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EIXO 5. FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA EJA 

 Histórias, Memórias que constroem novos caminhos: 

Educadores de Jovens e Adultos e suas experiências 
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INTRODUÇÃO: O presente trabalho pretende detalhar o processo de construção do 

arquivo de memória composto por variados elementos: entrevistas, fotos, materiais 

didáticos relacionados aos trabalhos de Alfabetização de Jovens e Adultos 

desenvolvidos em unidades escolares localizadas em dois municípios da Baixada 

Fluminense (RJ). O objetivo principal é colocar em foco a trajetória desse segmento, 

ampliar a discussão acerca das temáticas a ele relacionado. De alguma forma 

estabelecer a estruturação de um instrumento que preserve e divulgue a memória dos 

trabalhos articulados na área de Educação de Jovens e Adultos. O grupo focal do estudo 

serão os docentes que trabalham ou trabalhavam com Educação de Jovens e Adultos em 

vários contextos escolares. Utilizaremos a história de vida desses sujeitos para 

conhecermos, debatermos o quadro de formação e de desenvolvimento do fazer 

pedagógico junto ao mencionado segmento acadêmico.                          

OBJETIVOS: A proposta desse trabalho vai em direção ao resgate de memória ou a 

construção de materiais que preservem a trajetória dos processos de ensino dentro da 

Educação de Jovens e Adultos durante determinado período histórico. Ou seja, de 

alguma maneira trazer as experiências, as histórias, os elementos que constituíram a 

HISTÓRIA desse segmento em dois municípios da Baixada Fluminense (Duque de 

Caxias e Queimados). 

No rastro da construção de uma nova história da educação neste estudo, ganham novos. 

Temos como objetivo maior estruturar um arquivo de memória dos docentes e suas 

experiências no contexto da Educação de Jovens e Adultos. 
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Justificativa: O estudo foi desenvolvido por duas educadoras, que têm uma enorme 

trajetória profissional junto a EJA, perpassando por ações no campo de movimentos 

sociais, de políticas públicas quando ligadas Aos mencionados municípios.   

Sendo assim, é relevante aumentarmos o número de registros ou materiais que mostrem 

a trajetória desse segmento, elementos que nos remetam as suas principais bases de 

formação e do seu desenvolvimento dos trabalhos.  

Sendo assim o presente estudo pretende: 

A) Contar um pouco da parte história dos municípios de Duque e Caxias e 

Queimados (RJ).  

B) Descrever, conhecer os cursos de Educação de Jovens e Adultos desenvolvidos 

em dois municípios da Baixada Fluminense/ RJ. 

C)  Estruturação de um arquivo de memória utilizando documentos, relatos e fotos 

delineando o processo histórico de formação dos trabalhos desenvolvidos nessas 

localidades, segundo o referencial de docentes que estão/ foram engajados na EJA.  

METODOLOGIA: Em um primeiro momento faz se uma breve contextualização dos 

municípios. No segundo momento, descreve o desenvolvimento dos cursos de EJA 

oferecidos nas localidades pontuando a parte histórica, pedagógica, além da formação 

continuada dos docentes delineando seus principais objetivos, mostrando suas principais 

bases teóricas e sua estrutura pedagógica. No momento posterior será mostrado todos os 

arquivos (entrevistas, gravações, foto) que serviram/ servirão como elementos para 

construção do material de memória do trabalho da EJA nos mencionados municípios. 

CONCLUSÕES: Acreditamos numa Educação que contribui e se compromete com a 

transformação social. Entender a construção dos pressupostos teóricos e práticos de um 

determinado campo auxilia nos redirecionamentos e nas tomadas de ações junto á 

população atendida por tal segmento. Dentro desse contexto, entendemos que a 

montagem da um arquivo de memória, de materiais que mostrem todo o 

desenvolvimento daquele campo é uma forma de resgatarmos histórias, darmos voz a 

quem esteve ou atua naquele cotidiano, além de fomentar que novas ações quem sabe 

até no nível de políticas publicas para esse determinado público. Esse estudo, se coloca 

na perspectiva de um primeiro passo em busca tais objetivos, de construção novos 

caminhos. 
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