
Norteadores da Prática Educativa  – Educação de Jovens e Adultos 

Componente Curricular: História 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade a reparação de uma dívida social 

para os que, por diferentes motivos, não tiveram acesso aos saberes institucionalizados, 

instrumentos estes fundamentais para uma presença significativa na convivência social, a fim 

de garantir a igualdade entre todos os cidadãos. 

Sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos se constitui compromisso de política 

pública firmando um caminho de desenvolvimento para seus estudantes, para que estes 

tenham a oportunidade de atualizar seus conhecimentos, vivenciando situações que possam 

mostrar e desenvolver suas habilidades, trocar experiências, e, principalmente, ter acesso a 

novas oportunidades de trabalho e cultura. Para isso, devemos considerar as premissas da 

EJA quando pensamos na elaboração do currículo, este necessita exercer as funções 

“reparadora” (acesso ao direito negado), “equalizadora” (retomada dos estudos a fim de 

igualdade de oportunidades) e “qualificadora” (educação permanente). 

Os estudantes da EJA apresentam suas trajetórias humanas, sociais, culturais e 

cognitivas, e estas devem ser consideradas quando pensamos na elaboração do currículo. 

É necessário um olhar atento para o perfil dos sujeitos dessa modalidade de ensino, 

sujeitos esses de direitos sociais, de direito à educação e de direito a uma escola que entenda 

suas reais necessidades e contribua na sua formação cidadã, atribuindo valor e sentido à 

aprendizagem, contemplando suas especificidades. Portanto não são conteúdos definidos a 

priori que serão desenvolvidos, mas estes emergirão das necessidades dos estudantes. 

Outro ponto a ser considerado quando pensamos na Educação de Jovens e Adultos é a 

organização dos tempos e espaços na escola, não confundindo com educação a distância ou 

semipresencial, a fim de propiciarmos aprendizagens significativas e vinculadas às práticas 

sociais, para que o estudante consiga fazer uso dessas aprendizagens em seu contexto social 

e transformar sua realidade. 

O professor tem o papel de mediador do conhecimento, e cabe a ele identificar e 

valorizar o que os estudantes trazem no seu repertório de vida, utilizando esse repertório para 

tornar o conteúdo escolar significativo. 
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Quanto ao ensino do Componente Curricular de História, este deve considerar as 

especificidades dos estudantes da Educação de Jovens e Adultos, já que estes possuem 

experiências variadas, crenças e concepções sobre inúmeros aspectos, assim é necessário 

reconhecer que estes estudantes já apresentam ideias mais elaboradas sobre a realidade, 

nesse sentido é primordial considerar suas vivências num processo contínuo em que os 

conhecimentos são mobilizados diariamente, onde as aprendizagens acontecem na interação 

do sujeito com o objeto de conhecimento, entre os pares e com o professor.  

O componente curricular de História deve ser ensinado na perspectiva da ação 

educativa, a fim de favorecer a compreensão da realidade, o entendimento de si próprio e dos 

coletivos em que os estudantes estão inseridos, isso significa entender-se como sujeito 

histórico. A história deve contribuir para que os estudantes enfrentem seu cotidiano, muitas 

vezes desafiadores e complexos, podendo atribuir sentido à sua existência e questionar suas 

vivências pessoais e sociais, interpretando o mundo de forma autônoma. 

É nesse sentido que aprender História é aprender a pensar historicamente e  aprender a 

pensar as dinâmicas sociais, compreendendo as dinâmicas e interações sociais, construindo 

um nexo entre o presente e o passado. Para isso deve-se considerar os estudantes como 

sujeitos históricos que atuam no mundo em que vivem. 

E se a história é a “ciência do homem no tempo”, entendemos ser uma tarefa essencial 

ao seu ensino oferecer subsídios para o entendimento das várias temporalidades que 

envolvem o conhecimento histórico. Assim, parece imprescindível fornecer ao estudante as 

várias temporalidades e as várias concepções de tempo.  

