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Educação de Jovens e Adultos e a
construção do conhecimento sócio-histórico

Susana S. Zaslavsky1

Resumo:
Este artigo apresenta uma reflexão acerca do ensino de História na Eja, levando em
consideração características específicas sócio-culturais, de faixa etária e dos interesses,
destes alunos. Propõe uma ação pedagógica sustentada na contextualização sócio-histó-
rica do conhecimento, bem como na posição de que o conhecimento se dá na interação
entre sujeito e objeto (mundo físico e social). Tem como pressuposto básico a crítica ao
ensino tradicional de História. Sugere que o ensino de História privilegie a tomada de
consciência das relações espaço-temporais, bem como a construção de conceitos, utili-
zando como estratégia a comparação de diferentes situações no tempo e no espaço,
relacionando-as à realidade vivida, passada e atual dos alunos.

Palavras-chaves: Ensino de História. Conhecimento sócio-histórico. Tomada de consciên-
cia das relações espaço-temporais. Construção de conceitos.

Introdução

As razões que levam o jovem e o adulto à escola estão voltadas ao
resgate de um tempo passado em que os estudos não puderam ser reali-
zados ou concluídos. Destes alunos, uma boa parcela está em busca de
qualificação profissional, tendo em vista uma colocação no mercado de
trabalho.

Jovens e adultos com histórias de vida diferentes, de origem rural2

ou urbana, são, muitas vezes, considerados como um grupo homogêneo,
constituído por pessoas cuja idade está fora dos padrões da escolaridade
normal.

1 Professora dos Departamentos de História, Pedagogia e Normal Superior da FAPA,
Mestre em Educação – UFRGS, Doutoranda em Educação – UFRGS. e-mail:
susanazasla@yahoo.com.br
2 Dada à complexidade das especificidades relativas à origem rural ou urbana dos jovens
e adultos que procuram a Eja, bem como ao espaço e objetivos deste artigo, este tema
não será aqui desenvolvido.
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Observa-se a inexistência de planos de ensino específicos para Eja e
o aproveitamento dos mesmos projetos e práticas utilizados no ensino
regular com crianças e adolescentes, incorrendo muitas vezes na
infantilização dos alunos.

Este artigo traz uma reflexão acerca do ensino da disciplina de His-
tória na EJA, pensado em uma perspectiva específica, voltada para esses
sujeitos, levando em consideração suas características sócio-culturais,
sua faixa etária e também seus interesses, de acordo com sua realidade
vivida, passada e atual. Estrutura-se sobre uma crítica ao ensino tradici-
onal de História, cuja ação pedagógica em sala de aula se caracteriza pela
passividade do aluno.  Excludente, essa modalidade de ensino  desconsi-
dera as especificidades destes alunos, bem como seus conhecimentos pré-
vios, constituídos a partir de suas experiências de vida, assim dissociando
da realidade  os conteúdos de História, mantendo-os distantes do aluno.

Esta análise apóia-se teoricamente em Vygotski, ao dar relevância
à contextualização sócio-histórica do conhecimento e em Piaget, ao to-
mar a perspectiva de que o conhecimento se dá na interação entre sujeito
e objeto – meio físico e social – desde o nascimento3.

Em Paulo Freire, busca um trabalho que parta da realidade e dos
interesses do aluno, bem como vise à sua conscientização e  autonomia,
como possibilidade de inclusão e de mudança social.

Jovens e adultos da educação de jovens e adultos:
quem são?

Quando se fala em jovens e adultos, a referência não é a qualquer
jovem e adulto, mas sim a uma faixa específica não escolarizada, que
busca colocação no mercado de trabalho. Boa parte, por ser oriunda de
zona rural, tem experiências de vida e de trabalho muitas vezes restrita
e se encontra em posição desprivilegiada quanto à localização espacial na
cidade, à qualificação para trabalho, à linguagem e ao modelo de comuni-
cação de caráter mais urbano. Outros, mesmo tendo vivido na cidade,
podem ter realizado apenas trabalhos não qualificados.

