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A LEITURA É UM OURO, ASSIM COMO A ESCRITA.  UM ESTUDO 
ACERCA DAS PRÁTICAS DE LEITURA E ESCRITA DE ALUNOS EM EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS. Josiane Soares de Faria Pádua, Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, UNESP - Campus Rio Claro/SP. 

 
INTRODUÇÃO 
 
Em nosso meio, grande parte das atividades escolares, depende da leitura. 

Segundo Zizi Trevisan, “aprender a escrever é um processo que se inicia com a 
aprendizagem da leitura, extrapola os bancos escolares e se aperfeiçoa ao longo da 
vida” (TREVISAN, 1996, p.175).  

A leitura, assim como a escrita, constitui-se em formas de expressão da 
cultura de um povo, sendo um dos meios utilizados, desde épocas remotas, como 
registro, comunicação e interação entre os indivíduos. A escrita compreendida 
enquanto símbolo dessa relação tem sido fonte de estudo de muitos pesquisadores 
no campo da história cultural, possibilitando-os abrir possibilidades teórico-
metodólogicas para outros olhares para as práticas de ler e escrever e para um 
acompanhamento da construção do que vem a ser o saber histórico.  

Temos como exemplo, o texto de Robert Darnton quando faz a análise de um 
registro encontrado em documentos de época, em que faz menção a um leitor de 
classe média abastada na França do século XVIII, chamado Jean Ranson, que ao ler 
Rosseau, incorporou suas idéias na estrutura de vida, onde se verificou por meio de 
uma série de cartas, como o rosseauismo pode ser absorvido no modo de vida do 
burguês provinciano, sob o Antigo Regime (DARNTON apud BURKE, 1992, p.201).  

Esse exemplo sugere que a elaboração de textos e a compreensão da vida 
estavam intimamente relacionadas. Sendo assim, abre-se a possibilidade no sentido 
de desenvolver uma história e uma teoria da reação do leitor, observando a leitura 
enquanto um fenômeno social em suas diversas formas e maneiras em que o ser 
humano encontra para expressar sua cultura e seus modos de vida; até porque toda 
leitura tem uma história. História esta que se interpela na busca do homem pelo 
significado do mundo que o cerca e do que vive em seu interior. Sentido que a 
própria história, enquanto campo de conhecimento se ocupa, como a ciência dos 
“homens no tempo”, do qual todos nós fazemos parte.  

Há muito, no meio escolar, observa-se que não havia a preocupação em 
mostrar essa percepção da história, que serve para nos fazer entender as condições 
e contradições de nossa realidade, através da transformação no tempo e espaço, 
estabelecendo relação com o cotidiano, a vivência e a experiência do aluno. Até 
mesmo os livros de leitura na escola, embora falassem “dos heróis e da Pátria... da 
língua materna, da vida cívica, da caridade... não se referem, aos problemas reais 
que o jovem, uma vez maduro, deverá enfrentar e sobre os quais deverá tomar uma 
atitude?” (ECO, 1980, p.15). De forma que se torna necessário um estudo sobre a 
maneira como os alunos percebem a história e até que ponto as práticas de leitura 
tem favorecido ou não a formação de conceitos do que vem a ser o saber histórico 
na medida em que possibilita além da interpretação dos fatos, uma leitura de mundo. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 
 
Em estudo realizado com jovens e adultos, a partir de um trabalho de 

conclusão do curso de graduação em História, pude perceber que muitos alunos 
traziam consigo conceitos intimamente vinculados ao saber histórico. Passei a 
levantar a hipótese de que não são somente os conteúdos ou os recursos didáticos 
utilizados favorecem a construção do conhecimento histórico, mas sim que a 
valorização das trajetórias de vida e experiências vividas exerce o papel 
preponderante na construção dos saberes, possibilitando a estes alunos ter uma 
visão da história oposta à da “ciência do passado”, sem contribuição alguma para a 
compreensão do presente. 

Por ocasião desse estudo, passei a questionar: em que momentos e 
circunstâncias, no ambiente escolar, se fizeram presentes a valorização da 
experiência e trajetórias de vida desses alunos já há algum tempo distantes da 
escola? Quais leituras eram valorizadas e de que maneira as diversas leituras 
realizadas pelos alunos poderiam possibilitar a reflexão e a compreensão das 
concepções e noções que embasam o processo e conhecimento histórico? 

