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RESUMO 
 

Carlos André da Silva Souza. O RESGATE DA IDENTIDADE DE DISCENTES DA 

E.J.A. POR MEIO DO GÊNERO MEMÓRIAS. Ano. 2015. Produto Final (Especialização 

em Docência da Educação Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – Colégio Pedro II, Pró-
Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro. 
 
Resgate da identidade de alunos da E.J.A. . Conscientização da importância das memórias 

de cada um, por meio  da pesquisa bibliográfica sobre o gênero memórias. Trabalho com a 

autoestima do educando, tornando-o autor da própria narrativa.  Recuperação do prazer 

pela escrita narrativa.  Ressignificação de projetos vivenciais. Demonstração da 

possibilidade de modificar posturas, construir planos, e, principalmente, reconstruir 

identidades perdidas durante o processo vivencial. Recuperação do prazer pelo 

aprendizado, readequando os objetivos vivenciais às novas conquistas associadas à escola. 

Reconhecimento da importância da adequação dos conteúdos associados à bagagem do 

educando, tornando-o protagonista do processo ensino-aprendizagem. Desmitificação dos 

processos de produção textual.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Resgate de identidade; memórias; narrativa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ABSTRACT  
 

Carlos André da Silva Souza. THE RESCUE OF THE IDENTITY OF STUDENTS OF 

E.J.A. THROUGH GENRE MEMORIES. Year. 2015. Final Product (Specialization in 

Teaching of Bases Education in Portuguese Language)- Colegio Pedro II, Dean of Graduate 

Studies, Research, Extension and Culture, Rio de Janeiro. 
 
 
 

Rescue the identity of E.J.A. students. Awareness of the importance of the memories 

of each one, by means of bibliographical research on the genus memories. Work with 

the learner's self-esteem, making it the author of the narrative itself. Nice recovery by 

writing narrative. Resignification of experiential projects. Demonstration of the ability 

to modify attitudes, building plans, and, especially, rebuild lost identities during the 

experiential process. Nice recovery by learning, experiential goals adapting to new 

achievements associated with the school. Recognition of the importance of the 

suitability of the content associated with the baggage of the learner, making-the 

protagonist of the teaching-learning process. Demystifies of textual production 

processes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Rescue of identity, memories, narrative 
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1 INTRODUÇÃO 
  
 
 O receio que permeia a relação entre educando e escrita está entre os maiores 

problemas enfrentados por docentes da disciplina de Língua Portuguesa nas escolas do 

país. 

 Encontrar um método que sirva como agente facilitador desse processo e que possa 

ser aplicado em qualquer sala de aula é o desejo de todo professor da língua materna. 

Porém, o que se vê, ano após ano, é a ineficiência do sistema em formar leitores e 

escritores capazes de seguir as regras gramaticais, respeitando as especificidades de cada 

gênero textual. 

 Os questionamentos são inúmeros, e, quase sempre, indicando como réu o aluno 

contemporâneo, que, em sua maioria, é desinteressado, não lê, sem perspectiva de futuro e 

com descrédito da educação como agente modificador. 

 Trabalhar a escrita de forma estanque, com temas desinteressantes ou 

desconhecidos, pode trazer à  relação aluno-produção textual barreiras intransponíveis. 

 Tornar o processo de escrita prazeroso, por meio da ressignificação do conteúdo, 

aproveitando a bagagem vivencial e sua contribuição na formação do indivíduo pode ser o 

único meio de se obter algum sucesso, mas não é garantia. 

 Desse modo, iniciar o processo através da autonomia do educando em expor suas 

histórias vivenciadas pode servir como propulsor para o trabalho com o gênero memórias, 

pois ser  autor e protagonista de sua história o faz perder o receio de escrever. 

 Pretende-se, com este trabalho, demonstrar a importância de cada um na construção 

do coletivo exaltando suas histórias de vida e ressaltando o valor de cada passagem na 

personalidade do indivíduo social. 

Buscou-se, no desenvolvimento do projeto, instigar a imersão na abstração 

necessária à construção poética que enriquece a escrita, por meio  da lembrança de fatos 

vivenciados  que deixam marcas na vida de cada um. 

