrevista, explica que a música em referência trata dos bairros 

do centro de São Paulo, especialmente do Bexiga que, ao longo do seu processo de 

Se o senhor não tá lembrado 
Dá licença de contá 

Que acá onde agora está 
Esse aditício ardo 
Era uma casa véia 

Um palacete assobradado 
 
 

Foi aqui seu moço 
Que eu, Mato Grosso e o Joca 

Construímos nossa maloca 
Mas um dia, nós nem pode se alembrá... 

 
BARBOSA, Adoniran, São Paulo: continental 1961 
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modernização, não conservaram os casarões e prédios antigos. “Derrubaram tudo e 

reconstruíram num estilo moderno”. Nesse sentido, a cidade perde parte de sua 

história e sua identidade: 

 

 

 

 

 
 

No aspecto social, denuncia-se o despejo de antigos moradores daqueles 

prédios que ficaram sem lugar onde morar: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Constata-se a presença da religiosidade no homem simples: “Só se 

conformemos quando o Joca falou: - Deus dá o frio conforme o cobertô “ Para ele 

tudo o que acontece é porque Deus quis, por isso, acredita que também há uma 

solução para o problema: “(...) E hoje nois pega paia nas grama do jardim e pra 

esquecer nóis cantemos assim: Saudosa maloca, maloca querida (...)”  Nesse 

cenário,  comprova-se a indissociabilidade entre linguagem, cultura e sociedade. 

Como se pode perceber, em Saudosa Maloca, a abordagem da pluralidade 

cultural, encontra-se cristalizada o que comprova a importância desse e dos outros 

textos do corpus, como recurso didático no campo da educação. 

            É dito em Moreira e Candau (2008 p.13), Não há educação que não esteja 

imersa nos processos culturais do contexto em que se situa. Nesse sentido, não é 

possível conceber uma experiência pedagógica desculturizada, isto é, desvinculada 

totalmente das questões culturais da sociedade. Estes universos estão 

(...)Se o senhor num tá lembrado 
Dá licença de conta 
Que aqui onde agora está 
Esse edifício arto 
Era uma casa véia 
Um palacete assobradado(...) 
(...)  
Foi  aqui, seu moço 
Que eu Mato Grosso e o Joca 
Construímo nossa maloca (...) 

(...) Peguemos todas nossas coisa 

E fumos pro meio da rua 

Apreciá a demolição 

(...) 

Os homi tá ca razão 

Nois arranja outro lugar 



70 

 

profundamente entrelaçados e não podem ser analisados a não ser a partir de sua 

íntima articulação.  

           Optamos pelo texto Lourinha Bombril para encerrar a análise da categoria 3, 

tendo  em vista que a constituição da música vai além dos aspectos culturais 

discutidos anteriormente. 

Figura 21 - Texto 3.3. A Lourinha  Bombril 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fonte: Livro EJA Moderna,  6º ano Ed.moderna, 2013,  p. 50 

 

  O texto retrata a heterogeneidade do povo brasileiro, miscigenação de raças, 

culinária, costumes, música, mistura de todos os rótulos e valores. A cultura se 

apresenta como um fenômeno plural, dinâmico, entendida como tudo o que é 

produzido pelo homem. 

     Canclini (2008) diz que as influências diversas se modificando a todo 

momento, no contexto da globalização, nos remete  à hibridação cultural. Essa 

mistura de mundos, de línguas, de cores, de sons, de classe social, de 

nacionalidades, representadas numa “crioula,”loirinha, “índia”, “mulata”, “princesa,” 

“italiana,” “cachaça”  dando a volta no planeta”, enfim, torna-se  imensurável a 

mistura que forma cultura e sujeitos híbridos. 

Para e repara 
Olha como ela samba 
Olha como ela brilha 
Olha que maravilha 

 
Essa crioula tem o olho azul 

Essa lourinha tem cabelo bombril 
Aquela índia tem sotaque do sul 
Essa mulata é da cor do brasil 
A cozinheira ta falando alemão 
A princesinha ta falando no pé 

A italiana cozinhando feijão 
A americana se encantou com pelé 

 
Häagen-dazs de mangaba 

Chateau, canela-preta 
Cachaça made in carmo dando a volta no planeta 

Caboclo presidente 
Trazendo a solução 

Livro pra comida, prato pra educação 
 

(...) 

