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1. INTRODUÇÃO 

 

          A educação de qualidade, segundo a constituição brasileira é um direito 

de todos, onde a mesma deve oportunizar e inserir o indivíduo nos meios sociais e 

culturais, aperfeiçoando seus conhecimentos para o mesmo 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; ou seja, um ensino destinado à classe trabalhadora que 

longe da escola há certo período almeja adquirirem saberes e conhecimentos como 

forma de recuperarem o considerado “tempo perdido”. 

                 Sendo assim, não podemos perder de vista a trajetória, as lutas, os 

desafios e as várias reformulações que as políticas governamentais voltadas à 

modalidade da (EJA) perpassaram ao longo dos anos, chegando então ao IFG/ 

Campus Goiânia. Para que seja possível o entendimento da importância do ensino 

de História nessa modalidade de ensino e para buscar a compreensão de como o 

mesmo pode contribuir com a formação crítica-reflexiva desses alunos, será 

desenvolvida uma pesquisa com docentes e discentes da (EJA) do Campus Goiânia, 

para que a partir dessas reflexões, possa ser possível a criação de propostas reais e 

acessíveis voltadas para este público, que venham articular-se com os princípios 

básicos da educação de qualidade, capaz de contribuir com a formação ampla 

desses sujeitos.  

  

2. PROBLEMA DA PESQUISA 

 Como o ensino de História pode contribuir ou não na formação crítica-

reflexiva dos alunos da EJA? 

 

 

Refletindo sob a conjuntura dos cursos Técnicos Integrados na modalidade 

da EJA no IFG Goiânia, sabendo também que os mesmos são ofertados aos alunos 
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com dezoito anos ou mais que não tenham concluído o ensino médio completo e 

que queiram aprender uma profissão, procuraremos analisar a fim de perceber na 

respectiva pesquisa como o ensino de História contribui (ou não) para com a 

formação crítica-reflexiva destes sujeitos. Teremos entre o desenrolar deste 

problema proposto: 

 

1. Qual a relevância de analisar o ensino de História oferecido aos alunos 

da EJA no Campus Goiânia?   

2. De que forma esses alunos constroem esse conhecimento? 

3. Quais os caminhos a trilhar para se construir uma formação integrada no 

ensino de História? 

4. Quais os resultados que podem ser alcançados em patamares de 

formação crítica-reflexiva ao se distinguir as características do ensino de 

História e as práticas curriculares direcionadas a esses sujeitos? 

 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo Geral 

 

• Pesquisar o ensino de História que é ofertado aos alunos dos cursos 

técnicos integrados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

no Campus Goiânia e indicar como o mesmo contribui para com a 

formação crítica-reflexiva desses alunos. Como desdobramento, 

analisar se é praticável adotar-se práticas como componentes 

curriculares pedagógicos específicos a essa modalidade de ensino e 

que contribuam com suas reais necessidades de formação. 

 

 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 
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• Direcionar resultados que podem auxiliar o IFG Goiânia a melhorar a 

qualidade do ensino de História que se oferta aos alunos da EJA. 

• Compreender se a relação entre teoria e prática poderá ser mais 

expressiva se adaptada à prática como componente curricular, 

articulada com o projeto pedagógico do curso direcionado a esses 

estudantes e às experiências que os mesmos possuem. 

• Revelar a importância de prestar atenção ao tempo que esses alunos 

se encontraram longe do ambiente escolar, a fim de lhes 

proporcionar uma linguagem capaz de colaborar para que a 

mediação dos conhecimentos aconteça de forma qualitativa. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

       A educação de Jovens e adultos é considerada como uma modalidade de 

educação, que apesar das diversas reformas perpassadas, ainda é um tema 

pouco debatido. Historicamente, o ensino médio ofertado a esses alunos exigia 

em sua maioria, uma formação mínima para a atuação no mercado de trabalho 

e, sobretudo na indústria. Assim, ressaltamos que esta pesquisa se dá a partir 

do entendimento da necessidade de se ir além do conhecimento de práticas 

existentes. 