 Mostramos, no relato das atividades desenvolvidas com os alunos da E.J.A., a 

possibilidade de modificar posturas, construir planos, e, principalmente, reconstruir 

identidades perdidas durante o processo vivencial. 
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2 OBJETIVOS 
 

Recuperar o prazer pelo aprendizado, readequando os objetivos vivenciais as novas 

conquistas associadas à escola. 

Reconhecer a importância da adequação dos conteúdos associados à bagagem do 

educando, tornando-o protagonista do processo ensino-aprendizagem. 

Desmitificar os processos de produção textual. 

Tornar a prática da escrita prazerosa, associada ao domínio do conhecimento dos 

elementos necessários a uma escrita adequada. 

Melhorar a comunicação oral dos discentes. 

 
 
 
3 JUSTIFICATIVA 
 
 

Embora a LDB 9394/96 preconize em seu artigo IV - acesso público e gratuito aos 

ensinos fundamental e médio para todos os que não os concluíram na idade própria e ainda 

no artigo VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, a 

Educação de Jovens e Adultos vem sendo utilizada como área de descarte de discentes que 

não obtiveram êxito no Ensino Regular. Esse público heterogêneo é formado, em sua 

maioria, pela junção de jovens oriundos da exclusão do ensino regular e adultos que, por 

intempéries vivenciais, deixaram a escola. 

 Essa condição peculiar da E.J.A. torna o processo de ensino-aprendizagem lento e 

árduo, pois não é possível um trabalho a partir do pressuposto de uma turma homogênea 

em conteúdo e interesses. 

 A dificuldade no conteúdo, escrita e leitura, é ainda mais grave do que se observa no 

ensino regular. Associada a isso observa-se a perda da identidade, aliada ao fracasso e ao 

desânimo que toma conta do discente. 

 É necessário que se faça um resgate apoiado no conhecimento prévio do educando. 

Esse procedimento possibilitará sua inclusão no processo de aprendizagem, com o objetivo 

de fazê-lo reconhecer-se como protagonista, resgatando, assim, o prazer pelo aprendizado 

e, consequentemente, a capacidade de readequar seus planos de vida atrelados às 

conquistas educacionais. 

A não formação de escritores e leitores proficientes é uma característica da 

Educação Básica em nosso país. Esse fato não é diferente na E.J.A., cuja realidade é ainda 

mais assustadora, pois as turmas são formadas por discentes há bastante tempo afastados 

dos estudos, sem a obtenção da proficiência adequada no tempo regular de ensino. O grupo 

é formado também por jovens que não obtiveram êxito no ensino regular, que continuam 
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matriculados nesse segmento até a idade necessária à sua transferência ao Ensino de 

Jovens e Adultos. 

A escrita e leitura na E.J.A., em muitos casos, podem ser comparadas, 

analogamente, à escrita de crianças de segundo ou terceiro ano do ensino regular, ou seja, 

o texto desses discentes tem semelhanças com a escrita ainda na fase de internalização do 

processo de escrita e leitura. Sendo assim, acredita-se que torná-los autores de textos já 

bem conhecidos, já que  o trabalho será focado em suas memórias, elimina o receio da falta 

de domínio dos elementos necessários à escrita. 

A leitura de um texto próprio pode servir de elemento facilitador na interpretação e 

entonação corretas no momento da leitura oral. Isso se dá porque o discente é o narrador 

personagem e essa é a sua história real, repleta de lembranças, que o faz acreditar-se ator 

desse monólogo bibliográfico. 

 
 
 
4 METODOLOGIA 
 
 

A realização de nosso projeto seguiu as seguintes etapas:  

. Tempestade de ideias: o que são memórias? 

. Discussão sobre a importância de evocarmos lembranças de fatos, lugares e pessoas; 

. Roda de leitura com vários textos do gênero em estudo; 

. Produção individual de um texto de memórias; 

. Leitura dos textos produzidos; 

. Revisão e aprimoramento do texto produzido anteriormente. 