VIANNA, Herbert.em: Paralamas do Sucesso. Rj:EMI Music 1996. 

 



71 

 

     Sem dúvida, essa riqueza de aspectos culturais nos textos didáticos contrasta 

com a situação em sala de aula, demonstrada pelos dados do questionário, figura 

22, pergunta 11: “Escolha três atividades que você tem realizado com mais 

frequência em sala de aula, com o livro didático (...). E entre seis sugestões, a que 

se destacou foi “ler silenciosamente o texto e responder as questões do livro, 

conforme o gráfico abaixo:      

Figura 22 – Gráfico – Das atividades 

 

                           Fonte: Questionário aplicado pela pesquisadora em novembro 2015 

Diante dos resultados obtidos, constata-se que as práticas educativas na EJA 

não correspondem ainda à demanda do momento, ou seja, continuam reproduzindo 

a improdutividade de “copiar as questões do quadro,”. E a atividade mais praticada é 

“ler silenciosamente e responder as questão do livro.” Atitudes que reforçam as 

críticas feitas por Freire (1987) contra a educação bancária, a qual implica uma 

espécie de anestesia, inibindo o poder criador dos educandos, tornando-os cada vez 

mais passivos, sem voz. 

O mesmo autor, em prol de uma ‘educação para a liberdade’, diz que “A 

existência, porque humana, não pode ser muda, silenciosa, nem tampouco pode 

nutrir-se de falsas palavras, mas de palavras verdadeiras que transformam o 

mundo.” (p.78). O educador defende o diálogo como encontro dos homens 

67 57 
34 26 9 

Das Atividades 

Ler silenciosamente o texto e responde as questoes do 
livro  

copiar as questões do quadro 

ler em voz alta e responder as questões do livro 

ler o texto, debater o assunto, fazendo comparação com 
a realidade e com a vida dos alunos 



72 

 

mediados pelo mundo para transformá-lo. Nesse cenário, chama nos a atenção o 

fato de, na sala de aula, a atividade “Ler o texto, debater o assunto, fazendo 

comparação com a realidade e com a vida dos alunos” que certamente contribuiria 

com a “construção do mundo”, (p.78), foi apontada apenas 26 vezes. 

    Outro dado do corpus que ilustra o distanciamento entre a abordagem da 

pluralidade cultural nos conteúdos e as expectativas e realidade dos entrevistados 

diz respeito a  pergunta 14 do questionário: “Entre os assuntos do livro didático, 

quais aqueles de que você mais gostou, ou considerou mais importante.” Cite pelo 

menos três. 

               As respostas formaram um aglomerado de conteúdos gramaticais, tais 

como: “Fonemas, substantivos, adjetivos, verbos (inúmeras vezes), conjugação 

verbal, advérbio, gênero, ler o texto e tirar do quadro, conotativo, redação, ditado, 

separação de sílabas, frases, pronome, artigo, redação, sinônimo, linguagem verbal” 

e outras.  Dez (10) dos entrevistados elencaram o nome de componentes 

curriculares: “matemática, português, história, inglês, educação física, arte, 

cidadania. 

            Os únicos respondentes que citaram textos, estes ou foram copiados do 

índice do livro, como “O segredo da propaganda é a propaganda do segredo”. Ou 

outros que não fazem parte do material do 6º, tais como, “Joana Dark”, “Casa mal 

assombrada”, “Vitória Regia”, História de outros países” “O sonho da casa própria.” 

Nenhuma referência foi feita à pluralidade cultural, assunto apontado nas perguntas 

anteriores. 

          Sem dúvida, esses dados representam a concepção que os alunos têm do 

ensino de língua portuguesa nas escolas.  Em sala de aula ensina-se a gramática, 

com seus múltiplos conteúdos para “aprender a falar”, passar no concurso e 

conseguir emprego melhor”, falas proferidas  em questões anteriores. 