Como nunca freqüentaram a escola ou tiveram uma freqüência
bastante limitada, a chamada ‘linguagem escolar’, característica do coti-
diano da instituição, não faz parte de seu vocabulário significativo, po-

3 Suas “capacidades psicológicas vão se desenvolvendo, ao mesmo tempo em que se
constitui seu conhecimento sobre o mundo (...)  [suas capacidades psicológicas são]
produto não apenas de suas capacidades hereditárias, mas da história de suas interações”
( Delval, J. 2001, p.109).
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dendo acarretar tanto dificuldades de compreensão dos conteúdos esco-
lares, como dificuldades variadas na interação com o grupo.

As características comuns a estes jovens e adultos aqui referidos
são a condição de não crianças, de excluídos da escola e de pertencerem a
determinados grupos culturais. Conforme Oliveira (1999),

o problema da educação de jovens e adultos remete, primordialmen-
te, a uma questão de especificidade cultural. É necessário historicizar
o objeto da reflexão, pois, do contrário, se falarmos de um persona-
gem abstrato, poderemos incluir, involuntariamente, um julgamento
de valor na descrição do jovem e do adulto em questão (...) o primeiro
traço cultural relevante para esses jovens e adultos é a sua condição
de excluídos da escola regular (p. 61).

Assim, os alunos da Eja demandam uma atenção especial por parte
do educador na escolha do conteúdo e das estratégias de trabalho, volta-
das especialmente para esses sujeitos.

Do ponto de vista da aprendizagem escolar, constata-se ser a Eja,
atualmente, em grande parte, uma adaptação do Ensino Fundamental,
em sua modalidade regular, pensado para crianças e adolescentes. A falta
de certos conteúdos considerados importantes do ponto de vista da etapa
escolar não realizada pelos alunos quando crianças ou adolescentes leva
a algumas suposições e ações equivocadas. Freqüentemente, os conteúdos
e habilidades necessárias são atrelados a uma etapa de desenvolvimento
supostamente não cumprida pelo abandono da escola, considerando a
idade regular dos alunos nessa etapa do Ensino Fundamental e não a
idade real dos alunos da Eja. Daí resulta que, às suposições equivocadas,
segue-se um ensino equivocado, em que jovens e adultos se vêem tendo de
trabalhar com conteúdos e estratégias infantilizadas, desconsiderando
sua história, suas origens, diferentes experiências de vida e interesses.

É preciso considerar sob que ponto de vista realizam-se as ações
pedagógicas. Importa definir qual a concepção de conhecimento que
norteia o trabalho do professor, tanto em seu aspecto epistemológico quan-
to psicológico, ou seja, como acredita que ocorre o conhecimento4. E ainda,
se crê que o conhecimento ocorre de maneira igual para todos, desconsi-
derando diferenças culturais, especificidades das faixas etárias ou etapas
de desenvolvimento, entre outros aspectos possíveis. Se o professor acre-
dita que todos aprendem da mesma maneira, então não importa se o
trabalho é com crianças, jovens ou adultos, oriundos de zona rural ou
urbana: o conteúdo pode ser o mesmo e a maneira de trabalhar também
a mesma. Porém, se entende que existem diferenças na aprendizagem

4 Para especificar melhor, ver  ZASLAVSKY, Susana S.A. construção do conhecimento
histórico em sala de aula, in Educação: Desafios do Trabalho Docente. Anais VI Fórum
Nacional de Educação IX Seminário Regional de Educação Básica, Unisc, Santa Cruz do
Sul.
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conforme características sociais e culturais, de faixas etárias e/ou etapas
do desenvolvimento do pensamento, então é preciso saber quem são os
sujeitos com quem vai trabalhar – alunos da Eja – para que o ensino possa
ocorrer dentro de padrões de acesso, inclusive lingüístico, de interesse e
entendimento de alunos não idealizados, mas reais, numa perspectiva de
sucesso.

Conhecimento sócio-histórico

O que é o conhecimento sócio-histórico? Como se constrói o conhe-
cimento sócio-histórico?