 

 

4.1 ATIVIDADES REALIZADAS 

 

 As atividades realizadas foram dividas em três blocos com o intuito de contextualizar 

o conteúdo, cujo objetivo específico foi desmitificar o processo de produção textual, 

aproveitando o conhecimento prévio do educando. 
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O filme 

Somente uma ameaça à própria existência pode mudar a rotina dos habitantes do 

pequeno vilarejo de Javé. É aí que eles se deparam com o anúncio de que a cidade pode 

desaparecer sob as águas de uma enorme usina hidrelétrica. Em resposta à notícia 

devastadora, a comunidade adota uma ousada estratégia: decide preparar um documento 

contando todos os grandes acontecimentos heroicos de sua história, para que Javé possa 

escapar da destruição. Como a maioria dos moradores é analfabeta, a primeira tarefa é 

encontrar alguém que possa escrever as histórias. 

Após a exibição do filme foi realizado um debate com a turma sobre a importância de 

preservarmos a memória. Discutiu-se também sobre a forma como essa preservação 

contribuiu para a formação das nações, pois sem a conservação e propagação das 

memórias de um lugar a História não existiria. 

 Na sequência, os alunos foram divididos em grupo com quatro componentes e 

conversaram sobre suas memórias de infância. Nessa etapa do trabalho, cada um 

apresentou também sua história para os colegas. 

 

1º Parte: 

Contextualização do 

Tema 

Duração: 10 aulas 

Exibição do Filme 

“Narradores 

 de  

Javé” 

Debate: 

Memórias e 

Construção de  

Identidade 

Narradores do Paris: 

Narração  

de Histórias 



   15 

 

 

 

 

 Nesta fase do projeto foi solicitado aos alunos que elegessem uma memória pessoal 

e escrevesse sobre ela, sem se preocupar com regras de escrita. 

 Partindo do princípio que ser o protagonista da própria história funcionaria como 

agente facilitador no processo redacional, não houve nessa fase uma preocupação da 

adequação do texto a normas gramaticais ou de gênero textual. 

Na sequência foi realizada uma dinâmica de tempestade de ideias com o tema: O 

que são memórias? 

O objetivo dessa etapa foi avaliar a internalização dos conceitos acerca do gênero 

trabalhado. 

Dando continuidade ao projeto, foi realizada uma discussão sobre a importância de 

evocarmos lembranças de fatos, lugares e pessoas, sempre levando o educando a perceber 

sua importância na construção dessa história, pois ele é também um sujeito histórico e 

social, e, portanto sua vivência tem importância na construção da sociedade. 

            Foi solicitado aos participantes que pesquisassem textos do Gênero Memórias para 

lerem e interpretarem na roda de leitura. 

 

2º Parte: 

 

Mãos à Obra 

 

Duração: 10 aulas 

Escrita  

de  

Memória  

Pessoal 

Oficina de Escrita: 

 

Gênero: Memórias 

 

Parte 1 

 
 

Oficina de Escrita: 

 

Gênero: Memórias 

 

Parte 2 
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 Nessa fase foi solicitado aos educandos que lessem seus textos numa análise 

reflexiva sobre sua escrita, identificando qual ou quais elementos ainda faltavam, ou, até 

mesmo, qual ou quais necessitavam ( ou poderiam) ser removidos. 

 É importante ressaltar que durante todo o processo o elemento norteador de 

aplicação do projeto foi a autonomia do educando, valorizando cada etapa vencida e 

analisando cada um de forma individual, tendo como princípio que o professor é só o 

mediador do processo e, que, sendo assim, não houve interferência direta na escrita, 

apontando falhas ou sugerindo correções. Todo o processo foi conduzido com o objetivo de 

levar o educando à reflexão. 

 Logo após, os escritores refizeram seus textos adequando-os, e incluindo novos 

elementos quando acharam necessários. 

 Na sequência foi solicitada a digitação dos mesmos para a confecção do livro 

artesanal. 

 

4.2 Cronograma: 

Tarefas/ meses maio junho julho agosto setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro 

Escolha do 
assunto 

          

Delimitação do 
tema 

          

Levantamento 
bibliográfico 

          

Elaboração do 
projeto 

          

3º Parte: 

Adequando os  

textos. 