Quanto aos dados do questionário aplicado aos docentes, esclarecemos que 

dos quatro professores entrevistados nenhum deles participou da escolha do LD. 

Apenas dois utilizam-no como complemento a outros materiais, pois afirmam que a 

sua abordagem é superficial. Utilizam outros livros. 
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Figura 23 – Quadro – outros textos 

Outros textos analisados – categoria 3 (encontram-se em anexo) 
 
Livro: EJA Moderna Língua Portuguesa 6º ano – 1ª ed. 2013 
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       4.4 - DOS RESULTADOS DOS DADOS 

 

               Por meio da análise dos textos, buscamos verificar se a abordagem da 

pluralidade cultural no corpus contribui para o empoderamento dos educandos do 6º 

ano.  Os dados nos mostram que a problemática acerca deste tema, dos textos se 

mostrou presente nos conteúdos de língua portuguesa do livro didático e que, se 

supõe trabalhada em sala de aula por meio dos textos, todavia, ainda não é 

cultivada por esses entrevistados da EJA, quer dizer, ainda não faz parte do 

empoderamento dos mesmos. 

    De acordo com Freire (1986), empoderamento é um processo que emerge 

das interações sociais em que nós, seres humanos, somos construídos e, à medida 

que problematizamos a realidade, vamos nos  conscientizando. Tal conscientização 

nos dá “poder” para transformar as relações sociais de dominação, poder que leva à 

liberdade e transformação. (p.138,139).  O primeiro passo para a construção dessa 

competência, segundo o educador, é  quando   o conhecimento que  torna o ser 

humano “forte e poderoso” individual e coletivamente, já faz parte de sua vida. 

Quanto aos resultados, de um lado, os dados das análises dos textos nos 

mostram a riqueza da abordagem das questões inerentes à pluralidade cultural nos 

conteúdos do livro didático em estudo, conforme mencionadas anteriormente.  

De outro, os dados dos questionários indicam que, embora, 111 dos sujeitos 

reconheçam a relevância do estudo em sala de aula dos conteúdos acerca da 

pluralidade cultural, conforme figura 10, e 105 desses entrevistados concordem com 

o fato de discutir essa problemática possibilitar melhoria em sua vida e dos seus  

colegas, figura 13, registra-se contradição nos dados desses informantes, à medida 

em que, ao apresentarem suas justificativas a respeito dessa questão, relacionam–

nas à melhoria de vida como condição para arrumar um emprego, por exemplo, 

assim distanciam-se das orientações dos PCN, que tem como meta que os alunos 

sejam capazes de conhecerem e valorizarem a pluralidade do patrimônio 

sociocultural brasileiro, bem como os aspectos socioculturais de outros povos e 

nações, posicionando-se contra qualquer discriminação baseada em diferenças 
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culturais, de classe social, de crenças, de sexo, de etnia ou outras características 

individuais e sociais.(BRASIL-PCN, 1998, p.7)   

 Outro aspecto que depõe contra a declarada aprovação da pluralidade 

cultural como conteúdo de aula, pelos sujeitos, já mencionados anteriormente, e a 

ocasião em que os entrevistados apontam o silenciamento (ler silenciosamente e 

responder as questões do livro) em vez de debater o texto e estabelecer relação 

com a realidade, figura 22. 

Com efeito, emerge como um fato coerente com os resultados acima, os 

dados dos docentes, quando os mesmos afirmam que não participaram da escolha 

do livro didático e utilizam-no raras vezes em suas aulas, sobretudo, por não 

reconhecerem a temática pesquisada como relevante nesse recurso didático. 

Em vista disso, não se pode negar o papel decisivo da formação pedagógica 

na busca de resultados favoráveis no ensino aprendizagem, principalmente, em se 

tratando de contribuições para o empoderamento dos educandos, conforme defende 

Loura (2009), dizendo que as práticas pedagógicas devem ser aliadas ao 

empoderamento sobre o qual Freire se reporta: 

A diversidade é característica dos alunos e alunas da EJA. 
Diversidade de território, de raça, de gênero, de sotaque, de 
vocabulário, de cultura, de religião. Daí a importância de se pensar 
em teorias e práticas que as considerem, respeitando-as, 
valorizando-as, aproveitando-as para trocas significativas entre os 
pares (LOURA, 2009, p.206). 
 

