
ATORES E CENÁRIOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS EM CORONEL FABRICIANO- MG

Elisiane Andrade Lima LIMA (Unileste); Luiz Antônio Da SILVA (Unileste)

Introdução: O presente texto trata das etapas de um projeto de pesquisa, ainda em
andamento, dos “Atores e cenários da Educação de Jovens e Adultos no município de
Coronel Fabriciano”.O estudo parte da hipótese geral sobre a necessidade de
ampliação e aprofundamento dos aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos
dos atores envolvidos nas experiências de educação de jovens e adultos no município
de Coronel Fabriciano nos últimos anos, mais precisamente entre 2006, ano de
elaboração do Plano Decenal de Educação, até os dias atuais. Objetivo: Entender o
perfil dos atores envolvidos nas experiências de ensino e aprendizagem da EJA no
município e os cenários em que atuam. Metodologia: A pesquisa tem como
características metodológicas o uso de técnicas e métodos quantitativos e qualitativos,
com previsão de aplicação de questionários, realização de entrevistas
semi-estruturadas, observação e análise documental. Resultados: O início da pesquisa
se deu a partir do estudo do projeto de pesquisa, com o objetivo de traçar a direção a
ser seguida, definição de dias e horários de reuniões. Foram realizados levantamentos,
revisão de literatura através da elaboração de fichamentos, produção de artigos e
aprofundamento de estudos sobre o tema da EJA no contexto nacional. O trabalho de
campo propriamente dito foi iniciado a partir do contato e conhecimento de sujeitos
envolvidos na EJA, sendo privilegiados os gestores até o momento.  Foram realizadas
entrevistas e ainda em andamento as análises da proposta pedagógica e o Plano
Decenal de Educação do Município. Conclusão: O projeto de pesquisa tem auxiliado
na compreensão dos múltiplos aspectos que envolvem a profissão do educador na
sociedade contemporânea, pois favorece o estabelecimento das devidas articulações
com conteúdos programáticos das diversas disciplinas ministradas no Curso de
Pedagogia deste Centro Universitário, além de auxiliar no desenvolvimento de minhas
atividades profissionais.
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