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Resumo 

Trata-se de uma pesquisa de mestrado, que tem por objetivo recuperar as trajetórias de 
vida e de estudo de jovens negros, alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). A 
idéia para desenvolver essa pesquisa surgiu através da experiência diária vivida na 
Escola Estadual “Antonio Casagrande” em Tangará da Serra - MT. A primeira 
observação feita foi em relação ao grande número de alunos negros matriculados nessa 
modalidade de ensino. Estudos recentes destacam que o contexto e os processos vividos 
pelo alunado da EJA não devem ser compreendidos e analisados somente pelo viés da 
desigualdade social, mas também da racial. Observando o cotidiano escolar, foi possível 
perceber que muitos professores se negam a refletir, a dialogar sobre preconceito e 
racismo, ou mesmo, quando percebem os conflitos étnico-raciais preferem o silêncio e a 
indiferença. Esse desconhecimento é acompanhado de um medo ao diferente, muito 
presente no Brasil e reforçado pelo mito da democracia racial. Espera-se, por meio da 
pesquisa qualitativa, responder as seguintes questões: quem são esses alunos? Qual sua 
procedência geográfica? A cor de sua pele, sua origem racial, teve alguma implicação 
na sua trajetória escolar?  Quais os motivos que os levaram a não concluir o ensino 
regular? Ao final da pesquisa, será possível conhecer, preservar e documentar o 
conhecimento oral e cultural dos alunos e, talvez, possibilitar a inclusão da discussão 
sobre a questão étnico-racial através da problematização e vivência dos alunos e 
professores.  
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Introdução 

 

 Recuperar as trajetórias de vida e de estudo de jovens negros, alunos da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) é o objetivo dessa pesquisa de mestrado, ainda em 

fase inicial. A idéia para desenvolver essa pesquisa surgiu através da experiência diária 

vivida no cotidiano escolar de uma escola estadual localizada numa cidade no interior 

do Estado de Mato Grosso, no contato com os educandos e educadores da EJA – 

Educação de Jovens e Adultos. Muitas questões colocadas na sala dos professores 

durante o intervalo das aulas, foram suscitando alguns questionamentos que se pretende 

compreender ao longo do processo da construção dessa dissertação de mestrado. 

   



 Uma das primeiras observações feitas, foi em relação ao grande número de 

alunos negros matriculados na EJA – Educação de Jovens e Adultos. Estudos recentes 

destacam que o contexto e os processos vividos pelo alunado da Educação de Jovens e 

Adultos não devem ser compreendidos e analisados somente pelo viés da desigualdade 

social, mas também pela desigualdade racial, pois, segundo Gomes (2004), pesquisas 

constatam a forte presença da população negra na EJA. Suas histórias de vida e 

trajetórias escolares são atravessadas por uma série de desigualdades e pela presença 

constante da violência.  

  

 O que causa espanto muitas vezes é perceber que a maioria dos professores 

ignoram este fato, desconhecem a importância de se compreender essa realidade, se 

negam a refletir, a dialogar sobre preconceito e racismo, ou mesmo, quando percebem 

os conflitos étnicos/raciais preferem o silencio e a indiferença do que enfrentar o 

próprio preconceito. No entanto, não podemos dizer que os educadores encontram-se 

totalmente apáticos diante da questão.  O problema, na maioria das vezes, é não saber 

como intervir. Esse desconhecimento é acompanhado de um medo ao diferente, muito 

presente no Brasil e reforçado pelo mito da democracia racial.  

  

 Ao longo desse estudo, as leituras do historiador Thomas E. Skidmore (1976) 

ajudarão a compreender como esse mito foi construído historicamente. Não cabe acusar 

ou vitimizar os educadores, mas destacar que algo precisa ser feito e que só o 

reconhecimento do estigma e do preconceito não basta. Segundo Gomes (2004) “[os 

professores] tanto podem impulsionar um trabalho pedagógico afirmativo e positivo, 

quanto pode resultar em medo, afastamento e silenciamento do docente diante da 

questão racial”.  