Esses questionamentos ganharam força na minha prática enquanto professora 
de História da rede pública de ensino, onde constatei, nas séries iniciais do ciclo II, 
que a dificuldade de muitos alunos no processo ensino-aprendizagem de História, 
estava de certa forma relacionada à ausência ou carência de atividades mais 
expressivas de ler e escrever, além dos bancos escolares, que pudessem servir de 
referencial para formação de novos conceitos. 

Retomando Paulo Freire, quando escreveu: “a leitura do mundo precede à 
leitura da palavra” (FREIRE, 1984, p.11), pude refletir que a maioria das pessoas não 
lê ou lê pouco porque a leitura não adquire significado para elas, para seu “mundo”. 
Sendo assim, somente a pessoa capaz de fazer uma leitura do mundo, ou seja, dos 
processos que interferem na sua existência enquanto ser social e político sente-se 
motivado para a leitura da palavra. Portanto, é essencial que se desenvolvam 
mecanismos para que o ato de ler adquira sentido e significações, redefinindo as 
concepções e práticas de leitura que têm sido trabalhadas na escola, em salas de 
aula e bibliotecas. 

Ampliando o questionamento, indago: por onde passa, o que subsidia o 
aprendizado e a construção do conhecimento em história enquanto disciplina e 
enquanto campo de conhecimento? 

Para essa discussão, saí em busca de autores que além de trazer os 
fundamentos da história enquanto campo de conhecimento como Paul Veyne, Marc 
Bloch, Walter Benjamin, Roger Chartier, Peter Burke, dão uma direção para as 
práticas de leitura e escrita na perspectiva da história cultural, principalmente porque 
levam em conta a importância da experiência do homem, do conhecimento do mundo 
e de si mesmo para dentro da construção da perspectiva e fundamentação histórica. 
Walter Benjamin, por exemplo, mostra a importância de ver o passado buscando 
relacioná-lo com o presente, quando escreve: “Articular historicamente o passado 
não significa conhecê-lo “como ele de fato foi”.... O dom de despertar no passado as 
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centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador... que deve constituir 
uma “experiência” com o passado”. (BENJAMIN, 1985, p.224). Experiência que, para 
Benjamin, estava intimamente ligada às narrativas e à oralidade. Sentido que Paul 
Veyne também destacaria na escritura da história, como enraizada na arte de contar. 

Portanto, o presente trabalho parte da perspectiva de análise da contribuição 
da história cultural para o processo de construção do saber histórico dos alunos, 
tendo em vista como diz Charlot, que “o ensino não é simples transmissão de um 
saber, mas é igualmente portador de uma intenção cultural”...onde “cultura, não é 
somente um conjunto de saberes, de práticas e de comportamentos...mas é também 
uma relação de sentido com o mundo”.  (CHARLOT, 2001, p.95). E é na busca desse 
sentido com o mundo, que pretendo analisar o processo de construção do 
conhecimento histórico para alunos em EJA - Educação de Jovens e Adultos - a 
partir das práticas de leitura e escrita.  

 
OBJETIVOS 
 
Os objetivos iniciais propostos para esse trabalho são: 
• Fazer um levantamento de dados para uma caracterização 

socioeconômica e da escolarização dos alunos em EJA. 
• Realizar um diagnóstico sobre as práticas de leitura e escrita e 

conhecimentos históricos destes alunos. 
 
METODOLOGIA  
 
A metodologia utilizada neste trabalho relaciona-se a um levantamento das 

salas de EJA do município de Limeira/SP; escolha de uma turma com características 
particulares; elaboração de um caderno de campo com registros das observações e 
aplicação de um questionário composto com questões objetivas e semi-abertas, 
constituindo-se estas em oportunidades de conversa com os adultos. 

Para a realização deste trabalho, foram adotados os seguintes procedimentos: 
Primeiramente, verifiquei a forma como o ensino supletivo está estruturado no 

município de Limeira-SP. Em visita a Diretoria de Ensino, obtive conhecimento que a 
EJA Ciclo I – compreendida como o ensino da 1ª a 4ª série - é oferecida por uma 
escola pública municipal, cuja sede administrativa situa-se na área central da cidade. 

