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Introdução: O projeto Atores e Cenários da Educação de Jovens e Adultos em Coronel
Fabriciano MG, que se encontra ainda em andamento, parte do estudo da hipótese
geral sobre a necessidade de ampliação e aprofundamento do cenário educacional da
Educação de Jovens e Adultos - EJA em seus aspectos econômicos, sociais, culturais e
políticos.  Objetivo: Diagnosticar o cenário educacional e o contexto das experiências
de educação de jovens e adultos no município de Coronel Fabriciano é o intuito geral
deste trabalho que destaca a influência das questões ideológicas e a função politizadora
nos processos de ensino e aprendizagem com jovens e adultos no município.
Metodologia: A metodologia adotada tem características quantitativas e qualitativas,
com aplicação de questionário fechado, observação, recursos de análise documental e
realização de entrevistas semiestruturadas Resultados: O resultado parcial que ora
apresentamos, retrata o contexto histórico da EJA no Brasil, bem como a análise dos
dados sobre a situação particular no município. Destacam-se nos dados analisados,
problemas de evasão, motivação dos idosos, contexto social e cultural vivenciados por
educadores e educandos. O trabalho de campo propriamente dito foi iniciado a partir
do contato e conhecimento de sujeitos envolvidos na EJA,  Conclusão: O projeto de
pesquisa possibilitou perceber os múltiplos aspectos que direcionam a EJA no
município. A pesquisa deu indícios do envolvimento dos educandos no seu contexto
social   e o que compete a profissão do educador na sociedade em nosso tempo,
principalmente na educação de Jovens e Adultos.
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