O conhecimento sócio-histórico trata das construções desenvolvi-
das na interação entre os sujeitos e o meio no qual convivem, do ponto de
vista histórico, social e cultural. Refere-se às ações, pensamentos, valores,
conceitos que o sujeito é capaz de construir a partir das relações que
estabelece em determinado tempo e espaço – o seu tempo e o espaço social
em que vive. Portanto, comportamento e consciência são contextualizados.
“(...) mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem
mudanças na ‘natureza humana’(consciência e comportamento)”
(VYGOTSKI, 1991, p.8)

Conforme o momento histórico em que vive, suas relações sociais e
culturais, independentemente do nível de escolarização, o sujeito realiza
uma leitura de mundo. Constitui concepções a respeito da sociedade e
sua dinâmica, das relações entre homem e natureza, de tudo o que o cerca.
São concepções de senso comum que o acompanham até que possa
confrontá-las com outras, diferentes e então repensar e reconstruir essas
idéias. A escola é o espaço privilegiado em que essas reflexões podem e
devem acontecer.

Como se desenvolve o conhecimento sócio-histórico no âmbito da
sala de aula? Por um lado, através das interações entre os sujeitos de
conhecimento entre si – alunos e professor – e por outro, destes com o
objeto de conhecimento, o conteúdo, qualquer que seja sua natureza. Ocor-
re na interação entre os sujeitos com o objeto específico de caráter sócio-
histórico, promovido, principalmente, pelo ensino da disciplina de Histó-
ria.

Embora não sejam dissociados, pode-se fazer uma distinção entre
o social, do ponto de vista da interação, como meio de conhecer o objeto
(mundo físico e social; relações interpessoais), e o social como um campo
de conhecimento, neste caso, a História como objeto de conhecimento.

Castorina aponta a distinção entre “(A) as condições e interações
sociais envolvidas na aquisição do conhecimento do social; (B) as relações
sociais consideradas objeto de conhecimento” (1997, p.23).
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Quanto à primeira, refere-se às condições sócio-culturais necessá-
rias à aquisição de qualquer conhecimento, uma vez que, nas relações dos
sujeitos com seus pares, existe sempre um contexto em que o conhecimen-
to se realiza. O conhecimento não acontece no vazio.

Quanto ao segundo aspecto, das relações sociais como objeto de
conhecimento, o autor refere-se especificamente à atividade cognitiva
voltada para o conhecimento da História, desenvolvida na disciplina de
História. Refere-se às situações de ensino e aprendizagem, em sala de
aula, cujo objeto de estudo são as relações sociais estabelecidas pelos
homens entre si ao organizarem as condições para sua sobrevivência, em
diferentes tempos e espaços. Está vinculado ao primeiro aspecto, na me-
dida em que as representações que os alunos trazem a respeito do mundo
social são constituídas no grupo ou classe social ao qual pertencem e em
que convivem, com suas características culturais específicas. É com essas
representações construídas na ação do cotidiano que os alunos chegam
em aula. A partir daí, seus conceitos vão sendo cotejados com outros,
trazidos com a mediação do professor, para então serem revisados, modi-
ficados, reconstruídos. Esse processo pode se repetir inúmeras vezes, pois
a cada nova reconstrução, o conceito se qualifica, ou seja, constitui-se
num patamar mais completo e complexo de conhecimento do que o ante-
rior.

Papel do professor e papel do aluno
nas aulas de História

É fundamental que tanto professor quanto alunos possam ter um
papel ativo nas interações. Qual o papel do professor? Em princípio, o
professor vai mediar as relações que ocorrem em aula, entre os alunos (e
destes entre si) e o objeto de conhecimento, ou seja, o conteúdo de História
a ser trabalhado. Como isso ocorre?

Começa com a observação e a escuta dos seus alunos. Conforme
Madalena Freire (1996), a observação é um olhar pensante, que ao mesmo
tempo vê e reflete sobre o que está vendo; pensa nas possibilidades, nas
estratégias de ação a partir do que está ocorrendo no momento. E a escu-
ta? A escuta atenta busca descobrir de que lugar social e cultural o aluno
fala, seus gostos, interesses, curiosidades, desejos, dificuldades; busca
conhecer quem é o aluno com quem vai trabalhar e seu contexto. Tanto a
observação quanto a escuta fazem parte do processo de avaliação perma-
nente que ocorre em aula, pois é justamente esse conhecimento que per-
mite a escolha intencional do conteúdo a ser trabalhado e, portanto, não
há como ter previamente um programa estruturado. Além disso, possi-
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bilitam a imediata ‘correção do rumo’ frente à identificação de dificulda-
des, desinteresse e outras situações do cotidiano.