 

Duração: 10 aulas 

Leitura Reflexiva 

sobre o texto de 

memória pessoal 

Reescrita dos textos 

após a reflexão sobre 

seus elementos. 

Digitação   

dos 

Textos Finais 
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Atividades 
relacionadas 
ao projeto 

          

Redação do 
Produto Final 

          

Entrega do 
Produto Final 

          

 
 

 
5 EMBASAMENTO TEÓRICO 
 

As questões relacionadas aos rumos da Educação têm suscitado diversos debates, 

de cientistas políticos e educacionais aos famosos mestres do saber popular, que apontam 

inúmeras formas de se solucionar o problema, que ora está, segundo eles, nas mãos dos 

professores, ora nas mãos da família. 

O debate sobre a responsabilidade educacional de formar indivíduos críticos e 

capazes de, não só entender seu papel na sociedade, como inserir-se nesta que, às vezes, 

se mostra longínqua quando se trata de educandos de periferias, onde até os “bem 

sucedidos” têm dificuldades para se entender como participantes desse mundo tem-se 

mostrado interminável. 

Segundo Vigotsky (1998, p.33). 

Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades 
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social, [...] 
Essa estrutura humana complexa é o produto de um processo de 
desenvolvimento profundamente enraizado nas ligações entre história 
individual e história social. 
 

 
Na E.J.A. não é diferente, pois o educando ainda não se reconhece como elemento 

construtor e/ou modificador da sociedade. Esse comportamento pode ser advindo do 

insucesso no Ensino Regular ou nos projetos de vida. Por muitos, a E.J.A. é vista como 

lugar de fracassados. 

As Leis Educacionais e os Debates Pedagógicos propõem ações, muitas vezes 

inaplicáveis na prática, por conta da dura realidade enfrentada por educadores de 

municípios periféricos, longe dos holofotes da Zona Sul. Salas de aulas com capacidade 

máxima, múltiplas realidades sociais, pois até a periferia apresenta nuances das mais 

variadas. Nesse meio, um educador deve, segundo as teorias da adequação curricular, 

transformar sua forma de transmitir conteúdos para adequar-se à realidade do aluno e tornar 

o processo de ensino-aprendizagem significativo. 

  SOUZA & MOREIRA (1981, p.181), refletem sobre a utilização dos organizadores 

prévios como metodologia para o processo, de acordo com Ausubel: 
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Organizadores prévios são materiais introdutórios, apresentados em um 
nível mais alto de abstração, generalidade e inclusividade que o conteúdo 
do material instrucional a ser aprendido proposto por David P. Ausubel para 
facilitar a aprendizagem significativa. Eles se destinam a servir como pontes 
cognitivas entre aquilo que o aprendiz já sabe e o que ele deve saber para 
que possa aprender significativamente o novo conteúdo. Ausubel propõe os 
organizadores prévios como a estratégia mais eficaz para facilitar a 
aprendizagem significativa  quando  o  aluno  não  dispõe,  em  sua 
estrutura cognitiva, dos conceitos relevantes para a aprendizagem de um 
determinado tópico. Os organizadores prévios não devem ser confundidos 
com sumários e introduções que  são  escritos  no  mesmo  nível de 
abstração, generalidade e inclusividade do material que se segue, 
simplesmente enfatizando os pontos principais desse material. Na 
concepção ausubeliana, os organizadores prévios destinam-se a facilitar a 
aprendizagem de um tópico específico. Por outro lado, os materiais 
introdutórios construídos para este estudo, são denominados pseudo-
urbanizadores prévios, porque se destinam a faci1itar a aprendizagem de 
uma unidade.  

 
Como vemos, autor entende a metodologia de significação do processo de ensino- 

aprendizagem como a criação dos pontos de ancoragem, ou seja, o educando necessita de 

portos cerebrais, onde o novo conhecimento possa interagir com o já existente e, dessa 

forma, esse conteúdo seria internalizado por conta de sua interação com o que já possuía. 