Portanto, onde o passado termina e o futuro começa talvez seja a definição de “tempo 

presente” mais objetiva a que poderemos chegar e evidentemente ela é pouco objetiva, pois 

esse momento é quase intangível: no instante em que tomamos consciência de algo que 

acabou de nos acontecer, esse algo já não é mais presente, torna-se passado.  Nesse sentido 

a História na escola, precisa lidar com esse presente intangível. De onde surgirão as questões 

que permitirão aos estudantes se relacionarem com a História de maneira a desenvolver 

habilidades do pensar e, assim, se mobilizarem para estudar e aprender.  

Para que os estudantes consigam dimensionar a sua realidade histórica é necessário 

que o professor crie situações de aprendizagens escolares para instigá-los a estabelecer 

relações entre o presente e o passado, o específico e o geral, ações individuais e coletivas. 

A história não emerge como um dado ou um acidente que tudo explica, é a correlação 

de forças na produção de sentidos e ressignificados, que constantemente, são reinterpretados 

por diferentes grupos sociais e suas demandas. 

Será necessário pensar que é a partir da formulação de boas perguntas que se dá o 

processo de identificação, como reconhecimento de uma questão ou objeto a ser estudado e 

que ao comparar, jovens, adultos e idosos podem ter uma melhor compreensão dos 



fenômenos, dos processos históricos e das fontes documentais. Para tanto devem ser 

apresentados fatos históricos correlacionados, de modo que o estudante possa ampliar seus 

conhecimentos em relação a outros povos e/ou costumes específicos. O pensamento 

articulado entre as dimensões do “eu”, do “outro” e de “nós” preparam os estudantes para 

enfrentar situações marcadas pelo conflito ou pela conciliação, estimulando também o respeito 

à pluralidade cultural, social e política. 

No que diz respeito à contextualização, os estudantes devem ser capazes de localizar 

momentos e lugares específicos em que determinados fatos históricos ocorreram no momento 

de atribuir sentido e significados, e para isso, a proposta docente deve proporcionar a 

identificação do momento em que uma circunstância histórica é analisada e as condições 

específicas daquela realidade. 

No processo de análise, é possível propor atividades para que os estudantes construam 

hipóteses sobre as questões ideológicas abordadas nos espaços escolares, problematizando a 

própria escrita da história, considerando as pressões e restrições de que ela também é fruto, 

da mesma forma como as outras produções da sociedade em que vivemos. 

Um dos aspectos a ser desenvolvido com os estudantes da EJA é o papel que o mundo 

do trabalho desempenha na motivação de jovens, adultos e idosos para voltar a estudar, na 

sociedade globalizada e competitiva que vivemos atualmente, se faz necessário o preparo para 

os desafios que a vida em sociedade impõe.  

O ensino deste componente curricular deve auxiliar no combate ao racismo, à misoginia 

e à homofobia, promovendo valores que estimulem as atitudes e os princípios que valorizam a 

paz, a convivência respeitosa das pessoas em sociedade. Deve também ter como princípio que 

a escola é laica. Deve incentivar a luta contra todas as formas de discriminação e de 

preconceito, além da defesa incondicional dos direitos humanos. 

Nesse sentido é imprescindível que o professor valorize os saberes que os alunos 

possuem sobre o tema trabalhado, favorecendo espaço de discussão, troca de informação e 

opinião, promover visitas e pesquisas em locais ricos em informações, propor novos 

questionamentos, informar sobre dados desconhecidos e organizar pesquisas e investigações, 

ensinar procedimentos de pesquisa, favorecendo a ampliação de conhecimento e de 

desenvolvimento das capacidades dos estudantes: socialização das ideias, autonomia de 

decisão, percepção de contradições, construção de relações, atitude de confrontamento, 

domínios linguísticos, iconográficos, cartográficos e pictóricos; 

É importante também trabalhar com problematização numa perspectiva de questionar o 

presente para compreender a realidade, utilizando diferentes fontes e tipos de documento 

(escritos, iconográficos, materiais, imateriais) capazes de facilitar a compreensão da relação 

tempo e espaço e das relações sociais que os geraram. Colocar-se junto aos estudantes num 

papel de agentes do processo de ensino e aprendizagem, assumindo, ambos, uma “atitude 



historiadora” diante dos temas propostos, para assim fomentar a formação do pensamento 

crítico, através do exercício da interpretação de um texto, de um objeto, de uma obra literária, 

artística ou de um mito. 

