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RESUMO: 
O intuito desta comunicação é apresentar a experiência do Curso De Especialização em 
Educação de Jovens e Adultos para a Juventude realizado pela FACED/UFU no qual 
buscamos oferecer um curso de pós-graduação latu sensu que permitisse contribuir para a 
formação continuada de professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos com 
temáticas que abordam além de especificidades desta modalidade de ensino, a discussão sobre 
juventudes, e outras questões como Educação em Rede, Políticas sociais e de Enfrentamento a 
Violência e ao Racismo, Relações Étnico-Raciais, Sexualidades, Relações Raciais e de 
Gênero e Territórios e culturas juvenis. O curso foi desenvolvido na modalidade presencial, 
com uma carga horária de 420 horas em cada polo e a metodologia utilizada é denominada 
como “Ver, Ouvir e Registrar”, Através dessa metodologia, o cursista é convidado a 
pesquisar, investigar e compartilhar informações do seu contexto, da sua região e da sua 
escola. O curso já está em sua segunda edição devido a demanda de ações formativas nesta 
área. Assim, a realização deste projeto resultou em benefícios tanto para os professores da 
EJA como para as escolas na qual estes profissionais atuam, uma vez que a abordagem 
sistêmica em rede estimula a articulação entre diversos segmentos da sociedade organizada, 
favorece a sinergia entre os diferentes espaços e a troca de experiências entre todos os atores 
sociais da escola contemplada, de seu entorno como também da própria UFU quando decide e 
tem experimentado via proposta da REDE/UFU sair dos muros acadêmicos. 
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INTRODUÇÃO 

O projeto de Educação de Jovens e Adultos para a Juventude, foi promovido pela Faculdade 

de Educação (FACED) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Esta proposta  

consistiu na criação, promoção e execução do curso de Pós-Graduação lato sensu 

(especialização) Educação de Jovens e Adultos para a Juventude com intuito de contribuir 

para a formação continuada de professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos 
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(EJA), apresentando temáticas relativas a esta modalidade de ensino que tantas vezes é 

relegada a segundo plano na formação inicial, como também abordar questões referentes à 

juventude, visto que a cada dia tem se observado um crescente aumento de jovens que  

migram do Ensino Regular para a EJA. Além disso, não se pode ignorar que boa parte desta 

juventude que engrossa a procura pela EJA são formados por jovens negros e pobres. Como 

nos lembra Arroyo: 

Desde que EJA é EJA esses jovens 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, 
étnicos, culturais. O nome genérico: educação de jovens e adultos, oculta 
identidades coletivas. Tentar reconfigurar a EJA implica assumir essas 
identidades coletivas (ARROYO, 2001, p. 29). 

Desta forma, pretendeu-se com este curso realizar uma discussão sobre a situação a que estão 

expostos esses jovens, visando a elaboração de estratégias de enfrentamento das violências 

que afetam esses sujeitos, através da articulação de uma intervenção em rede com foco no 

território. Assumir como centro do trabalho as noções de rede e território pressupõe a 

compreensão de que intervenções efetivas para a desconstrução de uma cultura da violência 

devem ser alcançadas por meio de relações horizontais entre os diversos pontos da rede. 

Rompe-se, assim, com a expectativa de uma intervenção isolada capaz de dar conta da 

complexidade das relações históricas, econômicas e sociais produtoras da violência, 

estimulando a reflexão sobre o papel de cada "ponto" dessa rede, entendendo a escola como 

um desses pontos. Consideramos que há uma necessidade urgente de investimento na 

Educação de Jovens e Adultos, para que a mesma se torne competente política e socialmente 

para lidar com as questões específicas ligadas aos temas da questão da juventude, étnico 

racial, sexualidade, relações raciais e de gênero e relações com o trabalho. A partir desses 

pressupostos básicos acerca da formação docente, este Curso de Especialização pretendeu 

atender os professores da Educação de Jovens e adultos oferecendo-lhes gratuitamente 

oportunidades de estudos, reflexões e consequente ampliação de seu nível de formação, 

esperando assim contribuir para o seu desenvolvimento pessoal, profissional e a  

sensibilização para proporcionarmos uma maior qualidade de vida no ambiente onde atuam. 
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HISTÓRICO DO CURSO 

O projeto deste curso foi fruto do envolvimento COLETIVO de docentes e discentes da UFU 

como também da rede pública de ensino de Uberlândia e região por meio da REDE UFU de 

formação de professores. 