Segundo os PCN (1997) a aprendizagem significativa central na perspectiva 

construtivista implica necessariamente: 

...o trabalho simbólico de “significar” a parcela da realidade que se conhece. 
As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão significativas à 
medida que conseguirem estabelecer relações substantivas e não 
arbitrárias entre os conteúdos escolares e os conhecimentos previamente 
construídos por eles, num processo de articulação de novos significados. (p. 
35) 

  
Ao se deparar com uma situação de aprendizagem que possa estar ligada a um 

conhecimento anterior, o educando tem a oportunidade de interagir, tornando o processo de 

ensino-aprendizagem um momento de interação entre o professor e o educando. 

Que é mais prazeroso estarmos diante daquilo que nos fascina já sabemos, porém a 

questão é como tornar prazerosos e significativos conteúdos tão distantes de nosso dia a 

dia. É difícil também encontrar na instituição escolar uma atividade capaz de ir ao encontro 

daquilo que a vida nos cobra efetivamente para obtermos sucesso nos campos pessoais. 

Conforme La Taille, Oliveira e Dantas (1992, p. 30). 

 
O individuo humano [...] interage simultaneamente com o mundo real em 
que vive e com as formas de organização desse real pela cultura. Essas 
formas culturalmente dadas serão, ao longo do processo de 
desenvolvimento, internalizadas pelo indivíduo e se constituirão no material 
simbólico que fará a mediação entre o sujeito e o objeto de conhecimento. 

 
 

Perceber-se elemento dessa interação como agente modificador do meio em que 

vive é essencial para que o educando avance e o professor é o mediador nessa descoberta. 
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Cláudio de Moura e Castro, no artigo “Educar é contar Histórias” 1, afirma que bons 

professores eletrizam seus alunos com narrativas interessantes ou curiosas. Segundo o 

autor, o problema da significação da aprendizagem atinge até os países do dito primeiro 

mundo, e relata que: 

 

Há alguns anos, professores americanos de inglês se reuniram para carpir 
as suas mágoas: apesar dos esplêndidos livros disponíveis, os alunos se 
recusavam a ler. Poucas semanas depois, foi lançado um dos volumes de 
Harry Potter, vendendo 9 milhões de exemplares, 24 horas após o 
lançamento! Se os alunos leem J.K. Rowling e não gostam de outros, é 
porque estes são chatos. Em um gesto de realismo, muitos professores 
passaram a usar Harry Potter para ensinar até física. De fato, educar é 
contar histórias. Bons professores estão sempre eletrizando seus alunos 
com  narrativas interessantes ou curiosas, carregando nas costas as lições 
que querem ensinar. É preciso ignorar as teorias intergalácticas dos 
"pedagogos astronautas" e aprender com Jesus, Esopo, Disney, Monteiro 
Lobato e J.K. Row-ling. Eles é que sabem... 

 

 

O autor, que é economista, afirma ainda que o problema das teorias pedagógicas 

estaria no fato de seus nomes mais expressivos, pouco enxergarem e ensinarem o que seja 

mais relevante em sala de aula. Esses mestres estariam fazendo o que o autor chama de 

“pedagogia de astronauta”.  

Paulo Freire (1996) afirma que ensinar exige respeito aos saberes do educando, 

como podemos observar no seguinte excerto: 

 
Por isso mesmo pensar certo coloca ao professor ou, mais amplamente, à 
escola, o dever de não só respeitar os saberes com que os educandos, 
sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 
construídos na prática comunitária - mas também, como há mais de trinta 
anos venho sugerindo, discutir com os alunos a razão de ser de alguns 
desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. ( p.16) 

 
 

 
A escola como instituição precisa reconhecer que seu objeto de trabalho é a 

transformação do educando por meio da ação mediadora. 

Embora estejamos fartos de teorias que, supostamente, nos dariam os rumos a uma 

educação efetiva, que fossem capazes de formar seu educando dentro do prazo entendido 

como suficiente e que o egresso do sistema estivesse dentro dos parâmetros exigidos pela 

sociedade atual, o que vemos é uma espécie de (des)formação promovida durante o 

percurso da educação básica.  