Para concluir, o ensino do componente curricular de História, deve propiciar ao 

estudante se reconhecer, se situar no mundo e se posicionar a partir de suas vivências, 

culturas, gênero, faixa etária, território e história de vida, com autonomia. 

 

 

Nos Grupos de Trabalho por Componente Curricular realizados no ano de 2019, os 

professores sugeriram algumas habilidades a serem trabalhadas por ano com os alunos da 

Educação de Jovens e Adultos, pois assim proporcionaremos ao aluno maior tempo para 

aquisição dos conhecimentos necessários para a continuidade de seus estudos. 

Reforçamos previamente que as habilidades aqui elencadas são sugestões, pois o 

planejamento para a Educação de Jovens e Adultos deve considerar o perfil dos estudantes, 

suas vivências e expectativas, e estas mudam de um semestre para o outro.  

Além das sugestões aqui elencadas, os professores que lecionam neste segmento 

podem usar como subsídio para seu planejamento semestral a Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC) ou Currículo Paulista. 

 

 

 

REFERÊNCIA: 

 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/ 

https://novaescola.org.br/bncc/disciplina/10/historia 
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Educação de Jovens e Adultos – Anos Finais 

 

 
Componente Curricular: HISTÓRIA 

 

 
Unidade 
Temática 

 
Habilidades para 6º e 7º ano 

 
Unidade 
Temática 

 

 
Habilidades para 8º e 9º ano 

História: tempo, 

espaço e formas 

de 

registros 

 

EF06HI01- Explicar o significado de “modernidade” e 

suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 

concepção europeia. 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

(EF08HI01) Identificar os principais aspectos 

conceituais do iluminismo e do liberalismo e discutir a 

relação entre eles e a organização do mundo 

contemporâneo. 

História: tempo, 

espaço e formas 

de 

registros 

 

EF06HI02) Identificar a gênese da produção do saber 

histórico e analisar o significado das fontes que 

originaram determinadas formas de registro em 

sociedades e épocas distintas. 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

(EF08HI02) Identificar as particularidades políticos 

sociais da Inglaterra do século XVII e analisar os 

desdobramentos posteriores à Revolução Gloriosa. 

História: tempo, 

espaço e formas 

de 

registros 

 

(EF06HI03) Identificar as hipóteses científicas sobre o 

surgimento da espécie humana e sua historicidade e 

analisar os significados dos mitos de fundação. 

 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

(EF08HI03) Analisar os impactos da Revolução 

Industrial na produção e circulação de povos, produtos 

e culturas. 

História: tempo, 

espaço e formas 

de 

registros 

 

(EF06HI04) Descrever modificações da natureza e da 

paisagem realizadas por diferentes tipos de sociedade, 

com destaque para os povos indígenas e quilombolas, 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

(EF08HI04) Identificar e relacionar os processos da 

Revolução Francesa e seus desdobramentos na 

Europa e no mundo. 



e discutir a natureza e a lógica das transformações 

ocorridas. 

 

História: tempo, 

espaço e formas 

de 

registros 

 

(EF06HI06) Discutir o conceito de Antiguidade 

Clássica, seu alcance e limite na tradição ocidental, 

assim como os impactos sobre outras sociedades e 

culturas. 

 

O mundo 

contemporâneo: o 

Antigo Regime em 

crise 

 

EF08HI05) Explicar os movimentos e as rebeliões da 

América portuguesa, articulando as temáticas locais e 

suas interfaces com processos ocorridos na Europa e 

nas Américas. 