Na primeira visita à escola, conheci a diretora e a vice-diretora, que 
gentilmente forneceram informações valiosas para o trabalho. A primeira delas foi o 
local em que o ensino é oferecido aos alunos, em salas de aula descentralizadas, 
espalhadas em diversos locais em diferentes bairros da cidade, com o objetivo de 
atender as necessidades dos alunos, facilitando-lhes o acesso ao ensino, por se 
localizarem próximas às suas casas.  

Até o ano de 2006, a EMES - Escola Municipal de Ensino Supletivo - contava 
com 42 salas de aula de EJA Ciclo I, funcionando em três períodos, sendo que os 
alunos de 15 classes estavam cursando o ensino em nível de Alfabetização – 
compreendido como 1ª e 2 ª séries- 17 classes em Pós-Alfabetização - como é 



 4

chamado o ensino na 3ª e 4ª série - e 10 classes de Educação Especial, em que 8 
delas com alunos cursando a Alfabetização e 2 classes de Pós – Alfabetização, num 
total geral de 765 alunos matriculados. 

Ainda neste diálogo, foi informado que o ensino supletivo no município existe 
há um longo tempo, originando-se na época do Movimento Brasileiro de 
Alfabetização (MOBRAL). No entanto, os únicos registros existentes, apontam que a 
EMES em Limeira-SP, foi criada em 16 de dezembro de 1995, com data de 
instalação em 12 de janeiro de 1996, com ensino em Suplência I (1ª a 4ª série).  

Foi fornecida uma lista com os locais, quantidade de alunos e horário de 
funcionamento de cada sala de aula. Em seguida, a vice-diretora da escola traçou 
um perfil de cada turma em EJA. Algumas são numerosas, com mais de 30 alunos 
em cada classe, sendo que todos são portadores de necessidades especiais, 
requerendo maior atenção e dedicação dos profissionais da educação. Outras 
classes são formadas por alunos mais jovens, adolescentes. De todas as classes 
descritas pela diretora, uma turma em especial chamou a atenção: a que cursa a 
EJA, em nível de alfabetização, numa sala de aula em uma escola municipal, 
localizada em um antigo bairro, próximo a área central da cidade. 

A informação era de uma turma de 24 alunos, sendo que grande parte são 
idosos. O fato que chamou atenção é que esses alunos estão nesta escola já há 
algum tempo, ultrapassando o previsto para o término da 1ª e 2ª série na suplência 
que é de 1 ano. Alguns já por anos a fio, fazem questão de se manterem na 
alfabetização.  O que me levou a indagar quais os motivos levaram esses alunos a 
buscar, após muitos anos fora da escola, o aprendizado que por algum motivo não o 
adquiriram em idade escolar e que agora os fazem permanecer nesse mesmo 
estágio de aprendizado. 

Dada às características tão peculiares, pensei em conhecer essa turma, com o 
intuito de encontrar respostas a esses questionamentos e traçar um perfil dessa 
turma, com suas trajetórias de vida e escolares, além de realizar um diagnóstico 
inicial acerca das práticas de leitura e escrita e conhecimentos históricos desses 
alunos.  

 
DESENVOLVIMENTO 
 
Na visita inicial, conversamos com a professora responsável pela classe que 

apresentou-nos à turma. Dos 20 alunos presentes, verificamos que havia apenas 5 
alunos jovens, um com 14 anos e os outros 4 com idade inferior a 30 anos.  

Em diálogo com a turma, os alunos disseram que fazem questão de aprender 
e não simplesmente passar de série. Quando questionados a respeito dos motivos 
que os levaram a voltar a estudar, os mais citados foram: 

- para aprender a ler jornais, revistas e livros;  
- para aprender a fazer contas, para realizar compras; 
- para escrever cartas. 
A exigência do estudo como requisito para conseguir ou manter um emprego, 

foi citada com pouca freqüência. Na análise dos comentários, o que mais se 
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destacou, foi a necessidade que os alunos sentem de estarem sendo inseridos no 
mundo letrado, podendo compreendê-lo e se comunicarem com outros.  