 

 As desigualdades raciais que acontecem historicamente na sociedade brasileira 

foram, aos poucos, sendo naturalizadas. Ainda citando Gomes (2004):  

 
“Esse processo contribui para a produção de uma reação perversa entre 
nós: ao serem pensadas como processos naturais, essas desigualdades 
tornam-se imperceptíveis. E, mesmo quando percebemos, muitas vezes não 
reagimos a elas, pois nosso olhar docente e pedagógico está tão 
‘acostumado’ com essa realidade social e racial na escola, que tendemos a 
naturalizá-la e não a questionamos”. 

  



 A proposta é coletar os depoimentos de 20 (vinte) alunos negros matriculados na 

EJA – Educação de Jovens e Adultos da Escola Estadual “Antonio Casagrande” na 

cidade de Tangará da Serra – MT, com o objetivo de recuperar suas histórias de vida. 

Espera-se, por meio da pesquisa qualitativa responder as seguintes questões: quem são 

esses alunos? Qual sua procedência geográfica? Uma vez que Tangará da Serra é um 

espaço que acolhe migrantes de várias partes do país. A cor de sua pele, sua origem 

racial, teve alguma implicação na sua trajetória escolar?  Quais os motivos que os 

levaram a não concluir o ensino regular?  

  

 A idéia para se fazer essa pesquisa, como já foi dito, partiu de uma observação 

do cotidiano escolar e das relações que se estabelecem entre professores e alunos. 

Através dessas observações foi possível perceber a dificuldade de se trabalhar com as 

questões étnico/raciais. Muitas vezes ao abordar questões relativas ao conteúdo de 

história do Brasil, a partir da história do negro, era possível perceber um profundo 

constrangimento por parte dos alunos e professores. 

 

 Neste sentido, considera-se importante saber por que motivos os alunos ficam 

tão constrangidos quando se fala da história do negro em sala de aula.  Também, através 

da pesquisa qualitativa, será possível conhecer, preservar e documentar o conhecimento 

oral e cultural dos alunos inseridos nos diferentes grupos desta modalidade de ensino e, 

talvez, ao final da pesquisa, possibilitar a inclusão da discussão sobre a questão étnico-

racial não apenas como tema transversal ou disciplina do currículo, mas como 

discussão, problematização e vivência dos alunos e professores. 

 

 

A EJA – Educação de Jovens e Adultos no Cenário Político Atual 

 

 Nos últimos anos, dentro de um cenário de grandes e rápidas transformações 

econômicas, políticas e sociais, o Brasil assumiu, oficialmente, uma série de 

compromissos internacionais para responder as demandas por condições de exercício da 

cidadania. Tanto a sociedade civil organizada, quanto o Estado se organizarão para 

buscar alternativas para garantir a todos o direito a educação.  

 



 Segundo Moacir Gadoti, em 1997, na V Conferência Internacional de Educação 

de Adultos da UNESCO, o Brasil foi instado a ratificar compromissos anteriores e a se 

comprometer mais, tendo em vista que o país possuía até então, um dos dez maiores 

PIBs (Produto Interno Bruto) do Planeta, mas ainda assim, apresentava um número 

elevado de analfabetismo e de pessoas com baixa escolaridade. 

 

 Diante das pressões internacionais, o Governo Federal Brasileiro decidiu agir e 

passou a criar programas para “resolver” o problema, mas infelizmente o que se viu e 

ainda hoje podemos presenciar nas escolas é uma preocupação com as estatísticas, sem 

levar em consideração a qualidade da educação ofertada a esses educandos.   

 

 São inúmeros os exemplos de políticas públicas adotadas que não vem dando 

resultados no que tange a qualidade da educação e a possibilidade dessa educação 

realmente transformar a vida desses educandos.  