Segundo orientações dos PCN (1997) a escola deve ser um espaço de formação e 

informação em que o processo de ensino-aprendizagem favoreça a inserção do educando 

                                                 
1
  Revista Veja edição 2116, publicada em 10 de junho de 2009 – Editora Abril, SP. 
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no dia a dia das questões sociais. As ações promovidas pelos professores devem propiciar 

o desenvolvimento de capacidades, favorecendo a compreensão e a intervenção nos 

fenômenos sociais e culturais. O documento que norteia o ensino brasileiro esclarece ainda 

que: 

 
No contexto da proposta dos Parâmetros Curriculares Nacionais se concebe 
a educação escolar como uma prática que tem a possibilidade de criar 
condições para que todos os alunos desenvolvam suas capacidades e 
aprendam os conteúdos necessários para construir instrumentos de 
compreensão da realidade e de participação em relações sociais, políticas e 
culturais diversificadas e cada vez mais amplas, condições estas 
fundamentais para o exercício da cidadania na construção de uma 
sociedade democrática e não excludente. ( p.33) 

 
 

Nessa perspectiva, entende-se que se a aprendizagem for uma experiência de 

sucesso, o aluno irá entender-se como alguém capaz, porém se a experiência for negativa, 

o processo de aprendizagem será entendido como ameaça à realização de seus planos. 

É nesse ponto que se encontra a dicotomia enfrentada pela escola contemporânea. 

A obrigatoriedade de o aluno  estar matriculado e com assiduidade, por conta dos incentivos 

governamentais às famílias de baixa renda, não  traz mudanças significativas na sua 

educação. 

Ao contrário, pesquisas após pesquisas revelam que os egressos do sistema 

educacional não desenvolveram habilidades de leitura e escrita satisfatórias. Isso irá resultar 

no baixo rendimento nos índices do IDEB, pois a dificuldade interpretativa enfrentada por 

nossa clientela os atrapalha não só em Língua Portuguesa e Matemática, mas em todos os 

campos socioculturais que, porventura, venham a frequentar. Conforme afirma Paulo Freire 

(1999, p.62), 

  
A educação se faz uma tarefa altamente importante, uma vez que deve 
ajudar o homem a ajudar-se, colocando-o numa postura conscientemente 
crítica diante de seus problemas. Para tanto, é absolutamente indispensável 
à humanização do homem [...], não poderia ser feita nem pelo engodo, nem 
pelo medo, nem pela força. Mas, por uma educação que, por ser educação, 
haveria de ser corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, 
sobre seu tempo, sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo 
clima cultural da época de transição. Uma educação que lhe propiciasse a 
reflexão sobre seu próprio poder de refletir e que tivesse sua 
instrumentalidade, por isso mesmo, no desenvolvimento desse poder, na 
explicitação de suas potencialidades, de que decorreria sua capacidade de 
opção.  

 
  

O educador propõe que a educação seja ampla e irrestrita, abrangendo toda a gama 

de conhecimento. Isso será mais tarde solicitado pela vida social, e principalmente na 

conscientização do educando como indivíduo social. 
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Para além da problemática enfrentada pela escola, para que se efetive o processo 

formativo esperado pela sociedade e pelo sistema, temos a influência das relações sócio- 

familiares oriundas das classes sociais periféricas, tais como, moradia, formação familiares 

baseadas em estruturas diferentes daquelas com as quais nos acostumados e tivemos 

como referência.  As diversas bolsas exigem a frequência, mas não o rendimento. 

Baseada em múltiplas identidades construídas a partir de uma cultura social que 

seria única, a clientela da escola periférica é sui generis em cada indivíduo representante de 

sua comunidade. A construção identitária formada no indivíduo pelo coletivo não é única, 

pelo contrário, cada ser traz em si uma enormidade de detalhes únicos que o diferencia, e, 

nesse ponto a significação da aprendizagem emperra. 

Segundo Hall (2002), a identidade plenamente unificada, completa, segura e 

coerente é uma fantasia. Ele afirma ainda que: 

 
Ao invés disso, à medida que os sistemas de significação e representação 
cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade 
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma das 
quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente ( p.13). 