Cabe ao professor selecionar novidades, dentro das temáticas de
maior interesse e relevância para os alunos da Eja, e, ao mesmo tempo,
fazer sugestões criativas e inovadoras de trabalho que visem colocar em
ação o pensamento reflexivo dos alunos em relação ao conteúdo5 propos-
to. Portanto, a partir da observação e da escuta, levando em consideração
como ocorre a aprendizagem de jovens e adultos, é que se seleciona o
conteúdo. Esta é uma maneira de ter a participação dos alunos nas defini-
ções e caminhos de sua própria aprendizagem. No entanto, para que isso
ocorra, é necessário que o professor tenha clareza da sua própria perspec-
tiva em relação à educação, qual sua concepção de conhecimento, qual a
sua intenção ao desenvolver o trabalho de sala de aula, priorizando um
ensino voltado para a compreensão6, para a autonomia e para o sucesso.

“Na Educação de jovens e adultos, defendida por Paulo Freire, o
educando é convidado a refletir sobre sua condição de vida, é levado
a perceber sua contribuição na construção do mundo do qual é parte.
O educando, assim, deixa de ser um vulto, um número entre tantos
anônimos e passa a ser um sujeito construtor de uma realidade social
e política. A realidade do educando passa a ser, na educação, o ponto de
partida para qualquer busca de conhecimento7” (Silva, J. B.2003).

Conhecimento sócio-histórico na educação de jovens e
adultos

Pensando na ação pedagógica a ser desenvolvida em aulas de His-
tória na Eja, pode-se perguntar: como trabalhar com a realidade do aluno
sem ficar restrito ao senso comum e ao mesmo tempo abordar os conteú-
dos da disciplina de História?

A proposta está em desenvolver as atividades tomando dois aspec-
tos fundamentais, necessários para o conhecimento de História e para o
entendimento do tempo histórico, que são: a tomada de consciência das

5 Conteúdo aqui se refere não às usuais listagens por disciplina daquilo que é designado
para ser trabalhado em cada série, mas a todas as possibilidades de assuntos as serem
discutidos, refletidos; conteúdo é o objeto de pensamento e problematização em aula.
6 O que é compreender? Compreender o objeto é conceituá-lo. É entender seu significado
e encontrar características comuns que o fazem pertencer a uma determinada classe,
além de características diferentes que o distinguem de outra classe. Compreender é o
pensamento em ação (BATTRO, 1978).
7 O grifo é meu. O material encontra-se em http://www.fundaj.gov.br/licitação/
jovens_adultos.pdf
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relações espaço-temporais e a construção de conceitos, e um terceiro, que é
partir de um conteúdo relacionado às experiências mais próximas dos jovens
e adultos que se tem como alunos.

O que é o processo de tomada de consciência?
Uma vez que grande parte das condutas cotidianas do sujeito per-

manece ao nível da inconsciência, é importante que ocorram atividades
especiais para que o sujeito possa tomar consciência da coordenação de
suas ações. Isto pressupõe que o professor proponha situações-problema
para serem resolvidas e que possa tematizá-las, ou seja, torná-las objeto
de reflexão. Que os alunos sejam questionados a respeito de como pensa-
ram para resolver ou encaminhar a solução do problema proposto e por
que o fizeram de determinada maneira e não de outra. Isto leva os alunos
a refletirem nas razões de suas ações, bem como nas razões dos aconteci-
mentos com os quais vão trabalhar, levando-os a constituir aspectos das
noções de causalidade. Essa reflexão favorece a conceituação, permitindo
a mobilidade temporal, ou seja, refletir sobre suas próprias ações no pas-
sado e na atualidade, repensando-as, ao mesmo tempo que oportuniza a
conceituação do ponto de vista histórico, voltada para as ações dos ou-
tros em um outro tempo e espaço. Esta ação proporciona também ao
aluno a oportunidade, voltada para a narrativa, de organizar o seu pen-
samento do ponto de vista explicativo e justificativo.

O que é tomada de consciência das relações espaço-temporais e como desen-
volver esse tipo de trabalho em aula?

