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INTRODUÇÃO

A educação de qualidade, segundo a constituição brasileira, é

um direito de todos, e a mesma deve oportunizar inserir o

indivíduo nos meios sociais e culturais, aperfeiçoando seus

conhecimentos para poder viver em sociedade (BRASIL, 1996).

Sendo assim, podemos evidenciar a importância do ensino de

História frente a essas necessidades básicas na formação

crítica-reflexiva do ser humano. Se analisarmos historicamente,

os estudantes da EJA, perceberemos que são remanescentes

de uma perspectiva que sempre abarcou a educação básica de

jovens e adultos utilizando-se de práticas curriculares voltadas

para a profissionalização.

OBJETIVO

O objetivo do presente trabalho foi mostrar a análise de

conhecimento prévio de alunos da EJA no IFG - Campus

Goiânia e também apresentar parte do levantamento

bibliográfico referente ao projeto “O Ensino de História nos

Cursos Técnicos Integrados na Modalidade de Educação de

Jovens e Adultos, no IFG Campus Goiânia e sua Contribuição

com a formação Crítica-Reflexiva desses Sujeitos”, que se

constitui no Trabalho de Conclusão do Curso de Licenciatura

Plena em História, pelo IFG- Goiânia.

METODOLOGIA

A pesquisa tem caráter qualitativo e utilizar-se-á de

questionários e entrevistas para levantamento de dados junto

aos docentes e discentes dos cursos técnico integrados na

modalidade EJA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mais interessante que buscar a tornar o ensino de História

mais atrativo seria apresentar as fontes e inclusive trabalhar

com as mesmas em sala de aula, dessa forma pode se dar

sustentação à fala do professor, no sentido de embasar o que

o mesmo diz. Compreendemos que é necessária a integração

entre a formação crítica-reflexiva e a formação profissional,

mas para que isso possa acontecer é preciso vontade política

nesta ação, pois percebemos então que se tem prevalecido é

uma formação dos trabalhadores para o mercado de trabalho,

seguindo as necessidades sobretudo da indústria, em que

acontece uma separação entre o trabalho manual e o trabalho

intelectual. (CIAVATTA, 2008).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

de questões que se apresenta, não se constitui apenas como

mediador de conhecimentos, mas sim, um sujeito do processo

de ensino-aprendizagem que cumpre um papel político

importante que é o instigador de reflexões, pois faz a

intermediação entre o patrimônio histórico da humanidade e o

mundo cultural do aluno.

A indispensável necessidade de construir processos

formativos específicos aos alunos da EJA indica ser importante

ofertar um ensino de História que compreenda esta modalidade.

Percebe-se que não é suficiente apenas discutirmos o caráter

científico da História na construção de uma concepção de

disciplina, pois, compreende-se que, para esta questão, não há

resposta acabada, já que existem várias definições para a

História.

Assim, torna-se relevante no processo de ensino de história,

que o docente compreenda a historicidade de seu

conhecimento e a historicidade dos sujeitos que compõem o

processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido o papel do

professor aparece de forma fundamental, pois diante do cenário