A Universidade Federal de Uberlândia conhecida como UFU foi criada em 1969, a partir da 

fusão de faculdades isoladas, e federalizada em 1978, oferece atualmente 60 cursos de 

graduação, 23 de mestrado, 14 de doutorado, 30 cursos de especialização e 168 de extensão. 

Esta estrutura acadêmica está organizada em 28 Unidades Acadêmicas (Faculdades e 

Institutos) nas áreas de Ciências Biomédicas, de Ciências Exatas e de Ciências Humanas e 

Artes. Além disso, conta com o Campus do Pontal (Ituiutaba – MG), criado em 2006, que 

funciona hoje com 11 dos 60 cursos de graduação, com o  Campus  de  Monte  Carmelo 

criado em 21 de fevereiro de 2011, que atende 214 alunos matriculados no primeiro semestre 

de 2012 nos 3 cursos de graduação  oferecidos  e  o Campus  de Patos de Minas  criado em  

21 de fevereiro de 2011, que atende 236 alunos matriculados no primeiro semestre de 2012 

nos 3 cursos de graduação oferecidos. A instituição conta com um universo de 1.700 

professores, 21.000 alunos e cerca de 3.000 técnicos administrativos, desenvolvendo suas 

atividades com base no compromisso da educação pública, gratuita e de qualidade. 

A Universidade Federal de Uberlândia – UFU -, como instituição pública comprometida com 

a inclusão de todas nas instituições escolares, vem fortalecendo a extensão universitária, o 

ensino e a pesquisa vinculada à proposta da educação inclusiva. A educação inclusiva no 

nosso entendimento inclui o acesso, a permanência e a conclusão, por parte de todas as 

crianças, jovens e adultos, de todas as modalidades e etapas do sistema educacional, 

independentemente de raça, gênero, etnia, classe social ou deficiência. Desse modo, como 

expõe Carvalho (2004, p.12), a educação inclusiva “pressupõe uma nova maneira de 

entendermos as respostas educativas que se oferecem, com vistas à efetivação do trabalho na 

diversidade.” 

Há um entendimento, nessa Instituição, principalmente do grupo de docentes que elaborou 

este projeto de que uma das ações necessárias para superar a situação crítica da educação no 

país principalmente a mineira é a Formação Continuada de educadores das redes públicas da 
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Educação Básica, com vistas à superação de três grandes problemas da educação nacional: 

ingresso/acesso, permanência e conclusão dos estudos por parte de todos os alunos atendidos. 

Em vista disto, a perspectiva deste projeto é interdisciplinar que tem como prioridade auxiliar 

a formação continuada de educadores de EJA, principalmente no Triângulo Mineiro e seu 

entorno. 

Nesse contexto, parte dos docentes que elaboraram este projeto e de posse dos projetos de 

extensão criamos no ano de 2011 na PROEX-UFU uma “Rede de Formação de Professores” 

que tem como missão conhecer e ampliar as ações desenvolvidas no âmbito da Formação 

docente da rede pública nos municípios do Triângulo Mineiro atendidos pela Pró-Reitoria de 

Extensão Cultura e Assuntos Estudantis (PROEX/UFU). Essa rede é constituída por docentes 

de várias unidades acadêmicas da UFU, docentes das redes públicas de ensino, como também 

discentes da graduação e da pós-graduação. Os projetos e programas que compõe a “Rede 

UFU” tem como meta propor e desenvolver políticas de Formação Docente cujo elenco de 

suas prioridades estão os projetos voltados para o enfrentamento e orientação de temáticas tais 

como: o uso de tecnologias na prática pedagógica tanto dos formadores como dos docentes da 

rede pública, para cumprimento das Leis 10.639/03 e 11.645/08 que normatizam questões 

relacionadas à educação das relações étnico-raciais na perspectiva da cultura negra e indígena 

e para temáticas pouco desenvolvidas nas licenciaturas tais como linguagens e culturas, meio 

ambiente e saúde, gênero, raça e etnia, equidade e diversidade. 

