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. CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA: 

Educação das Relações Étnico-Raciais para professores (as)

 da Educação de Jovens e Adultos (EJA)

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: Semestral. 

TEMPO: 40horas. 

. NÍVEL: Formação Continuada

. ÁREA: Educação

1. 
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2. 

. PROFESSOR (A) DO CURSO: Marinete da Silva Morais

CONTATOS DO (A) PROFESSOR (A): netemorais72@gmail.com � 

Telefone 31 998987371 

CURRICULO RESUMIDO DO (A) PROFESSOR (A):. 

Graduada em Pedagogia, Pós-graduada em Psicopedagogia 

Institucional, curso de aperfeiçoamento em Gestão em Políticas Públicas 

em gênero e Raça pelo Departamento de Ciência Política da Faculdade 

de Filosofia e Ciências da UFMG. Pós graduada em Gestão de Políticas 

Públicas em Gênero e Raça pela Universidade Federal de Viçosa no 

Centro de Ciências Humanas Letras e Artes e mestranda no Programa 

de Pós graduação em Educação e Docência � PROMESTRE � UFMG, na 

linha de pesquisa Educação de Jovens e Adultos. Atualmente trabalha na 

coordenação pedagógica da rede municipal de Ensino de João 

Monlevade.
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3.1 - RESUMO:

3. 

A proposta de formação tem o objetivo de trabalhar juntamente 

com professores (as) que atuam na EJA com a Educação das Relações 

Étnico-Raciais na Rede Municipal de João Monlevade. Essa proposta de 

formação está vinculada aos resultados obtidos na pesquisa de mestrado 

realizada no âmbito do Mestrado Profissional. A investigação apontou 

que abordagem de temas relacionados às relações étnico-raciais 

emergem de maneira bastante incipientes nas práticas pedagógicas 

desenvolvidas pelos docentes nessa modalidade. Além disso, constatou-

se que a questão racial é pouco discutida tanto na formação inicial, 

quanto na continuada docente.  A relevância de realizar o presente curso 

então encontra, nesse sentido, respaldo social. Uma vez que busca 

problematizar uma temática que é significativa para a sociedade 

brasileira, qual seja: 
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a Formação continuada de professores que atuam na EJA e a temática 

Educação das Relações Étnico-Raciais.  Espera-se que os resultados 

obtidos no curso possam, de alguma maneira, contribuir com a política 

municipal de João Monlevade no que concerne à formação de 

professores(as) da EJA e a Educação das Relações Étnico-Raciais.

PALAVRAS-CHAVE: EJA, Formação continuada de Professores(as), 

Relações Étnico-Raciais

3.2 - APRESENTAÇÃO 

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

ensino ofertada pelos sistemas públicos municipal, estadual, federal e por 

iniciativas privadas. Devido à heterogeneidade dos sujeitos dessa 

modalidade, sobretudo no que diz respeito à diversidade 

socioeconômica, cultural, política, geográfica, entre outros, é importante 

ressaltar que a formação, tanto inicial quanto continuada de professor (a), 

é fundamental. Buscando minimamente assegurar a garantia do direito à 

aprendizagem dos adolescentes, jovens, adultos e idosos, que muitas 

vezes foi negada ao longo da trajetória histórica desse país.

Os sujeitos da educação inseridos em processos de 

escolarização na EJA vivenciam no seu cotidiano as desigualdades racial, 

social, econômica e educacional, etc. É nesse sentido que essa 

modalidade de ensino necessita ser compreendida como promotora do 

direito à educação e às diversidades. E mais, ela necessita estar 

disponível a todos e todas, pois a realidade do analfabetismo e dos 

sujeitos pouco escolarizados confunde-se, muitas vezes com o mapa da 

pobreza desse país, que tem a cada dia se acentuado. Como 

consequência, temos o processo de exclusão social que atinge 

diretamente a parcela da população negra.



Portanto, a necessidade de produção e efetivação das políticas 

públicas de Estado voltadas para a EJA e para sujeitos docentes e 

discentes envolvendo a participação da sociedade como um todo tendo 

em vista a superação das desigualdades construídas. A educação, nesse 

caso, apresenta-se como sendo uma das etapas da transformação 

social. 

A EJA é uma política educacional e, principalmente, uma política 

social, uma vez que se configura como uma dívida histórica social, como 

afirmado na Declaração de Hamburgo.

Portanto, a proposta desse curso de Formação constitui-se 

como uma iniciativa para o debate da realidade da EJA articulada à 

Educação das Relações Étnico-Raciais. Esperamos que a realização dele 

possa de alguma maneira contribuir com a formação continuada de 

professores(as) que atuam na rede pública de ensino do município de 

João Monlevade. 