Com relação ao componente curricular História, pouco de seus conteúdos são 
trabalhados em aula. A professora informou que com relação a esta disciplina, se 
limita a desenvolver temas relacionados com a história de vida e de família dos 
alunos, muitas vezes em forma de diálogo sobre suas experiências de vida.  

Buscando melhor conhecer esses alunos, houve a aplicação de um 
questionário que foi respondido por 16 dos 24 alunos matriculados nesta turma por 
meio dos quais possilibilitou-se reconstituírem suas trajetórias de vida e escolares, 
levantando elementos para traçar uma configuração preliminar da turma e um 
diagnóstico inicial de suas práticas de leitura e escrita e de seus conhecimentos 
históricos. A análise dos resultados obtidos até o momento por esta pesquisa, foi 
realizada à medida que os dados foram coletados.  

   
Os questionários 
 
Os dados dos questionários respondidos pelos alunos, revelam que a idade 

deles varia entre 14 e 76 anos, sendo que 70% da turma têm acima de 60 anos. Dos 
alunos que responderam o questionário, 6 são do sexo masculino, e 10 do sexo 
feminino. São casados (6), solteiros (7), viúva (1), amasiada (1), divorciada (1). Não 
tem filho (5), têm 1 filho (1), 2 filhos (3), 3 filhos (2), 4 filhos (1), 5 filhos (1), 7 filhos 
(1), 10 filhos (1), 14 filhos (1).  

Embora residam há muitos anos na cidade de Limeira-SP, boa parte dos 
alunos são procedentes de diferentes regiões do país. Nasceram na região Nordeste 
(Pernambuco, Bahia) (6), no Sudeste (São Paulo, Minas Gerais) (9), no Sul (Paraná) 
(1). Esse quadro reflete o fluxo migratório desses alunos, de origem rural, que 
partiram rumo a regiões de maior desenvolvimento industrial, em busca de trabalho e 
melhores condições de vida.  

Os dados mostram que 10 são filhos de pais lavradores; os pais de 3 alunos 
exerciam diferentes profissões: fundição (1), carpinteiro (1), guarda (1), marceneiro 
(1). Dois alunos não souberam informar a profissão que o pai exerceu. Entre as 
mães, 5 trabalhavam na lavoura, 2 eram doméstica, 4 do lar e 3 as filhas não 
souberam que profissão a mãe exercia. 

Quanto à história escolar das famílias, os alunos responderam que: pais que 
nunca freqüentaram a escola (9), cursaram o 3º ano primário (2), cursaram o ensino 
médio (1), não sabem a escolaridade dos pais (4). A pouca escolaridade também se 
observa entre as mães, em que nunca estudaram (11), cursou 1º ano primário (1), 
não sabem a escolaridade da mãe (2). Dois alunos não souberam informar o grau de 
escolaridade da mãe. 

  Quanto à idade com que os alunos começaram a trabalhar, a maioria relata 
que começou bem cedo: com 5 anos de idade (2), com 7 anos (3), com 8 anos (1), 
com 12 anos (2), com 13 anos (1), com 14 anos (4), um aluno começou a trabalhar 
com 18 anos, um com 21 anos e um aluno não trabalha.  
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Com relação ao trabalho que exercem na atualidade, 3 alunos trabalham para 
uma empresa privada exercendo atividade braçal; 2 estão desempregados, 2 
trabalham como autônomo recolhendo material reciclável, 4 são domésticas e boa 
parte exerce atividades do lar (5). Sobre os empregos que exerciam anteriormente, 
os dados do questionário mostram que estes estavam ligados a atividades que 
também exigiam pouca escolarização, como o trabalho na lavoura, serviço de 
doméstica, faxineira e serviço braçal. Quando questionados porque saíram dos 
empregos anteriores, aqueles que trabalharam na lavoura por no mínimo 20 anos (4), 
responderam que na região em que moravam, na zona rural, não havia escola nem 
trabalho para os filhos, tornando-se necessário mudar para outras regiões. Os 
demais alunos continuaram exercendo a mesma profissão que exerciam 
anteriormente, mostrando que não houve ascensão quanto aos postos de trabalho 
ocupados no decorrer do tempo. 