A partir de estudos, do entendimento e de experiências dos docentes da Universidade Federal 

de Uberlândia, foi possível constatar uma defasagem de professores e alunos da EJA em 

relação as questões que atingem especialmente a juventude negra e, desta forma, realizar uma 

reflexão acerca do papel que a escola exerce frente às violências sofridas pela juventude. 

Assim, o objetivo desse projeto é propor uma discussão e análise dos problemas relacionados 

as políticas públicas de EJA, como também mapear quem são os jovens que frequenta a EJA, 

e como poderemos intervir positivamente no cotidiano e na realidade deles. 

Por ser um espaço privilegiado de formação de valores, socialização e sociabilidade, a escola 

constitui-se como um dos agentes primários na desconstrução da cultura de violência, sendo 

uma instituição fundamental na articulação de uma rede de promoção de cidadania e combate 
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às exclusões. O curso pretendeu contribuir para um trabalho emancipatório na escola, 

rompendo com o silenciamento sobre a violência que tem afetado os jovens negros/as, 

silêncio este que é cúmplice na manutenção das desigualdades sociais e dos processos de 

inferiorização que elas engendram. 

Desse modo, este curso buscou pautar a reflexão sobre a situação a que estão expostos esses 

jovens, visando a elaboração de estratégias de enfrentamento das violências que afetam esses 

sujeitos, através da articulação de uma intervenção em rede, com foco no território. 

A formação de professores é tema de pesquisas, estudos e investimentos, do grupo que 

coordena o programa dado a sua importância no atual contexto educacional. Os efeitos da 

globalização e dos avanços tecnológicos colocam novas exigências ao processo de formação 

docente, caracterizadas pela necessidade de uma visão mais totalizante e integradora dos 

fatores constitutivos da realidade e do cotidiano escolar. Sendo assim, as competências 

técnicas e pedagógicas não são suficientes para atuação, não basta o domínio de conteúdos 

específicos ou de metodologias de ensino, a formação precisa contemplar a dimensão política, 

social, cultural e socioambiental, visando a cidadania, a formação humana e o bem-estar 

social. 

Dessa forma procuramos aqui utilizar algumas experiências bem-sucedidas nos cursos de 

Extensão, em várias áreas do conhecimento, como pretexto para a circulação de diferentes 

linguagens. O ideal de uma sociedade mais justa e inclusiva se atinge por meio de uma 

educação libertária e emancipatória, sintonizada com a comunidade e o mundo, referenciada 

em projetos que contribuam para revitalização do ambiente local e que incentive os alunos a 

assumirem responsabilidades pelo seu aprendizado. Um sistema de aprendizado baseado em 

projetos que estabeleçam conexões interdisciplinares e transdisciplinares, no qual o professor 

da EJA possa participar das decisões e soluções, em relação aos desafios reais que se 

apresentam, lhes proporcionará a oportunidade para garantir sua cidadania plena. Este projeto, 

portanto, conta com ações integradas de ensino, extensão e pesquisa que será desmembrada 

em módulos de um projeto de EJA com intuito de incentivar professores de jovens e adultos a 

pensarem em termos de sistemas complexos e se reconhecerem como membros de uma única 

comunidade biótica junto aos demais seres da terra. 
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Sendo assim essa proposta foi organizada de forma multidisciplinar. Essa abordagem 

curricular em nossas escolas ainda se apresenta como um rumo pouco perseguido em nosso 

contexto educacional e acadêmico. No entanto, teoricamente, temos estudos de propostas 

interdisciplinares e transdisciplinares de ensino como relatam Fazenda (1995) e Celani 

(1998), por exemplo. 