    Dessa forma, embora se considere a sala de aula como espaço plural e 

diverso no qual se construam  pressupostos teóricos  metodológicos que dialoguem 

com a diversidade cultural presente na sociedade, é importante compreender que o 

processo de empoderamento perpassa esse  limite. 

Por fim, retomando os dados dos questionários, a nosso entender, ainda não 

está posta para os adultos entrevistados da EJA, a concepção de um ensino que 

possibilite reflexão sobre si mesmos, sua identidade cultural, sua relação com a 

sociedade (família, escola, comunidade, trabalho), como contribuição para a 

formação de sujeitos seguros de si e valorizados como cidadãos de direitos e 

empoderados. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

Vivemos um momento em que emergem as diferenças culturais em todos os 

setores e em todos os tempos - resultado do contato com o diferente e possibilitado 

pelo incontrolável avanço tecnológico, característica do processo de globalização. 

Nesse cenário, é uma necessidade que os campos do saber, dentre eles, as práticas 

educativas e o material didático, incorporem tais mudanças. 

 De modo particular, pensar o papel da EJA nesse contexto, implica ir além da 

simples oferta dessa modalidade de ensino. Reflete a urgência de se discutir a 

educação de pessoas jovens e adultas no âmbito dos componentes curriculares, das 

temáticas, recursos didáticos e práticas que venham ao encontro das necessidades 

desse público. 

     Com essa intenção, apresentamos, na introdução deste estudo, os objetivos e 

os caminhos para alcançá-los. A questão-problematizadora a ser respondida é: A 

abordagem sobre a Pluralidade Cultural nos conteúdos de língua portuguesa do livro 

didático da EJA-Moderna, de 6º ano, possibilita o empoderamento dos alunos? 

           Em Paulo Freire, educador brasileiro,autor do novo sentido ao termo inglês 

empowerment, encontramos o conceito de empoderamento, como a capacidade que 

o indivíduo constrói almejando a sua transformação, por meio das relações sociais e 

de seu grupo.   

        O corpus desta pesquisa constituiu-se de textos do livro didático e de 

questionários aplicados a alunos e respectivos professores.   Para atender aos 

objetivos específicos, analisamos 09 (nove) dos 31 (trinta e um) textos que 

compõem o acervo do livro, a fim de ajuizar se a abordagem da pluralidade cultural 

nesse corpus valoriza a diversidade brasileira. 

   Como critério para análise, utilizamo-nos do sistema de categorização. 

Mesmo entendendo os aspectos da pluralidade cultural como indissociáveis, na  

categoria 1, analisamos os textos cujo foco volta-se para “, cultura, identidade, 

questão étnico-racial; A categoria 2, diz respeito “à classe social, direitos humanos, 

trabalho, religião e gênero. Assim como a categoria 3, compõe os textos que tratam 
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da “linguagem e preconceito linguístico. Na sequência, buscamos, por meio da 

aplicação de questionários, a opinião dos alunos e professores sobre a abordagem 

da temática no material didático utilizado na escola, nas práticas de leitura e 

interpretação de texto. 

      No que tange à análise dos textos, a pesquisa permitiu concluir que a 

problemática da pluralidade cultural é marcante nos conteúdos de língua 

portuguesa, em todos os gêneros textuais. Atende ao que propõem os PCN e as 

Diretrizes Curriculares para EJA, em sua abordagem e na valorização da 

diversidade brasileira.  

Esse resultado, em diálogo com os dados do questionário, mostra-nos que, 

embora haja essa valorização da temática nos textos, percebe-se um 

distanciamento entre o que o livro oferta e as condições e realidade dos alunos. No 

momento em que se trata da temática, muitos entrevistados sequer conseguem 

estabelecer relação entre o tema, sua vida e de seu grupo social. Mesmo sabendo 

que o empoderamento é processo complexo, abrangente e contínuo, entendemos 

que fatos dessa natureza comprometam o empoderamento do aluno – objetivo de 

nossa pesquisa. 