 Aos que declararam no questionário o seu salário mensal, o ganho atual de 3 
alunos, é de, no máximo, R$ 250,00. Apenas 1 aluno faz horas extras 
eventualmente, e diz não saber quanto recebe por elas. Na composição da renda 
familiar, é incorporada para alguns alunos (6), a aposentadoria que recebem do 
Governo, respondendo pela renda mensal o valor total de R$ 400,00 para 1 aluno, 
R$500,00 para 3 alunos, R$600,00 para 1 e R$ 800,00 para 1 aluna que acrescenta 
nessa soma o salário do marido, que recebe R$ 500,00 por mês. Em suas casas, 
moram de 1 a 5 pessoas e trabalham para o sustento da família, de 1 a 2 pessoas no 
máximo.     

Duas alunas possuem automóvel, sendo que quase todos (13) vão à escola a 
pé, e 3 utilizam a bicicleta como meio de transporte. 

Moram em casa própria (8), 7 alunos moram em casa alugada e 1 em casa 
cedida por parentes. 

Quanto à educação escolar, 4 alunos responderam nunca haver freqüentado 
qualquer tipo de ensino anteriormente. Dos alunos que declararam ter interrompido 
seus estudos, 3 pararam por 3 vezes devido a problemas de saúde e 3 
interromperam devido ao trabalho que exerciam na lavoura. Aqueles que relataram 
terem freqüentado a escola, em algum momento de suas vidas (7), afirmaram que 
permaneceram nela por pouco tempo, embora não se lembre com exatidão o 
período. Declararam que na sua infância, deixaram de estudar porque os pais 
consideravam importante os filhos trabalharem para ajudarem na sobrevivência da 
família, além do mais, não havia meios de locomoção até a escola, geralmente muito 
distante de suas casas.   

 
Respostas às questões semi-abertas 
 
As conversas foram realizadas no pátio da escola, durante o horário de aula. 

Nos limites deste texto foram analisados diálogos com 4 alunos1, a partir de suas 
respostas às questões objetivas e às semi-abertas.  

                                                 
1 Os nomes foram abreviados. 



 7

Os alunos começaram por nos contar sobre os motivos que os levaram a 
voltar aos estudos. Um dos alunos fez menção à necessidade do estudo como 
exigência do emprego: 

“A firma exige estudo, né... tem que saber assinar o hollerith, bater o cartão...” 
(M. A. L, não lembra a idade, aluno dessa escola há 5 anos). 

Os demais alunos apontaram outras razões e expectativas que têm em 
relação ao estudo atual: 

“Antes eu trabalhava de cortar cana.... muito tempo na roça, acho que foi em 
1942... queria escrever coisas como “água pro animal” e não conseguia. Em 1972, 
machuquei o pé e não podia ir na escola. Era muito gostoso ir na escola, naquela 
época. (em referencia a sua infância). A gente ia a pé conversando, chegava em 
casa mostrava pro pai o que tinha feito na escola. Daí em 1978, voltei a estudar e 
fiquei muito contente... só que meu marido morreu; nesta época já estava casada, e 
fiquei um bom tempo sem estudar.. mas não desisti, não. Ainda quero aprender a ler; 
a leitura é um “ouro”, assim como escrever; quero ser independente, ir no mercado 
sozinha, não tomar remédio enganado, ler a Bíblia em festa de aniversário... Acho 
tão bonito recitar poesia, um versículo da Bíblia!... se eu puder quero até escrever um 
livro desses, que conta a vida da gente, porque com o estudo a gente se comunica 
com os outros, não é mesmo?” (T. P. L, 72 anos, aluna dessa escola há 5 anos).  

Conquistar a independência, fazer compras, tomar remédios; escrever cartas; 
ler para si e para outros; foram motivos apontados pelos alunos quando decidiram 
voltar a estudar. 

Ao que nos consta, nenhum destes alunos tem o domínio da leitura e escrita 
se limitam a copiar a matéria da lousa, embora não estejam satisfeitos com isso.  

“Quero aprender a ler, juntar as palavras sozinha e não saio da escola 
enquanto não aprender” (R.M.M, 61 anos, aluna há um ano nessa escola). 