Portanto, a interdisciplinaridade consiste em um modo de trabalhar o conhecimento que tem 

por objetivo buscar uma reintegração de aspectos que ficaram isolados uns dos outros, pela 

organização disciplinar. No sentido de romper com a histórica fragmentação dos currículos, 

essa abordagem surge como proposta de se conseguir uma visão mais ampla e adequada da 

realidade, visto que ao estabelecer o diálogo entre duas ou mais disciplinas, é uma 

compreensão mais ampliada dos conteúdos e suas relações. 

Para Fazenda (1995, p.14), “o processo interdisciplinar acaba por desempenhar um papel 

decisivo no sentido de dar corpo ao sonho, o sonho de fundar uma obra de educação à luz da 

sabedoria, da coragem e da humanidade”. Para a autora, esse deveria ser o rumo pretendido 

para a sociedade do século XXI. 

A transdisciplinaridade, para Celani (1998, p. 132), envolve mais do que a justaposição de 

ramos do saber. Envolve a coexistência em um estão de interação dinâmica. Para Moita Lopes 

(1998), o conhecimento transdisciplinar seria aquele construído na prática, gerado no contexto 

de aplicação. Uma proposta transdisciplinar iria além de reintegrar aspectos de diferentes 

disciplinas, mas ir além das disciplinas em uma busca de uma construção de conhecimento 

que vá além dos muros da escola, como já propunha Dewey (1938), quando afirmava que 

Educação e experiências de vida seriam uma via de mão dupla. 

Em uma comunidade de aprendizagem, professores, alfabetizadores, alfabetizandos, 

coordenadores e tutores estão todos interligados em uma rede de conhecimento, 

relacionamentos, afim de facilitar as aprendizagens. O ensino não flui de cima para baixo; ao 

contrário, há uma troca cíclica de informação. 

Porém, apesar da realização de inúmeras práticas interdisciplinares e transdisciplinares de sala 

de aula e investigações sobre essas práticas, esses rumos ainda parecem complexos para os 

integrantes de nosso contexto educacional. Como discute Fazenda (1995), a 
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interdisciplinaridade se constituiria em um caminho para combater a mediocridade e 

subserviência instauradas em nossas escolas. Em relação à transdisciplinaridade, uma 

dificuldade seria a falta de uma disposição para buscar perspectivas múltiplas, para ouvir 

vozes múltiplas, para a busca de novos parceiros, conforme postulado por Celani (1998). Mas, 

se por um lado o caminho novo e diferente parece arriscado, por outro empolga e desafia. É 

com o sentimento de enfrentar os desafios necessários para as transformações desejadas na 

Educação que este projeto se insere. 

A criação de uma rede de aprendizagem para professores, proposta neste projeto, voltada para 

o contexto de EJA, prevê ações modulares integradas em uma perspectiva interdisciplinar e 

transdisciplinar. Buscamos no contexto curricular deste projeto valorizar e apropriar de 

experiências positivas sobre projetos de aprendizagem. 

O projeto como um todo foi concebido como uma ação maior denominada de Educação de 

Jovens e Adultos para Juventude. As ações desse projeto se complementarão no decorrer de 

sua execução, isso deverá acontecer de forma interdisciplinar e transdisciplinar, buscando 

articular na extensão vivências e saberes oriundos dos processos de ensino e pesquisa nesta 

área. 

O curso foi desenvolvido na modalidade presencial, com uma carga horária de 420 horas em 

cada polo e a metodologia utilizada é denominada como “Ver, Ouvir e Registrar”, criada pela 

equipe do Observatório da Juventude da UFMG. Essa forma de trabalho tem se mostrado um 

instrumento importante na construção, por parte dos cursistas, de uma compreensão 

aprofundada da escola, dos sujeitos e do contexto onde estão inseridos. Através dessa 

metodologia, o cursista é convidado a pesquisar, investigar e compartilhar informações do seu 

contexto, da sua região e da sua escola. 

