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RESUMO  

Esse artigo inscreve-se no campo da formação docente contínua e de pesquisa 

autobiográfica e traz reflexões sobre a Educação de Jovens e Adultos, a partir da presença 

significativa do juvenil nesse segmento, levando em conta a formação continuada do 

professor que atua nessa modalidade, amparado nas referências de (Delory-Momberger, 

2008), (Josso, 2010, (Souza, 2006a, 2006b) (Carrano, 2007), (Dayrell, 2007) e (Haddad, 

2007). Duas questões foram centrais neste trabalho: Por quais processos formativos 

passaram as docentes da Educação de Jovens e Adultos para atuar no contexto do Tempo 

Formativo Juvenil? Quais as contribuições desses processos formativos para a atuação 

profissional dos docentes? Diante das referidas questões, tivemos como objetivo 

compreender os processos formativos pelos quais passaram os docentes da Educação de 

Jovens e Adultos, que atuam no contexto do Tempo Formativo Juvenil numa escola do 

campo, e as contribuições dos referidos processos para essa modalidade educacional. 

Situando-se no campo da abordagem qualitativa e baseando-se em conceitos como 

narrativas de si, formação contínua, conhecimento de si, a referida investigação utilizou 

informações produzidas através de oito memoriais autobiográficos de educadores do 

juvenil no município de Catu-BA. A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é marcada por 

fatos históricos, fragmentados de descontinuidade e descaso dos poderes públicos, 

ocasionando com isso uma educação que não emancipa e não possibilita aos sujeitos 

sociais se reconhecerem como indivíduos capazes de buscar novas transformações sociais 

e pessoais. E nos últimos anos esse quadro vem sendo modificado com novas políticas 

públicas volta exclusivamente para a EJA. A presença marcante dos adolescentes na 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) vem ocupando um lugar importante no cenário 

nacional com alguns estudos na área. Com essa nova demanda e visão de gestão na 

Educação a Secretaria de Educação vem investindo de forma significativa na Educação 

de Jovens e Adultos no município de Catu-BA, principalmente com a percepção da 

grande procura do juvenil nessa modalidade que não poderia ser excluída do processo.  Já 

virou até lugar comum dizer que a EJA é um dos segmentos da educação que reflete de 

forma dramática todo processo de exclusão e desigualdades impostas às classes sociais 
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menos favorecidas de uma sociedade, mas que, aos poucos, vêm conquistando seu espaço 

no cenário educacional. As análises das narrativas autobiográficas apoiaram-se nas 

contribuições teórico-metodológicas de Souza (2006), a partir da leitura em três tempos, 

qual seja: leitura cruzada, leitura temática e leitura interpretativo-compreensiva, por 

considerar o ato de lembrar, escrever e refletir sobre si, um modo de formar-se e reformar-

se no devir da profissão docente. Os resultados desse trabalho indicaram que, a partir dos 

memoriais autobiográficos, as marcas das vivências singulares e criativas em si 

possibilitaram aos profissionais repensaram suas práticas, seus percursos de vida pessoais 

e profissionais, implicando em mudanças processuais na sua formação continuada no 

campo educativo da Educação de Jovens e Adultos.  
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