         A respectiva pesquisa visa contribuir com o rompimento de um aprendiza-

do instrumental e mecanizado utilizado por práticas tradicionais, encontrar pos-

síveis soluções decorrentes das análises sobre a importância de se conhecer a 

qualidade do ensino de História que se aplica à modalidade da EJA. Parte-se de 

entender e propor práticas pedagógicas que visem resultados significativos em 

relação à formação ampla deste público que possuem trajetórias educativas sin-

gulares. 

6. 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.  Nesta perspectiva, SEVERINO (2007) 

apresenta os processos que envolvem a pesquisa 
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O desenvolvimento de um processo investigativo não pode 
realizar-se de forma espontânea ou intuitiva; ele precisa 
seguir um plano e aplicar um método. O desenvolvimento 
metódico e planejado de uma investigação constitui-se de 
uma sequencia de momentos, compreendendo as seguintes 
etapas: 1-A elaboração do projeto de pesquisa; 2-O 
levantamento das fontes referentes ao objeto; 3- A atividade 
de pesquisa e a prática da documentação; 4- A análise dos 
dados e a construção do raciocínio demonstrativo; 5- A 
redação do relatório com os resultados da investigação. 
(SEVERINO, 2007, p.127). 
 

Percorreremos assim em uma direção de modo que seja possível se 

desenrolar questões referentes à importância de se relacionar o ensino de História e 

sua contribuição para com a formação ampla dos alunos respectivos da EJA, num 

cenário tão desafiador que é a reinserção no ambiente escolar, após uma pausa, ou 

melhor, dizendo uma vírgula nos estudos. 

7. REFERENCIAL TEÓRICO 

A indispensável necessidade 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, pois 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 de questões 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. 

           É necessário proporcionar ao aluno da EJA um ensino de História que venha 

satisfazer as suas reais necessidades intelectuais, culturais, profissionais, entre 

outras, pois dessa forma o mesmo (aluno) através da reflexão poderá construir suas 

próprias relações de pertencimento e de identidade; 
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                                            [...] na escola, o ensino de história coloca os estudantes diante das 
representações que as gerações passadas produziram sobre si mesmas 
(nossas fontes) e, ao mesmo tempo, estimula-os a elaborar a crítica das 
representações que hoje produzimos sobre nosso próprio passado. Então, 
ao ensinarmos história na escola, pomo-nos a ensinar a ler o passado 
através das representações que sobre o passado estão sendo ou foram 
produzidas, mas também, quem sabe, através dos vestígios deixados pelas 
gerações anteriores. (SEFFNER, PEREIRA, 2008, p.119). 

       Compreendendo assim a importância da formação crítica-reflexiva, na qual 

estes sujeitos possam protagonizar construindo os seus próprios conhecimentos e 

saberes, tendo como alvo a construção de uma compreensão de que estudar a 

disciplina de História se torna uma ação social que se faz no presente, onde 

 [...] Na escola, as novas tendências pedagógicas jamais se apresentam 
como problemas teóricos, mas como rápidas soluções cotidianas para o 
velho problema de tornar a aula de História mais atraente para os 
estudantes, de maneira que estes não declarem como o fazem 
seguidamente, que história não serve para nada e que a aula de História é 
demasiado chata. (SEFFNER, PEREIRA, 2008, p.119). 

        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 o se tem 

prevalecido é uma formação dos trabalhadores para o mercado de trabalho, 

seguindo as necessidades sobretudo da indústria, acontece então uma separação 

entre o trabalho manual e o trabalho intelectual.(CIAVATTA,2008). 

     

8. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADES Fev mar abril maio jun 

Orientações gerais Pré-projeto X     

Escolha do tema e Levantamento bibliográfico  X    

Elaboração do Projeto (problema e objetivos)  X    

Revisão bibliográfica      x 
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Coleta de dados     x 

Início da escrita e ajustes metodológicos     x 
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