 

 Que mudança significativa pode existir na vida de um aluno que faz o famoso 

“provão” e resolve 4 anos de vivência escolar em apenas 8 horas de prova?  Isto sem 

falar na “Prova de Classificação e Re-classificação” que cobra conteúdos estéreis, sem 

dar se quer condições a esse aluno para fazer essa avaliação.  

 

 Os Jovens e Adultos trabalhadores lutam para superar suas condições de vida 

(moradia, saúde, alimentação, transporte, emprego, etc.) que estão na raiz do problema 

do analfabetismo. O analfabetismo é a expressão da pobreza, conseqüência inevitável de 

uma estrutura social injusta, é preciso combater as causas do analfabetismo e para isso é 

fundamental partir do conhecimento das condições de vida do analfabeto, promovendo 

uma educação realmente libertadora, que atenda as necessidades de uma modalidade 

diferenciada de ensino.  

 

 A Educação Popular comprometida com os jovens e adultos em sua luta pela 

libertação e por melhores condições de vida e de trabalho, tem sua prática educativa 

fundada no diálogo, de acordo com o educador Paulo Freire o diálogo: 

      
“É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera 
criticidade. Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da 
confiança... Esse diálogo opõe-se ao antidiálogo que não gera criticidade, 



que não comunica, faz apenas comunicados, que é desesperançoso... Dizer a 
palavra é um direito de todos os homens e mulheres e não privilégio de 
alguns.”  

 

 A prática educativa referenciada pela Educação Popular busca estabelecer uma 

relação dialógica entre o educador e o educando, na qual os sujeitos envolvidos no 

processo se educam mutuamente. Procuram contribuir para que homens e mulheres se 

reconheçam enquanto sujeitos sociais e políticos, que estão no mundo e com o mundo, e 

que têm capacidade de transformar a realidade que não é estática, fixa e imutável. 

 

 A participação da sociedade civil, através de movimentos de Educação Popular, 

pode indicar caminhos para a ampliação de espaços democráticos, apontando a 

necessidade de criação de canais para a participação da população numa sociedade 

como a brasileira, marcada pelo autoritarismo.  

 

 A Educação Popular sendo uma prática política e pedagógica, com uma 

intencionalidade transformadora pode contribuir para a constituição de um processo 

participativo e conscientizador. Respeitando e incorporando a diversidade que compõe a 

escola, bem como permitindo a construção, de fato, coletiva, em que a voz de cada 

sujeito envolvido possa ser ouvida, estaremos desenvolvendo uma pedagogia 

transformadora. 

 

 

As Desigualdades Raciais na EJA – Educação de Jovens e Adultos 

 

 Estudos recentes destacam que o contexto e os processos vividos pelo alunado 

da Educação de Jovens e Adultos não devem ser compreendidos e analisados somente 

pelo viés da desigualdade social, mas também pela desigualdade racial, pois, pesquisas 

constatam a forte presença da população negra na EJA, cuja história de vida e trajetória 

escolar são atravessadas por uma série de desigualdades e pela presença constante da 

violência. Segundo Cunha e Silva: 

 

 “...é urgente alargar nossa percepção acerca das dimensões formativas nos 
tempos e espaços escolares, nas relações que são constituídas no cotidiano. 
Pensar uma escola inclusiva é conferir relevo ao sujeitos e elaborar entre 
eles, e com eles, um projeto a ser vivido dia-a-dia”  



 Cada vez mais, os professores da Educação de Jovens e Adultos têm de lidar 

com várias situações: a especificidade socioeconômica do seu aluno, a baixa auto-

estima decorrente das trajetórias de desumanização, a diversidade cultural, a diversidade 

étnico-racial, as diferentes perspectivas dos alunos em relação à escola e às questões e 

dilemas políticos da configuração do campo da EJA como espaço de direito do jovem e 

do adulto, principalmente, os trabalhadores.  

 

 A situação torna-se um tanto mais complexa quando paramos para refletir sobre 

a origem étnico-racial do aluno da EJA, pois muitos professores tendem a ignorar o fato 

da maioria dos alunos serem negros e, principalmente, se negam a refletir, a dialogar 

sobre preconceito e racismo. Essa tendência em negar a diversidade étnico-racial, é 

explicada pelo mito que foi construído em torno da “democracia racial”, que como já foi 

dito, será melhor estudado durante a realização da pesquisa.  