          Embora os dados do corpus nos mostrem que a problemática acerca da 

Pluralidade Cultural encontra-se presente nos conteúdos de língua portuguesa do 

livro EJA-Moderna, o que se supõe trabalhada em sala de aula, por meio dos textos 

com os estudantes, isso não implica o cultivo dos assuntos por parte dos sujeitos 

desta pesquisa.  Sabe-se que a possibilidade de empoderamento ultrapassa a sala 

de aula e aponta para outros cenários como os das políticas públicas e pedagógicas 

voltadas para a EJA, e  para a formação de profissionais que atuam nesse campo. 

           É importante lembrar que a maneira como professores e alunos leem o 

mundo, pode funcionar ou para silenciar os educandos ou para legitimar suas vozes 

num esforço para os empoderar como cidadãos críticos e ativos em prol do 

atendimento de suas necessidades e de seu grupo social. 

 Nesse contexto, cabe refletir que a teoria desenvolvida por Freire como 

pedagogia libertadora, pedagogia emancipatória não trata simplesmente sobre o 

empoderamento dos educandos, mas refere-se também ao empoderamento do 
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educadores como parte de um amplo projeto de construção social. Em Freire (1987) 

é dito que o educador-problematizador refaz constantemente seu conhecimento no 

conhecimento dos alunos. Estes, em vez de serem recipientes dóceis de depósitos 

tornam-se investigadores críticos em diálogo com o educador, investigador crítico 

também.  Estabelece-se uma relação dialética entre uma leitura crítica do mundo e 

da palavra que, por sua vez rompe com o estabelecido na construção do novo. 

 Para tanto, ressalta-se a importância da formação pedagógica, visto que são 

as práticas didáticas como parte de uma pedagogia para o empoderamento que 

movem o projeto de reconstrução social e potencializam a possibilidade humana. O 

estudo, não só da pluralidade cultural, mas do conhecimento em todos os aspectos 

e níveis, precisa erguer-se sobre uma teoria dialética da voz e do empoderamento, 

não do silenciamento como foi visto na pesquisa. 

   Em se tratando da temática, faz-se necessário lembrar que somos um país 

que se caracteriza pela diversidade, mas, na maioria das vezes, não respeita as 

diferenças. Nesse sentido, a escola, de modo particular a da EJA, contexto das 

heterogeneidades, pode se tornar reprodutora de conceitos que desvalorizam os 

grupos considerados minoritários, assim como disseminadora de preconceitos.  

             Daí a relevância dessa problemática tendo como suporte o livro didático, 

que muitas vezes, assume um controle sobre a prática pedagógica na escola como 

depositário da verdade. Nesse contexto, é de suma importância que tal recurso seja 

utilizado por professores e alunos de maneira questionadora, transformando-se 

assim em instrumento de desenvolvimento de consciência crítica, na ação 

pedagógica cotidiana, sem esquecer de que, em algumas escolas,  o livro pode ser  

o único material pedagógico acessível aos educadores e educandos. 

          Ainda mencionando a importância da formação profissional - embora não 

sendo esse o foco da pesquisa - a educação linguística que norteia a atitude e a 

prática do professor de língua portuguesa pode fazer a diferença no contexto escolar 

e na vida dos alunos. Vale o questionamento, de que adianta o profissional ter em 

mão um material considerado ideal para promover uma educação multicultural se 

não souber o que fazer com ele?  
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Consideramos esta uma pesquisa relevante, visto que nos possibilitou 

compreender, além do que já foi mencionado, a trajetória de lutas da EJA no Brasil e 

constatar que, ao longo da história, ainda não se constitui foco de prioridade no 

âmbito das políticas públicas e educacionais consequentemente há grande 

dificuldade dos programas destinados a esse segmento educacional, cumprirem 

seus objetivos. Assim, o contexto de EJA continua rico de contradições, 

necessidades e urgências, o que se traduz em desafios na área da educação. 
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APÊNDICES 

PREZADO ALUNO 

 

 

     Solicito, por gentileza, que responda este questionário, pois, através das perguntas abaixo 

pretendemos obter informações a respeito do trabalho com os conteúdos do livro didático de 

português, EJA Moderna, 6º ano, adotado em 2015. Informações essas que constarão em minha 

dissertação de Mestrado, Letras-UNIR, 2013. 

