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Introdução: 

             Temos por intuito no decorrer dessas páginas apresentar parte do levantamento 

bibliográfico que nos auxiliará na pesquisa de conclusão do Curso de Licenciatura Plena em 

História, pelo IFG- Goiânia, cujo tema nos instiga devido o gosto pela temática de Educação 

de Jovens e Adultos. 

             Nossas principais fontes sãoLeis, pareceres, resoluções, decretos, que definem as 

diretrizes curriculares para a Educação Técnica de Nível Médio e a Educação de Jovens e 

Adultos. Dentre os princípios norteadores tomamos os da Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio que se expressam na Resolução nº 6, de 20 de Setembro de 2012, em seu Art. 6º: 

I - relação e articulação entre a formação desenvolvida no Ensino Médio e a preparação para o 

exercício das profissões técnicas, visando à formação integral do estudante; II - respeito aos 

valores estéticos, políticos e éticos da educação nacional, na perspectiva do desenvolvimento 

para a vida social e profissional; III - trabalho assumido como princípio educativo, tendo sua 

integração com a ciência, a tecnologia e a cultura como base da proposta político-pedagógica 

e do desenvolvimento curricular; IV - articulação da Educação Básica com a Educação 

Profissional e Tecnológica, na perspectiva da integração entre saberes específicos para a 

produção do conhecimento e a intervenção social, assumindo a pesquisa como princípio 

pedagógico; V - indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a 

historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem; (BRASIL, 2012, p.02). 

           Diante do que diz não apenas esta Resolução, mais também as demais fontes que 

analisamos e analisaremos, percebemos a importância da temática de nossa pesquisa, pois 



diante dos desafios que perpassam à Educação de Jovens e adultos, entendemos a importância 

do Ensino de História frente as demandas historicamente existentes nessa Modalidade de 

Educação. 

           No levantamento bibliográfico feito até o momento, optamos por escolher uma 

literatura que tivesse em comum a temática escolhida para a pesquisa e também que pudesse 

proporcionar algumas problematizações principalmente no trato com nossas fontes, pois 

entendemos como a própria Resolução de 20 de Setembro de 2012 aponta nos princípios 

norteadores que deve haver a preocupação das Instituições de Ensino de se ofertar uma 

formação integral para os estudantes dos Cursos Técnicos Integrado à Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio. Dessa forma, o Ensino de História pode se tornar uma ferramenta 

para auxiliar no processo de aprendizagem desses alunos. Mas será que na prática o que a 

Resolução propõe de fato acontece? Se acontece, de que forma acontece? Está é uma das 

nossas preocupações. 

          No decorrer da análise do levantamento bibliográfico feito, pudemos perceber a 

importância dos debates em torno dessa temática. No tocante ao ensino de História na 

Educação de Jovens e Adultos, como por exemplo,  a obra de Fonseca (2012) que faz diversas 

abordagens pertinentes à temática do ensino de História, onde a mesma propõe a fazer uma 

análise sobre o que teria mudado e  permanecido na área do ensino de História. Fonseca 

(2012) propõe a troca de experiências entre os professores que atuam no ensino e na pesquisa, 

pois a mesma conta em seu livro que construiu essas e outras questões, tendo como base “o 

chão da sala de aula”. 

         Da mesma forma, a obra de Circe Bittencourt (2008) procura abordar alguns 

fundamentos e métodos que podem ser utilizados no ensino de História, tais como: a história 

nas atuais propostas curriculares para os níveis fundamental e médio, aborda sobre os 

objetivos do ensino de História e trabalha a formação dos conceitos fundamentais em relação 

ao conhecimento histórico. 

             Pode-se dizer ainda que as obras aqui citadas, até o presente momento, possuem em 

comum, além da temática, a proximidade de suas produções – 2008-2013 e nelas percebe-se  

que o lugar de fala dos autores citados está intimamente ligado com a demanda de perguntas  

que são feitas continuamente por aqueles que lutam e não desistem da busca por uma 

sociedade melhor CERTEAU (2006). 



            Diante disso, pode se dizer que de forma geral dentre os debates, está a preocupação 

de que a escola, sendo uma instituição social, possa de fato ser capaz de acompanhar as 

diversas mudanças à sua volta, no sentido de avançar na formação de indivíduos e coletivos 

que possam ser capazes de se reconhecerem como seres históricos e que, portanto, possuem 

autonomia de exercerem sua cidadania de maneira consciente na construção de uma educação 

ampla, voltada para a vida (Fonseca, 2012). 
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