A relação dos alunos com a leitura e a escrita não garante a estes alunos, por 
enquanto, o reconhecimento de pessoas escolarizadas e, ao que parece, isso não os 
preocupa. A freqüência à escola e sua relação com os saberes escolares mediadas 
pela professora, revelam uma perspectiva de valorização deles consigo mesmos.  

“De primeiro ficava só preocupada com serviço de casa, achava que não 
podia sair de casa; hoje penso que tenho que vir pra escola, fazer a lição... tenho 
outras coisas para preocupar, pensar e lugar para ir” (R. M. M). 

Para estes alunos em EJA, a escola confere não somente um local de 
aprendizado, mas também um lugar em que se integram à comunidade, criando um 
vinculo com outras pessoas e aumentando ainda, o comprometimento pessoal com o 
seu aprendizado. Estes alunos dos disseram que não pretendem dar prosseguimento 
aos estudos em outros níveis de ensino, ficarão satisfeitos se conseguirem aprender 
a ler e escrever e não pretendem usar o estudo para o exercício de uma outra 
profissão, estando contentes com o que fazem. 

“O meu serviço de reciclagem é saúde porque eu ando quase a cidade inteira, 
respiro o primeiro ar da manhã... eu queimo gordura do meu corpo. As pessoas têm 
que trabalhar no que gostam de fazer, por isso trabalho numa reciclagem” (J. C, 53 
anos, aluno há 2 anos nessa escola).  
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Em relação às práticas de leitura e escrita, busquei verificar que contato os 
alunos têm com materiais impressos. Apenas um aluno disse não ter nenhum 
material de escrita ou de leitura em sua casa. Os demais possuem revistas, livros e 
jornais. Entre os livros, figuram a Bíblia, livros religiosos, autobiográficos e alguns 
escolares.  

Embora não saibam ler, quando questionados quanto ao tipo de informação 
esse material escrito traz, afirmaram: 

“A Palavra de Deus” (J. C, em referência a Bíblia). 
“Testemunhos da Igreja” (R. M. M, se referindo aos livros religiosos da Igreja 

que freqüenta). 
“Sobre pessoas... uma história de vida que elas viveram que se pode aprender 

com elas, como viver melhor; as experiências de vida.. tem alguns de plantação, de 
como se faz o cultivo” (T. P. L, sobre os diversos livros que tem em casa). 

Os programas de televisão fazem parte da rotina de vida destes alunos. 
Dentre os mais assistidos por eles, aparecem, em primeiro lugar, os noticiários 
seguidos pelas novelas, programas esportivos e filmes. Isso revela a importância que 
os meios de comunicação, por meio do uso principalmente da imagem, exercem na 
vida das pessoas enquanto agente de informação e difusão de certo tipo de 
conhecimento. 

E por falar em conhecimento, a maioria dos alunos (3), afirmaram que 
realizam compras “sozinhos”, pois já conhecem os números e sabem fazer contas. 

 “Hoje sei o quanto posso gastar numa loja... sei se meu salário vai dar ou 
não.. no fim do mês eu confiro tudo e aí sei se posso fazer uma prestação” (T. P. L). 

Mas, como fazem compras se não sabem ler? Como escolhem, identificam os 
produtos? 

As respostas mais comuns referem-se às imagens contidas na mercadoria 
como o símbolo, o desenho impresso na embalagem e a cor do produto. Em último 
lugar, aparece a citação das palavras e letras auxiliando na diferenciação das 
mercadorias. 

“Eu sei comprar sabão por causa do desenho que tem nele. Por exemplo, no 
sabão de coco, tem o desenho de um coco e um coqueiro, assim sei que aquele lá é 
bom... agora tem sabão que a gente conhece só de olhar, igual o Omo, dá para 
conhecer as letras” (T. P. L). 

A importância que as imagens exercem no aprendizado e na vida destes 
alunos que estão em fase inicial de alfabetização, aparece novamente em suas 
respostas quando questionados sobre o que mais chama a atenção numa revista ou 
jornal. As mais freqüentes foram: fotos, imagens, desenhos, propagandas, o texto 
escrito (tipo e tamanho da letra), e por fim, a notícia.  