É trazer as relações espaço-temporais para a sala de aula como um
objeto de reflexão, promovendo comparações entre situações, ações, nor-
mas e valores da sociedade no tempo presente, o tempo do aluno, com
tempos passados, seja num mesmo espaço (país, cidade em que o aluno
vive, por exemplo) ou em espaços diferentes. A temática a ser trabalhada
é escolhida a partir da escuta e da observação, referidas anteriormente,
para contemplar situações significativas para os alunos. Para os alunos
da Eja, a experiência mostra que as situações referentes a trabalho, poder,
direitos e deveres, ou ainda discussões que aparecem na mídia, como a
questão da terra, da pena de morte, da guerra, são relevantes tanto do
ponto de vista individual quanto social. Além do reconhecimento de seu
próprio tempo e espaço, este modo de trabalhar possibilita a descentração
do aluno. Permite reconhecer que outros sujeitos, em outros tempos e
espaços, organizaram (e organizam) sua vida, sua sobrevivência (rela-
ções dos homens entre si e com a natureza), de modo diferente. E ainda,
que sua cultura, seus valores, sua ideologia, etc. desenvolveram-se (de-
senvolvem-se) dentro das possibilidades daquele contexto.

É preciso sempre levar em conta que, embora se trabalhe com os
alunos de uma mesma turma utilizando o mesmo conteúdo escolhido,
não é possível homogeneizar seus processos, pois a oportunidade de
interação que têm na escola, é uma das interações da sua experiência de
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vida. Todos chegam ao colégio já tendo uma história construída, um tra-
jeto percorrido; são rumos distintos, sem um fim pré-estabelecido, na
vida e no conhecimento. Embora haja um direcionamento do conheci-
mento, que vai se tornando mais complexo e mais capaz, não se pode
pensar em linearidade. As aprendizagens são diferentes, ocorrem em rit-
mos e tempos diferentes, e em níveis diferentes de aprofundamento e
complexidade, de acordo com características pessoais, sociais e culturais
de cada um.

Uma situação que costuma ocorrer em aula é aquela em que, ao
defrontar-se com alguma dificuldade, o aluno busca em situações passa-
das, respostas ao que precisa resolver no momento e não consegue. Ob-
serva-se ainda que, indiferentemente da etapa de conhecimento em que o
sujeito se encontre, ocorrem retroações, ou seja, situações em que há uma
volta ao que havia sido construído nos níveis precedentes, pois ficaram
lacunas: aspectos que pareciam compreendidos no passado e que de fato
não o foram inteiramente e que retornam, para que possam ser
reconstruídos à luz das novas aquisições. Isso significa uma perspectiva
contínua de mudança no conhecimento, embora não de maneira linear,
como citado anteriormente8.

Sobre a construção de conceitos, há dois aspectos a considerar: um
de caráter interdisciplinar e outro de caráter especificamente da Histó-
ria, como área de conhecimento.

Quanto ao primeiro, é importante que se revejam os objetivos ge-
rais da Eja, que são a leitura e a escrita, pois assim como são objetivos da
disciplina de Língua Portuguesa, devem ser também objetivos das ou-
tras disciplinas.

Além da leitura e da escrita, incluem-se, nesse caso, a narrativa (cita-
do anteriormente), pelo relato se constitui em uma possibilidade de orga-
nização temporal do pensamento e as relações parte-todo e espaço-temporais a
serem desenvolvidas por todas as disciplinas, em suas especificidades,
como parte de uma prática pedagógica reflexiva e interdisciplinar, do
ponto de vista conceitual. Isso não implica necessariamente atividades
conjuntas ou compartilhadas entre disciplinas diferentes, com ativida-
des integradas, embora seja adequado e desejável, mas uma integração
que se fará na ação conceitual, utilizando conteúdos diversificados con-
forme cada disciplina, que, no entanto, estarão contribuindo para cons-
truir uma ação mais qualificada em todas as áreas. Ao se trabalhar, em