    Não precisa se identificar. 

1- Escola___________________________________ 

2- Idade___________________________________ 

3- Sexo   (    )  masculino         (   ) feminino 

4- Estado (lugar em que nasceu)_____________________ 

5- Estado civil  (   ) solteiro  (   )casado   (   ) divorciado/desquitado  (   ) viúvo  (    ) outros 

6- Estudou a série anterior  aqui nesta escola?   (   )sim         (    )não 

7- Se está  recomeçando os estudos agora no 6º ano, faz quanto tempo que não estudava? 

________________ 

8- Qual é a sua opinião sobre o livro didático de português EJA Moderna,  2015?            

(    )    excelente         (    ) bom        (    )   regular       (     )    péssimo 

Por quê? ______________________________________________________________ 

9- Das atividades  do  livro didático de português  EJA  Moderna, quais  aquelas que você tem 

realizado  com mais frequência em sala de aula?  Marque um X em três delas.          

(    ) Ler silenciosamente o texto e responder as questões do livro.                                                           

             (    ) Ler o texto em voz alta  e responder  as questões do livro.                                                                                                                           

(    ) Copiar do  quadro 

(    ) Fazer redação 

(    ) Ler o texto, debater o assunto , fazendo comparação com a realidade e  com a vida  dos  

alunos 

(     )- outros ______________________________________                                                                                               

10- Você considera importante estudar, em sala de aula, os conteúdos  que tratam de culturas 

diferentes, identidades do povo, tipos de linguagens, preconceitos, direitos e deveres e 

outros, presentes neste livro didático? 

(   ) sim             (     ) não                  (    ) talvez                                                                                                                   

11- O estudo dos conteúdos já  mencionados na  questão anterior  trazem conhecimentos que 

podem melhorar sua vida no dia a dia, bem como a de seus colegas? 

(     ) sim                     (     ) não              (    ) talvez 

Por quê? 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________                                                                                                    

12-  Entre os assuntos do livro didático de português, quais aqueles que você considerou mais 

importantes em seu estudo? Cite pelo menos três deles. 

 

 

 

Desde já, meus sinceros agradecimentos, 

                                            Maria Antônia Fernandes da Silva 
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PREZADO(A) PROFESSOR(A) 

 

Solicito que você faça a gentileza de responder este questionário. A sua valiosa resposta me 

ajudará na pesquisa do meu Mestrado em Letras na Universidade Federal de Rondônia. 

Pretendo saber sobre o trabalho realizado como livro didático de português, EJA Moderna, 

6ª Série(5º ano) adotado em 1915. 

 

Você não precisa se identificar. 

1-Você participou da escolha do livro didático a ser adotado em 2015, 2016, 2017?  

(   ) sim                            (  )não 

 

Se não, por  quê?_________________________________ 

 

2- O livro didático  EJA Moderna fez parte da opção que você defendeu? 

(    )sim                                                      (     ) não 

 

3- Você utiliza o livro didático EJA Moderna, como recurso em suas aulas de Língua 

Portuguesa? 

a-(   ) sim. Em que percentual? 

b -(   )- de 10%   a  30% 

c -(   ) de 40% a 70% 

d -(   )de 80%  a 100% 

e- (   ) não.  Por quê? 

Que outros recursos você utiliza em suas aulas? 

4-Qual é a sua opinião sobreo livro didático de português  EJA Moderna 2015 no que diz 

respeito à abordagem da Pluralidade Cultural? 

(    ) excelente      (   )bom        (   )regular      (   ) péssimo 

Por quê? 

 

 

 

Muito obrigada pela sua colaboração 

Professora Maria Antônia Fernandes da Silva 
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