 

 Podemos apontar alguns dados que serão importantíssimos ao fazermos essa 

reflexão, primeiro em relação ao censo brasileiro, que pede às pessoas que se 

classifiquem dentro de uma das cinco categorias: branco, preto, pardo, indígena ou 

amarelo (oriental). Outra característica da classificação brasileira se relaciona ao nosso 

passado. Como Guimarães (1995:215) explica:  

 

"a especificidade do racismo brasileiro, ou do racismo latino-americano em 
geral, vem do fato de que a nacionalidade brasileira não foi formada, ou 
'imaginada', para usar a metáfora de Anderson, como uma comunidade de 
indivíduos etnicamente dissimilares, vindos de todas as partes da Europa, 
como ocorreu nos EUA. O Brasil é um amálgama de mestiços de diferentes 
origens raciais e étnicas, cuja raça e etnicidade foram perdidas, a fim de 
ganhar a nacionalidade brasileira".  

 

 Para propósitos estatísticos, considerando-se a flexibilidade da classificação de 

cor no Brasil, torna difícil diferenciar ambos os grupos, muitos pesquisadores 

consideram geralmente pretos e pardos juntos, como uma única categoria. Assume-se 

que a maioria dos pardos possui ascendência africana.  

 

 A partir dos dados mais recentes disponíveis (IBGE, 2007), podemos observar 

que a população brasileira compõe-se de 52,1% de brancos e 47,3% de negros, segundo 

a auto-declaração dos informantes. A distribuição regional apresenta-se bastante 

diferenciada, com grande concentração da população afro-brasileira nas regiões 



Nordeste e Norte. O sul do país possui população majoritariamente branca e a Região 

Centro-Oeste apresenta uma distribuição equilibrada entre brancos e negros, similar à 

distribuição nacional.  

 

 Segundo dados do PNAD/IBGE (2003), a população negra, tem em média, 5,7 

anos de estudo contra 7,6 da população branca (população de 15 anos ou mais).  A taxa 

de analfabetismo entre população negra é de 16,8% contra 7,1% da população branca 

(população de 15 anos ou mais).  

 

 Este quadro geral da situação educacional dos negros no Brasil, representa uma 

das principais dificuldades a serem enfrentadas a fim de gerar maior igualdade de 

oportunidades entre brancos e negros no país. O Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais (INEP), ligado ao Ministério da Educação, afirmou em artigo 

recente que a população negra continua apresentando um nível de escolaridade mais 

baixo.  

  

 Esta é uma das prioridades para uma política de eqüidade e integração 

socioeconômicas que requer uma ação mais afirmativa do poder público e da sociedade 

(Castro, 1998). O acesso à educação é geralmente apresentado pelos estudiosos como 

um dos principais fatores associados ao alcance de melhores oportunidades no mercado 

de trabalho e, conseqüentemente, um melhor rendimento.  

 

 Para um grande contingente da população, o aumento da escolaridade é visto 

como o principal caminho de mobilidade social ascendente dos indivíduos. Diante deste 

quadro, ganha ainda mais importância à análise e o estudo das desigualdades raciais na 

educação de jovens e adultos, negros no Brasil, especificamente nesta pesquisa, dos 

alunos matriculados na Escola Estadual “Antonio Casagrande” em Tangará da Serra – 

Mato Grosso. 

 

Contextualizando a escola pesquisada e o município de Tangará da Serra 

 

 A Escola Estadual “Antonio Casagrande” foi criada em 14 de fevereiro de 1991 

pelo governo estadual, recebeu este nome em homenagem a um dos pioneiros, que 



ajudaram a fazer a história de Tangara da Serra, com o objetivo de atender uma grande 

demanda de alunos que não completaram sua escolaridade na idade regular.  