A invenção do 

mundo clássico e 

o contraponto 

com outras 

sociedades 

 

(EF06HI07) Explicar a formação da Grécia Antiga, com 

ênfase na formação da pólis e nas transformações 

políticas, sociais e culturais. 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

(EF08HI06) Aplicar os conceitos de Estado, nação, 

território, governo e país para o entendimento de 

conflitos e tensões. 

 

A invenção do 

mundo clássico e 

o contraponto 

com outras 

sociedades 

 

(EF06HI08) Caracterizar o processo de formação da 

Roma Antiga e suas configurações sociais e políticas 

nos períodos monárquico e republicano. 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

(EF08HI07) Identificar e contextualizar as 

especificidades dos diversos processos de 

independência nas Américas, seus aspectos 

populacionais e suas conformações territoriais. 

 

A invenção do 

mundo clássico e 

o contraponto 

com outras 

sociedades 

 

EF06HI09) Associar o conceito de cidadania a 

dinâmicas de inclusão e exclusão na Grécia e Roma 

antigas. 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

(EF08HI08) Identificar a Revolução de São Domingo 

como evento singular e desdobramento da Revolução 

Francesa e avaliar suas implicações. 

 

Lógicas de  Os processos de  



organização 

política 

(EF06HI11) Identificar e analisar diferentes formas de 

contato, adaptação ou exclusão entre populações em 

diferentes tempos e espaços. 

 

independência nas 

Américas 

(EF08HI09) Identificar e explicar os protagonismos e a 

atuação de diferentes grupos sociais e étnicos nas lutas 

de independência no Brasil, na América espanhola e no 

Haiti. 

 

Lógicas de 

organização 

política 

 

(EF06HI13) Caracterizar e comparar as dinâmicas de 

abastecimento e as formas de organização do trabalho 

e da vida social em diferentes sociedades e períodos, 

com destaque para as relações entre senhores e 

servos. 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

(EF08HI10) Caracterizar a organização política e social 

no Brasil desde a chegada da Corte portuguesa, em 

1808, até 1822 e seus desdobramentos para a história 

política brasileira. 

 

Lógicas de 

organização 

política 

 

EF06HI14) Diferenciar escravidão, servidão e trabalho 

livre no mundo antigo. 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

(EF08HI11) Discutir a noção da tutela dos grupos 

indígenas e a participação dos negros na sociedade 

brasileira do final do período colonial, identificando 

permanências na forma de preconceitos e estereótipos 

sobre as populações indígenas e negras no Brasil e nas 

Américas. 

 

Lógicas de 

organização 

política 

 

EF06HI15) Analisar o papel da religião cristã na cultura 

e nos modos de organização social no período 

medieval. 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

EF08HI12) Identificar e analisar o equilíbrio das forças e 

os sujeitos envolvidos nas disputas políticas durante o 

Primeiro e o Segundo Reinado. 

 

Trabalho e  Os processos de  



formas de 

organização 

social e 

cultural 

EF06HI16- Analisar os mecanismos e as dinâmicas de 

comércio de escravizados em suas diferentes fases, 

identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas africanas de procedência dos 

escravizados. 

 

independência nas 

Américas 

(EF08HI13) Identificar, comparar e analisar a 

diversidade política, social e regional nas rebeliões e 

nos movimentos contestatórios ao poder centralizado. 

 

O mundo 

moderno e a 

conexão entre 

sociedades 

africanas, 

americanas e 

europeias 

 

(EF07HI01) Explicar o significado de “modernidade” e 

suas lógicas de inclusão e exclusão, com base em uma 

concepção europeia. 

 

Os processos de 

independência nas 

Américas 

 

(EF08HI14) Relacionar as transformações territoriais, 

em razão de questões de fronteiras, com as tensões e 

conflitos durante o Império. 