8 Estas questões conduzem a uma reflexão acerca de como são procedidas as avaliações
dos alunos, resultando muitas vezes em retenção (reprovação), ‘por não terem atingido os
objetivos propostos’. Será que se pode afirmar que não houve aprendizagem? A resposta
a esta pergunta estará de acordo com a posição do professor a respeito de como se
conhece e de como se passa de um conhecimento mais simples e primitivo, para um
conhecimento mais complexo capaz. Pela complexidade do tema e pela proposta deste
artigo, os aspectos relativos à avaliação na Eja não serão aqui discutidos.
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História, a relação parte-todo, nos seus aspectos sincrônicos e diacrônicos,
curta duração e longa duração, está sendo construída a noção de totali-
dade, que constitui o tempo histórico. Essa construção, estruturante do
pensamento, também contribuirá para melhor compreensão, por exem-
plo, em Matemática, no trabalho com frações ou em Língua Portuguesa,
na análise sintática, e vice-versa. O mesmo se pode pensar quanto às
relações espaço-temporais. Por que isto acontece? Porque existem, numa
perspectiva estrutural/conceitual da ação pedagógica, aspectos que são
gerais ao desenvolvimento e aspectos que são específicos de determinado
domínio, com suas particularidades, que oferecem maior ou menos resis-
tência/ dificuldade de compreensão aos alunos. A ação pedagógica pensa-
da nesta perspectiva traz as possibilidades de uma melhor performance
dos alunos, qualificando seu conhecimento pela ampliação da compreen-
são.

A ação sobre a qual se tematiza pode tornar-se conceitual.
Como são construídos os conceitos? E os conceitos específicos de História?
As ações que envolvem a construção de conceitos são ações

classificatórias e constitutivas da identidade do objeto. São ações sucessi-
vas (não se apreende o objeto de uma só vez, mas por sucessivas aproxi-
mações) e progressivas (cada aproximação permite um melhor entendi-
mento do objeto, pois se sucedem os patamares de compreensão). Os con-
ceitos trazidos pelo professor como integrantes do conteúdo fazem parte
das ‘novidades’ a serem propostas em aula. Para serem compreendidos,
precisam ser assimilados, relacionados a algum conhecimento anterior
que tenha alguma semelhança, que sirva de suporte para fazer uma ‘an-
coragem’. São os conceitos que o aluno traz consigo, construídos na ação
cotidiana, mesmo que errôneos do ponto de vista acadêmico, que permi-
tem que ele reflita, reconsidere, o reconstrua. Quando o aluno se depara
com situações ou conceitos em que não tem esquemas anteriores aos quais
possa assimilar o novo – esta se mostra uma situação de dificuldade de
aprendizagem. É justamente para evitar as dificuldades e promover uma
aprendizagem significativa que se propõe uma atividade pedagógica que
tenha como suporte a realidade dos alunos e suas vivências.

Quanto ao trabalho com conceitos específicos da disciplina de História,
cabe salientar o equívoco que, muitas vezes, se observa no ensino: concei-
tos trabalhados do ponto de vista do significado do dicionário. Os concei-
tos em História são contextualizados, ou seja, têm uma relação especifi-
camente temporal e causal, uma vez que são fruto de determinadas rela-
ções, desenvolvidas em certo tipo de sociedade, num certo tempo e num
espaço determinado. Como exemplo, pode-se indagar sobre o conceito de
democracia. Existe apenas um único conceito de democracia? A democra-
cia ateniense refere-se ao mesmo sentido com que se utiliza hoje o termo?
Ou o conceito de Revolução: é sempre o mesmo? Aplica-se a qualquer
época da História?
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Quanto ao terceiro aspecto sugerido anteriormente, partir de um
conteúdo relacionado às experiências mais próximas dos jovens e adultos
que se tem como alunos, observa-se que questões relativas ao trabalho,
estabelecendo comparações entre diferentes modalidades e relações de
trabalho ao longo da história, em diferentes tempos e espaços, despertam
grande interesse e curiosidade. Conhecer, por exemplo, quando, como,
onde surgiu o trabalho assalariado, as lutas que a exploração do trabalho
ensejou em diferentes povos, em diferentes momentos da História, coloca
os alunos, por suas próprias vivências, numa perspectiva social e histó-
rica. A introdução deste tema abre espaço para outras discussões, por
exemplo, sobre o conceito escravidão: a que escravidão se está referindo?
A escravidão em Roma Antiga foi a mesma do Brasil Colonial? Ainda se
pode avançar e pensar em quais as novas construções/conceitos que o
aluno poderá elaborar a partir do conceito de escravidão, relativos, por
exemplo, aos baixos salários e ao desemprego, dado real da sociedade
atual e bastante próximo da realidade deles.