A falta de domínio da leitura e da escrita não impede que esses alunos se 
comuniquem com outros, pela linguagem escrita. Metade deles declarou receber 
cartas de parentes, amigos e lojas, com uma freqüência de 6 cartas ao ano. Muitas 
vezes quem responde é um filho ou marido, mas fazem questão de assinar o nome 
no final da carta. 
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Com relação aos conhecimentos históricos, pedimos aos alunos que 
respondessem qual acontecimento consideravam de maior importância na história do 
Brasil. 

Todos pararam e pensaram em silêncio por alguns segundos para responder 
a esta pergunta. As respostas surpreenderam: 

“Pra mim, foi o dia em que o Corinthians ganhou... pensando bem, tem 
algumas coisas tristes na vida, mas acho melhor deixar pra lá, porque o mais 
importante é ter saúde” (T. P. L). 

“Acho que foi as eleições e dar mais emprego para as pessoas” (J. C). 
“O Brasil perdeu a última copa do mundo” (R. M. M). 
“Melhora no governo do Lula” (M. A. L). 
Como acontecimentos que marcaram suas vidas na última semana, aparecem 

nos relatos, fatos do cotidiano como por exemplo, “o cachorro que comeu o sapato 
novo que comprou para o Natal”; passam por acontecimentos naturais como “chuva, 
enchente”; por momentos felizes com familiares como “formatura da neta” e vão até 
situações ligadas com sentimentos de fé religiosa, como “mensagem sobre a vida, 
ouvida na Igreja” que freqüentam. Os alunos citaram, também, os fatos que 
marcaram suas vidas no último mês: 

“A reclamação das pessoas da vida... tem que gente que reclama demais..” (J. 
C). 

“Pra mim, foi o chá de bebê da minha colega que estava grávida de gêmeos e 
não sabia... que coisa mais linda!” (T. P. L). 

“A vitória do São Paulo!” (M. A. L). 
“Eu fui curada na Igreja de uma alergia no corpo por causa de uma coisa que 

comi... foi uma benção de Deus!” (R. M. M). 
Os relatos mostram que os saberes constituídos durante muito tempo em 

história enquanto disciplina baseando-se numa ciência linear e factual, num primeiro 
momento, não estão presentes para esses alunos. Suas falas apontam como parte 
da história, fatos que levam em conta acontecimentos estritamente relacionados com 
seu cotidiano, dirigem à atenção para a observação do que está acontecendo na 
atualidade, não aparecendo em nenhum momento, acontecimentos distantes no 
tempo e com personagens fora de seu contexto social.   

 
CONCLUSÕES PRELIMINARES 
 
Por meio do levantamento parcial dos dados, pode-se traçar um perfil inicial 

dos alunos em EJA, cuja origem é rural e que na idade escolar não tiveram 
condições de acesso e permanência na escola, iniciando ainda na infância o 
envolvimento no trabalho. Migraram com suas famílias para centros urbanos, onde 
passaram a trabalhar em profissões que exigiam pouca ou nenhuma escolarização, 
com baixos salários, não tendo oportunidade de dar continuidade a seus estudos por 
terem que ajudar no sustento da família. Até este momento, a escola não ocupava 
prioridade na vida destes alunos, que voltaram atenção para os estudos muito tempo 
depois, já em idade avançada, na busca de uma melhor qualidade de vida, entendida 
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como compreender o mundo em que vive, cada vez mais rodeado pela informação 
que se apresenta, em sua maioria, através da linguagem escrita. Sendo assim, para 
esses alunos, aprender e dominar a leitura e a escrita se tornou a forma essencial de 
se inserirem na sociedade em que vivem e participarem nela, buscando sentido para 
as suas vidas, na medida em que adquirem autonomia para fazer compras num 
supermercado, tomar remédios, escrever cartas, ler a Bíblia, entre outras 
possibilidades que a leitura e a escrita podem fornecer aqueles que vivem, por assim 
dizer, à margem da sociedade.  

Em uma análise preliminar, ainda em fase inicial da pesquisa, por meio dos 
elementos levantados, pode-se apontar que as práticas de leitura e escrita destes 
alunos, pouco tem contribuído para a percepção da história enquanto disciplina 
escolar; porém, a vivência dentro e fora da escola e suas experiências de vida os 
colocam como sujeitos de sua própria história; história esta que pode possibilitar 
além da leitura dos fatos, uma leitura de mundo.   
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