 

O mundo 

moderno e a 

conexão entre 

sociedades 

africanas, 

americanas e 

europeias 

 

(EF07HI02) Identificar conexões e interações entre as 

sociedades do Novo Mundo, da Europa, da África e da 

Ásia no contexto das navegações e indicar a 

complexidade e as interações que ocorrem nos 

Oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. 

 

O Brasil no século 

XIX 

(EF08HI15) Identificar as questões internas e externas 

sobre a atuação do Brasil na Guerra do Paraguai e 

discutir diferentes versões sobre o conflito. 

O mundo 

moderno e a 

conexão entre 

sociedades 

africanas, 

americanas e 

europeias 

 

(EF07HI03) Identificar aspectos e processos 

específicos das sociedades africanas e americanas 

antes da chegada dos europeus, com destaque para 

as formas de organização social e o desenvolvimento 

de saberes e técnicas. 

 

O Brasil no século 

XIX 

(EF08HI16) Formular questionamentos sobre o legado 

da escravidão nas Américas, com base na seleção e 

consulta de fontes de diferentes naturezas. 



Humanismos, 

Renascimentos e 

o Novo Mundo 

 

(EF07HI04) Identificar as principais características dos 

Humanismos e dos Renascimentos e analisar seus 

significados. 

 

O Brasil no século 

XIX 

 

(EF08HI17) Identificar e relacionar aspectos das 

estruturas sociais da atualidade com os legados da 

escravidão no Brasil. 

 

Humanismos, 

Renascimentos e 

o Novo Mundo 

EF07HI05) Identificar e relacionar as vinculações entre 

as reformas religiosas e os processos culturais e 

sociais do período moderno na Europa e na América. 

O Brasil no século 

XIX 

 

(EF08HI19) Discutir o papel das culturas letradas, não 

letradas e artísticas na produção do imaginário e das 

identidades no Brasil do século XIX. 

 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas 

do mundo 

colonial 

americano 

 

(EF07HI07) Descrever os processos de formação e 

consolidação das monarquias e suas principais 

características com vistas à compreensão das razões 

da centralização política. 

 

Configurações do 

mundo no século 

XIX 

 

(EF08HI24) Identificar as tensões e os significados dos 

discursos civilizatórios e discutir seus impactos entre as 

sociedades indígenas nas Américas. 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas 

do mundo 

colonial 

americano 

 

(EF07HI08) Descrever as formas de organização das 

sociedades americanas no tempo da conquista com 

vistas à compreensão dos mecanismos de alianças, 

confrontos e resistências. 

 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

XX 

 

EF09HI01) Descrever e contextualizar os principais 

aspectos sociais, culturais, econômicos e políticos da 

emergência da República no Brasil. 

 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas 

do mundo 

colonial 

(EF07HI09) Analisar os diferentes impactos da 

conquista europeia da América para as populações 

ameríndias e identificar as formas de resistência. 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

 

(EF09HI02) Caracterizar e compreender os ciclos da 

história republicana até 1954. 

 



americano XX 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas 

do mundo 

colonial 

americano 

(EF07HI10) Analisar, com base em documentos 

históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas 

das sociedades americanas no período colonial. 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

XX 

 

(EF09HI03) Identificar os mecanismos de inserção dos 

negros na sociedade brasileira pós-abolição e avaliar 

os seus resultados. 

 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas 

do mundo 

colonial 

americano 

(EF07HI11) Analisar a formação histórico - geográfica 

do território da América portuguesa por meio de mapas 

históricos. 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

XX 

 

(EF09HI04) Identificar os processos de urbanização e 

modernização da sociedade brasileira e avaliar suas 

contradições. 

 

A organização do 

poder e as 

dinâmicas 

do mundo 

colonial 

americano 

(EF07HI12) Identificar a distribuição territorial da 

população brasileira, em diferentes épocas, 

considerando a diversidade étnico-cultural (indígena, 

africana, europeia e asiática) 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

XX 

 

 

(EF09HI05) Identificar e discutir o papel do trabalhismo 

como força política, social e cultural no Brasil. 