Pode-se pensar também em temas transversais, por exemplo, a
mulher e as relações de trabalho ao longo da história, em diferentes tem-
pos e espaços, contextualizando e examinando as mudanças e permanên-
cias que ocorreram.

Os caminhos são amplos, e muitos são os rumos, assim como tam-
bém são amplas as possibilidades de estratégias de aula que favorecem
esse tipo de trabalho. Dentre elas, a utilização da comparação, que favore-
ce enormemente a construção de conceitos, pois possibilita a identifica-
ção de semelhanças e diferenças e a classificação.

As comparações podem ser feitas utilizando-se leitura e interpre-
tação de documentos, jornais, revistas, mapas, músicas, filmes e tantos
outros materiais quanto a imaginação do professor e dos alunos possa
alcançar, não apenas dentro de sala de aula, mas também fora dela. É
possível construir conceitos e tematizar as relações espaço-temporais e
ao mesmo tempo privilegiar e trabalhar através das variáveis espaço-
temporais indicadas no quadro  abaixo, utilizando como termos de com-
paração o tempo e o espaço dos alunos e outros tempos e outros espaços,
relativos aos conteúdos da História com os quais se vai trabalhar.

MESMO TEMPO – ESPAÇOS DIFERENTES

TEMPOS DIFERENTES – MESMO ESPAÇO

MESMO TEMPO – MESMO ESPAÇO

TEMPOS DIFERENTES – ESPAÇOS DIFERENTES
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Considerações finais

De acordo com as reflexões feitas neste artigo, pode-se considerar
que:

– o conhecimento sócio-histórico se constrói ao longo da vida, des-
de o nascimento, através das interações dos sujeitos entre si e
com o mundo físico e social no qual vivem e convivem;

– as aprendizagens dos sujeitos estão inscritas em um determina-
do tempo e espaço, ou seja, são contextualizadas;

– a aprendizagem significativa ocorre na ação e na problematização
da própria vivência dos sujeitos; é uma oportunidade de refletir
sobre sua própria situação, comparando-a com a de outros su-
jeitos, seus contemporâneos e/ou de outros tempos e espaços
diferentes (relações sociais na História);

– a ação pedagógica deve estar voltada para o reconhecimento da
realidade dos alunos como ponto de referência para sua com-
preensão e para a tomada de consciência de sua própria ação.
Traz a possibilidade de novas ações, mais complexas e qualifica-
das, através das reflexões e discussões propostas em aula;

– os conceitos a serem trabalhados devem partir dos conceitos que
os alunos já trazem de suas concepções sobre o mundo e a vida
em geral e reconstruídos a partir de práticas pedagógicas inten-
cionais, promovidas pelo professor, devem ser contextualizados;

– as interações escolares na Eja precisam estar voltadas para a
promoção da auto-estima dos alunos, bem como para a possibi-
lidade de novas ações e de participação social;

– o conhecimento através da interação necessita de uma posição
ativa tanto do professor quanto dos alunos: ambos devem pro-
duzir aprendizagens;

– a tomada de consciência do professor de suas próprias ações, o
reconhecimento de acertos e erros na condução do processo pe-
dagógico e a posição ativa de, quando necessário, corrigir imedi-
atamente o rumo adotado, é uma perspectiva de sucesso para o
professor e para o aluno.

Recebido em julho de 2006.
Aprovado em setembro de 2006.
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Title: Youth and adult education and the construction of socio-historical knowledge

Abstract:
This article presents a reflection on the teaching of history in the context of youth and adult
Education taking into consideration the social and cultural specificities of these students,
as well as their ages and interests. It proposes a pedagogical action supported by the
social-historical contextualization of knowledge as well as on the understanding that
knowledge occurs through the interaction between subject and object. It suggests that the
“bank education” should be overcome through work that favors the grasp of consciousness
of the spatial and temporal relations, as well as the construction of new concepts through
the use a strategy that compares different situations in time and space, relating them to the
students’ past and present realities.

Key-words: Teaching history. Social and historical knowledge. Realization. Spatial and
temporal relations. Construction of concepts.
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