 A educação de adultos torna-se 
mais que um direito: é a chave para o 
século XXI; é tanto consequência do 
exercício de cidadania como 
condição para a plena participação 
na sociedade. Além do mais, é um 
poderoso argumento em favor do 
d e senv o l v im en t o  eco l ó g ico 
sustentável, da democracia, da 
justiça, da igualdade entre sexos, do 
desenvolvimento socioeconômico e 
c ient í f ico ,  a lém do requ is i to 
fundamental para a construção de 
um mundo onde a violência cede 
lugar ao diálogo e a cultura de paz 
baseada na justiça (Declaração de 
Hamburgo sobre a EJA � 1997)
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3.3 - JUSTIFICATIVA: 

A rede municipal de João Monlevade oferece a Educação de 
Jovens e Adultos, atualmente, nos níveis de Ensino Fundamental 1º 
segmento (anos iniciais) e 2º segmento (anos finais) com nove 
professores. Os docentes são distribuídos da seguinte maneira: dois para 
o 1º segmento com duas turmas e sete professores para o 2º segmento 
com três turmas. Um total de 196 educandos e nove professores (as) 
atuando na EJA. Importante destacar que desses nove, apenas três 
atuam especificamente na EJA, os demais atuam na escola no diurno e 
complementam carga horária nessa modalidade. Além disso, desse 
número total, três atuam na rede estadual. 

João Monlevade tem um percentual populacional de 60,73% 
pretos de acordo com a categoria do IBGE, sendo pardos 47,23% e preto 
13,50%. Se considerarmos nesta mesma categoria o número de pessoas 
que não sabem ler e escrever de 15 anos ou mais temos 1.816 pessoas, 
sendo pardas 1.199 e preta 617, sendo que o número de pretos que não 
sabe ler e escrever é 63 a mais que o branco que é 554 pessoas.

Os dados nos fazem refletir também sobre a taxa de 
analfabetismo feminino acima de 15 anos que é de 4,11% e a taxa de 
analfabetismo masculino que é de 3,60%. Dados que refletem nas turmas 
de alfabetização da escola pesquisada, dos 19 alunos e alunas 
matriculados(as) em 2018, a maioria são mulheres, diferente do segundo 
segmento em que a maioria é de homens.

Diante dos dados e do contexto da EJA, atualmente, faz-se 
necessário promover o curso de Formação Continuada de Educação em 
Relação Étnico-Raciais para Professores da Educação de Jovens e 
Adultos � EJA da cidade de João Monlevade, com a finalidade de 
contribuir para sanar uma lacuna formativa sobre questões raciais.
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4. 

4.1 - GERAL 
Propor um curso de formação continuada de professores (as) de EJA 
para a Educação das Relações Étnico-Raciais na rede municipal em 
João Monlevade.

4.2 - ESPECÍFICOS:

. Discutir a implementação da Lei 10.639/03 e as Diretrizes para 
E d u c a ç ã o  d a s  R e l a ç õ e s  É t n i c o - R a c i a i s  n a  E J A ;

Dialogar acerca dos sujeitos da EJA a partir do direito à educação da . 

EJA e do direito às diversidades;                  . 
Problematizar a realidade da população negra do município de João . 

Mon levade  no  âmbi to  dessa  moda l idade  de  ens i no .
Analisar e construir práticas pedagógicas para atuação na temática . 

racial tanto na sala de aula quanto fora dela.
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5.

A temática de cada módulo será trabalhada por meio de aulas 
expositivas e dialógicas, através de:
 Leituras;. 

 Seminários e debates;. 

 Trabalhos em pequenos grupos;. 

 Exibição de vídeos.. 

5.1 - EMENTA:
O curso tem por objetivo compreender como o tema da Educação 
das Relações Étnico-Raciais é trabalhado na prática pedagógica de 
professores(as) da modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) na rede municipal em João Monlevade.
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5.2 - FORMA DE AVALIAÇÃO:
A avaliação é processual, ou seja, ao final de cada módulo trabalhado 
será realizado uma atividade avaliativa que pode ser oral, escrita, etc. 
Além disso, ao final do curso os docentes participantes deverão 
desenvolver e relatar uma atividade prática a ser elaborada em sala de 
aula sobre a temática: Educação das Relações Étnico-Raciais e EJA.
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CARGA HORÁRIA: 40h
CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO: Professores(as) que 
atuam ou desejam   atuar na EJA. 

PRÉ-REQUISITOS: 
. Atuação profissional na EJA; 
. Professores(as) efetivos da rede pública, municipal e estadual, e 
da rede privada, que tenham interesse em se aprofundar nessa 
temática;
. Proposta de curso a ser apresentada na Secretaria Municipal de 
Ensino de João Monlevade na modalidade de aperfeiçoamento de 
formação continuada de professores(as) da EJA.

NÚMERO DE VAGAS: 30
DEMANDAS DE INFRAESTRUTURA E RECURSOS:
. Sala para realização das aulas;
. Recurso audiovisual (Datashow);
. Xérox e/ou impressão do material didático;

informa es 6. pes ec fica
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MÓDULOS/ TEMÁTICA CARGA HORÁRIA

I - Introdução à história da EJA no Brasil 

II � Discussão sobre a implementação da Lei 10.639/2003 e as Diretrizes 

Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais na Educação Básica.

III � Formação de Professores, EJA e Relações Étnico-Raciais

IV - Identidade, gênero, raça, etnia, políticas públicas e EJA

V � Construção de práticas pedagógicas para se trabalhar com a Educação 

das Relações Étnico-Raciais na EJA a partir do �folder� com indicações. 

Apresentação do trabalho e Entrega de Certificado

2h

4h

6h

8h

4h

16h
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