 

 Em 1993 teve início à modalidade de ensino Supletivo semestral oferecido pela 

Escola desde a 5ª até a 8ª série do 1º grau, hoje ensino fundamental; e também o 2ª grau 

propedêutico, hoje ensino médio, nos períodos matutino e vespertino. Aos poucos, foi 

aumentando o número de alunos e em 1997 foi necessário abrir turmas no período 

noturno, não só para melhor ocupar o espaço físico da escola, mas também para atender 

uma grande demanda de alunos que trabalhavam durante o dia e desejavam retornar aos 

estudos.  

 

 Em 1998 a Escola passou a ser chamada de Escola Estadual de Suplência de 

Ensino Fundamental e Médio “Antonio Casagrande”. No ano 2000, o ensino supletivo 

foi extinto e foi adotada a modalidade seriada EJA – Educação de Jovens e Adultos, a 

Escola passou a se chamar Escola Estadual “Antonio Casagrande”. 

 

 Atualmente, a Escola atende alunos do Ensino Regular divididos em Ciclos de 

Formação, organizados em 03 (três) ciclos, sendo cada ciclo organizado em 03 (três) 

fases anuais letivas, no ensino fundamental. A Educação de Jovens e Adultos é ofertada 

tanto no Ensino Fundamental - 1º Segmento (Fase I, II e III), quanto no Ensino Médio - 

2º Segmento (Fase I, II e III), organizados em 03 (três) fases anuais letivas. 

 

 Segundo dados da secretaria da escola, em 2008 foram feitas 831 matrículas na 

EJA – Educação de Jovens e Adultos, sendo 258 no ensino fundamental e 573 no ensino 

médio.Desse modo, é possível constatar que existe uma grande demanda por essa 

modalidade diferenciada de ensino, e a questão que se coloca é a compreensão do 

contexto histórico de formação do município de Tangará da Serra e sua relação com o 

índice de analfabetismo e com os jovens e adultos fora da idade escolar. 

 

 Para compreender a história do município de Tangará da Serra é preciso começar 

pelo governo de Getúlio Vargas, a partir de 1930. Uma das políticas implantadas por 

esse governo foi o programa “Marcha para o Oeste”, onde se criaram às chamadas 

“colônias nacionais”, e começou efetivamente, a escalada de uma política colonizadora.  

 



 Dentro dessa política, em 1943, é criada a colônia Agrícola Nacional de 

Dourados, hoje situado no Estado de Mato Grosso do Sul. Esta colônia além de ter 

marcado a expansão da atividade agrícola comercial do Estado, favoreceu grandes 

fluxos migratórios.  

 

 Contudo, esta colônia funcionou apenas simbolicamente, e sobre ela a 

propaganda do Estado Novo operou sem cessar, apresentando-a como colônia modelo. 

Segundo a historiadora Tesoro, (1996)  

 

“A mercê de uma tática de divulgação enganosa, os colonos foram atraídos 
por promessas de propaganda ideológica efetuadas por meio da imprensa , 
que garantia estar naqueles espaços vazios à chance do eldorado esperado 
por todos eles...”  

 

 O mito de uma “terra de riqueza” sempre alimentou o movimento migratório de 

trabalhadores pobres do Brasil, o governo de Getúlio Vargas impulsionou esse mito 

através das técnicas de propaganda, onde eram projetadas poderosas imagens, nas quais 

trabalhadores passavam a ser vistos como “novos bandeirantes”. Atrás desse mito, 

deslocou-se um expressivo contingente populacional à busca da grande oportunidade 

das suas vidas.   

 

 Estes migrantes eram trazidos por caminhões das empresas colonizadoras, após 

serem despejados no local de destino eram abandonados à própria sorte, só não 

morreram de fome, graças ao socorro prestado pelo Governo do Estado, numa 

importante estratégia de fixá-los para tentar a colonização e o povoamento da região.  