 

Lógicas 

comerciais e 

mercantis da 

modernidade 

(EF07HI13) Caracterizar a ação dos europeus e suas 

lógicas mercantis visando ao domínio no mundo 

atlântico. 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

XX 

 

(EF09HI06) Identificar e explicar, em meio a lógicas de 

inclusão e exclusão, as pautas dos povos indígenas, no 

contexto republicano (até 1964), e das populações 

afrodescendentes. 

 

Lógicas 

comerciais e 

mercantis da 

(EF07HI15) Discutir o conceito de escravidão moderna 

e suas distinções em relação ao escravismo antigo e à 

servidão medieval. 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

 

(EF09HI07) Identificar as transformações ocorridas no 

debate sobre as questões de gênero no Brasil durante 



modernidade históricos até a 

metade do século 

XX 

o século XX e compreender o significado das mudanças 

de abordagem em relação ao tema. 

 

Lógicas 

comerciais e 

mercantis da 

modernidade 

EF07HI16) Analisar os mecanismos e as dinâmicas de 

comércio de escravizados em suas diferentes fases, 

identificando os agentes responsáveis pelo tráfico e as 

regiões e zonas africanas de procedência dos 

escravizados. 

O nascimento da 

República no Brasil 

e os processos 

históricos até a 

metade do século 

XX 

 

(EF09HI09) Identificar e relacionar as dinâmicas do 

capitalismo e suas crises, os grandes conflitos mundiais 

e os conflitos vivenciados na Europa. 

 

Lógicas 

comerciais e 

mercantis da 

modernidade 

(EF07HI17) Discutir as razões da passagem do 

mercantilismo para o capitalismo. 

Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

 

(EF09HI10) Identificar as especificidades e os 

desdobramentos mundiais da Revolução Russa e seu 

significado histórico. 

  Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

 

(EF09HI12) Descrever e contextualizar os processos da 

emergência do fascismo e do nazismo e a consolidação 

dos estados totalitários. 

 

  Totalitarismos e 

conflitos mundiais 

 

(EF09HI16) Identificar e analisar processos sociais, 

econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 

1946. 

  Modernização, 

ditadura civil-militar 

e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946 

 

(EF09HI17) Descrever e analisar as relações entre as 

transformações urbanas e seus impactos na cultura 

brasileira entre 1946 e 1964 e na produção das 

desigualdades regionais e sociais. 



 

  Modernização, 

ditadura civil-militar 

e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946 

 

(EF09HI18) Identificar e compreender o processo que 

resultou na ditadura civil-militar no Brasil e discutir a 

emergência de questões relacionadas à memória e à 

justiça sobre os casos de violação dos direitos 

humanos. 

 

  Modernização, 

ditadura civil-militar 

e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946 

 

(EF09HI19) Discutir os processos de resistência e as 

propostas de reorganização da sociedade brasileira 

durante a ditadura civil-militar 

 

  Modernização, 

ditadura civil-militar 

e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946 

 

(EF09HI20) Identificar e relacionar as demandas 

indígenas como forma de contestação ao modelo 

desenvolvimentista da ditadura. 

 

  Modernização, 

ditadura civil-militar 

e 

redemocratização: o 

Brasil após 1946 

 

(EF09HI21) Discutir o papel da mobilização da 

sociedade brasileira do final do período ditatorial até a 

Constituição de 1988. 

 

  Modernização, 

ditadura civil-militar 

e 

redemocratização: o 

 

(EF09HI23) Identificar e analisar aspectos da Guerra 

Fria, seus principais conflitos e as tensões geopolíticas 



Brasil após 1946 no interior dos blocos liderados por soviéticos e 

estadunidenses.  

 

(EF09HI24) Descrever e analisar as experiências 

ditatoriais na América do Sul, seus procedimentos e 

vínculos com o poder, em nível nacional e internacional, 

e a atuação de movimentos de contestação às 

ditaduras. 

 