O curso foi estruturado na sua primeira edição com vinte e três módulos sendo estes: 

1. Seminário de abertura 

2. Educação e Antropologia Cultural 

3. Metodologia da Pesquisa para e em Educação de Jovens e Adultos com ênfase na 

Juventude 

4. Psicologia da Juventude e da Idade Adulta 
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5. Seminário de Integração I 

6. Juventudes, Projetos de Vida Movimentos Sociais, Educação e a Relação com o 

Trabalho. 

7. Gestão Democrática na EJA 

8. Cooperativismo e Economia Solidária 

9. Juventude(S), Escola e Políticas Públicas 

10. Seminário de integração curricular II 

11. Fundamentos do Currículo da EJA 

12. Didática, Planejamento e Avaliação da EJA 

13. EDUCAÇÃO EM REDE: a escola, as redes de políticas sociais e de enfrentamento 

ao racismo. 

14. Seminário de integração curricular III 

15. Juventudes e Relações Étnico-Raciais 

16. Juventude Negra: articulações entre racismo e violência 

17. Juventudes, sexualidades, relações raciais e de gênero 

18. Territórios e culturas juvenis. 

19. Juventude, drogas e racismo: redução de danos e enfrentamento ao genocídio da 

juventude negra 

20. Seminário de integração curricular IV 

21. Orientação TCC 

22. Apresentação de TCC 

23. Seminário Final 

A pergunta chave que orientou o percurso desta formação foi: quem são os sujeitos da EJA 

nos territórios marcados pela exclusão e violência juvenil e de que modo as escolas nesse 

contexto podem contribuir para a superação desta situação? Neste sentido, os temas propostos 

no curso estimulam as/os professoras/es a enxergar, interrogar e enfrentar os desafios que 

emergem no contexto onde essas escolas estão inseridas buscando, a partir da metodologia 

proposta, conhecer esse contexto e pensar possibilidades de atuação com esses sujeitos jovens 

estudantes da EJA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nosso propósito foi permitir que no desenho do seu percurso formativo, cada professor/a 

construísse as coordenadas que tornem visíveis, palpáveis e, portanto, passíveis de resolução, 

as questões que desafiam a efetividade de sua prática pedagógica nesse contexto, 

possibilitando reflexões que estimulem a superação da cultura da violência. 

Este curso está na sua segunda oferta, isso se deve a necessidade com relação a formação 

nesta área. É importante ressaltar que em sua primeira edição, finalizada em abril de 2016, o 

curso atendeu a mais de cento e oitenta alunos, em de três polos: Uberlândia, Monte Carmelo 

e Nova Ponte e foi financiado pela SECADI. Desta forma, gerou mais de 100 Trabalhos de 

conclusão de curso – TCCs – produzidos e apresentados em seminário coletivo sobre a EJA. 

Nesta segunda edição o curso será oferecido em dois polos escolhidos em razão da demanda: 

polo de Ituiutaba, que funcionará na FACIP/UFU e o polo de Uberlândia com aulas realizadas 

no Campus Santa Mônica. A realização desta nova oferta está sendo possível devido a uma 

ação promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura – PROEX – da Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU, para financiamento de projetos que objetiva a formação continuada de 

profissionais da Educação Básica da Rede Pública e Servidores Públicos conforme legislação, 

nos campi da UFU de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas, por meio de 

uma seleção em edital específico. Assim, serão oferecidas 120 vagas, sendo destinadas 60 

vagas por polo e o curso ocorrerá no período de fevereiro a dezembro de 2017. 

Assim, a realização deste projeto permitiu e permitirá resultar em benefícios não só para os 

professores da EJA em específico, mas para as escolas em que irão participar desse projeto, 

uma vez que a abordagem sistêmica em rede estimula a articulação entre diversos segmentos 

da sociedade organizada, favorece a sinergia entre os diferentes espaços e a troca de 

experiências entre todos os atores sociais da escola contemplada, de seu entorno como 

também da própria UFU quando decide e tem experimentado via proposta da REDE/UFU sair 

dos muros acadêmicos. 
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