 

 É dentro desse contexto que a ocupação de Tangará da Serra desde o final da 

década de cinqüenta precisa ser situada, ou seja, os projetos de colonização oficial em 

Mato Grosso. A colonização de Tangará tinha como meta implícita o processo de 

expansão e acumulação capitalista no país, a colonização na fronteira, do ponto de vista 

econômico, veio proporcionar o aumento da produção agrícola pela incorporação de 

novas terras ao processo produtivo. 

 

 Através de um discurso ideológico, o Governo Federal promoveu o fechamento 

da fronteira agrícola nos Estados do sul do país, dizia não haver mais terras para serem 



trabalhadas, em contraposição a essa realidade inventada, Mato Grosso passa a ser visto 

como uma fronteira em expansão. Essa transferência de população da região sul, onde 

predominava o minifúndio para a região norte e centro-oeste, tinha como objetivo 

também desarticular os movimentos agrários de trabalhadores rurais que vinham se 

fortalecendo na região sul do país.  

 

 É nesse contexto que em 1959, o Sr. Joaquim Oléa e o Sr. Júlio Martinez 

Benevides fundaram a empresa Sociedade Imobiliária Tupã para a Agricultura Ltda. – 

SITA. O objetivo era a implantação de um pólo agrícola através de um projeto de 

colonização privado.  O lugar, sede da futura cidade, recebeu o nome de Tangará da 

Serra.  

 

 A idéia de ocupar os “espaços vazios”, ganhava cada vez mais adeptos, além das 

propagandas do Estado e das Empresas Privadas, eram utilizados vários meios para 

vender as terras desejadas e atrair um número cada vez maior de pessoas para essa 

região, um grande artifício utilizado pela SITA foi, através do arquiteto Américo 

Carnevali, elaborar um projeto arquitetônico do espaço onde seria a futura cidade de 

Tangará da Serra. Além de tentar organizar o espaço rural e urbano, a idéia principal do 

projeto arquitetônico era vender a imagem de um lugar que não existia. De acordo com 

o historiador Carlos Edinei de Oliveira (2004),  

 

 “As primeiras famílias, ao chegarem em Tangará da Serra, começaram a 
requadricular o espaço, dando uma nova disposição ao ambiente 
anteriormente ocupado pêlos índios.... Quando os migrantes começaram a 
chegar, encontraram uma cidade quadriculada no solo, os espaços 
individuais estavam já preestabelecidos...A cidade foi edificada como marca 
de movimento, de progresso, do resultado significativo da Marcha para o 
Oeste, e o seu projeto arquitetônico ajudou a vender essa idéia.” 
 

 

 Nesse processo de ocupação de Mato Grosso, a partir da década de 70, a 

especulação fundiária impediu o surgimento de outras formas de produção, como por 

exemplo: a camponesa.  Na realidade a região de fronteira serviu como formadora de 

um campesinato pobre, consequentemente esse camponês acabou se tornando parte de 

um imenso “exército de reserva” para as empresas rurais capitalistas. Segundo o 

historiador Flávio Antonio Nascimento da Silva (1997), “o principal objetivo do 



Governo era a implantação ou expansão subsidiada do latifúndio modernizado, capaz 

de produzir em larga escala, com pequena geração de empregos...”.  

 

 Após a década de 70, quando a tecnificação do campo veio à tona, o processo de 

latifundiarização se tornou mais evidente. As então pequenas propriedades foram 

agrupadas em grandes fazendas de pastagens pelos grandes fazendeiros que se 

deslocavam da região sul. Dessa forma, muitos dos primeiros migrantes que ocuparam 

essa região viram seus sonhos se desmoronarem, pois vieram pra essa região movidos 

pelas propagandas e em busca de uma vida melhor , no entanto , as dificuldades só 

aumentaram.  

 

 Possivelmente os filhos dessas famílias que não conseguiram fixarem-se no 

campo, como pequenos proprietários, tenham engrossado as fileiras da EJA. Mas essa é 

uma questão que só será respondida com o desenvolvimento da pesquisa de campo, 

através das entrevistas. 
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