
                                                
 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

 

Programa Observatório da Educação 
Projeto de Pesquisa: Desafios da Educação de Jovens Adultos Integrada à 

Educação Profissional: Identidades dos Sujeitos, Currículo Integrado, Mundo do 
Trabalho e Ambientes/Mídias Virtuais 

 

IV SEMINÁRIO DA REDE DE PESQUISA OBEDUC 
UFG/UFES/UnB 

 
Local de realização: Faculdade de Educação - UnB 
Data: 17 e 18/02/2017 

 
EDUCAÇÃO E TRABALHO PARA JOVENS E ADULTOS – COMPREENDENDO RELAÇÕES E 

MEDIAÇÕES POR SUAS HISTÓRIAS DE VIDA 

Profª. Drª Maria Margarida Machado  
Professora Associada da Faculdade de Educação/PPGE/UFG 

Resumo 

A pesquisa de pós-doutorado, realizada durante os meses de março a novembro de 

2016, na Universidade de Sevilha – Espanha, buscou aprofundar o uso do recurso metodológico 

de análise das histórias de vida pelos estudos biográficos e autobiográficos, bem como pela 

sistematização de conhecimentos e experiências, para identificar as potencialidades e os limites 

destes recursos, na compreensão da produção de conhecimento dos educandos e educadores da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), nas relações que podem ser estabelecidas entre 

conhecimentos prévios e os conhecimentos novos, produzidos no processo ensino-aprendizagem 

e nas suas experiências de trabalho e vida. Esta opção de estudo nos colocou frente a necessidade 

de retomada de conceitos, tais como indivíduo e sociedade, cuidando para superar possíveis 

interpretações impressionistas ou subjetivistas, quando se trata do trabalho especificamente com 

história oral ou sistematização de experiências. As análises conceituais e históricas contribuíram 

para a apreensão do potencial de interpretação das histórias de vida e nos aproximaram da 

experiência mais concreta de aprendizagem efetivada por Antonio Gramsci, em seu processo de 

estudos e produção no cárcere. Os aprofundamentos realizados contribuíram para a retomada dos 

conceitos de pesquisa e produção do conhecimento em Ciências Humanas; de educação e 

aprendizagem; de trabalho intelectual e produção de conhecimento, a partir das narrativas, 

memórias e depoimentos já recolhidos nas pesquisas realizadas nos últimos anos. Como 

resultante desse processo investigativo, apresentamos um relatório síntese dos estudos, que será 

objeto de maior aprofundamento entre os pesquisadores que participam dos projetos de pesquisa 



                                                
 
vinculados a Educação e Jovens e Adultos e Educação Profissional, nos projetos do Observatório 

da Educação da Capes e do Centro Memória Viva. Ainda como resultante desse processo de 

estudos apresentamos, no âmbito do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás, uma nova disciplina para ser ministrada a partir de 2017, 

focalizando as contribuições de Antonio Gramsci para pensar a política e a educação no Brasil. 