 

A sociedade nos exige diversas posturas para que sejamos aceitos por este ou 

aquele grupo, quer seja social ou econômico, e a consciência dessa necessidade premente 

de adequação faz com que o sujeito se reconheça como parte desse processo. 

Essa fragmentação da identidade na pós-modernidade requer do sujeito frequentes 

adequações para que este possa transitar pelo meio em que vive e se socializa. 

Magda Soares (2004 p.12), debate sobre a problemática existente entre a 

internalização dos códigos alfabéticos e o desenvolvimento de habilidades de leitura. A 

escrita satisfatória e a capacidade de ler de forma independente são capazes de levar o 

educando a uma prática interpretativa ampla nas situações sociais que envolvam o uso da 

leitura e da escrita. Ela ressalta que: 

 
[...] o reconhecimento de que tanto a alfabetização quanto o letramento têm 
diferentes dimensões, ou facetas, a natureza de cada uma delas demanda 
uma metodologia diferente, de modo que a aprendizagem inicial da língua 
escrita exige múltiplas metodologias, algumas caracterizadas por ensino 
direto, explícito e sistemático – particularmente a alfabetização, em suas 
diferentes facetas [...] 

 

          Esta fase é de suma importância para que se efetive a capacidade de interpretar  e de 

decifrar os diversos códigos existentes não só no texto escrito, mas em todas as situações 

de comunicação que serão vivenciadas pelo indivíduo. 

  O paradoxo da ineficiência do sistema educacional público brasileiro, que alfabetiza 

seus educandos, mas não os letra, ou seja, não os prepara para a avalanche interpretativa 
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que a prática social irá exigir, está pautado no insucesso na formação de um leitor crítico. 

Espera-se que esse leitor  seja capaz de realizar uma leitura subjetiva, interpretar códigos e 

analisar as diversas variantes do texto escrito. Estaríamos formando analfabetos funcionais? 

Para Kleimam (2002), a relação dialógica e interacional entre autor e leitor é o que 

faz com que o processo de leitura se efetive: 

  
E começaremos definindo a atividade de leitura como uma interação à 
distância entre leitor e autor via texto. A ação do leitor já foi caracterizada: o 
leitor constrói, e não apenas recebe, um sentido global para o texto; ele 
procura pistas formais, antecipa essas pistas, formula e reformula 
hipóteses, aceita ou rejeita conclusões. (p. 65). 

 
 

            Nessa concepção, torna-se impossível a formação de um leitor se não houver 

interação entre as partes. A leitura apresentada tem de ser prazerosa para que possa gerar 

interesse, e levar o leitor a outro processo. Entretanto, como apresentar, no contexto de uma 

prática pedagógica, leituras agradáveis e instigantes a alunos sem o histórico de 

assiduidade? 

Freire (1921), ao discorrer sobre a importância de ler, apresenta a leitura de mundo 

como antecessora do ato de decifrar os códigos, como podemos perceber neste trecho de 

sua obra: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura 
desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e 
realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o 
texto e o contexto. (p.9) 

 
Segundo o pensamento do educador, o conhecimento de mundo do educando é 

formado antes de seu processo decodificador dos códigos escritos, pois esse indivíduo já 

está interagindo com a linguagem. 

Em outras palavras, ele tem domínio  da língua na modalidade oral, mas não domina 

ainda a modalidade escrita, além de ter conhecimento da cultura, dos hábitos, costumes e  

problemas que o cercam.  

A junção das duas modalidades e suas diversas possibilidades de aplicações irão 

aperfeiçoar suas habilidades interpretativas. 

O aproveitamento do conhecimento prévio do educando na aplicação de práticas 

pedagógicas construtivas irá culminar no processo de significação dos conteúdos 

apresentados durante o processo de escolarização. 

Formar leitores proficientes na era da digitalização só será possível se o educador 

ressignificar sua prática e entender outras formas textuais como plausíveis para a aplicação. 

Se nos quadros da educação há ainda professores que não são leitores assíduos, como 

faremos a transposição para nossos educandos? 
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Segundo Prieto (1999, p. 41): 

 

Em plena virada de milênio, quando o professor se senta no meio de um 
círculo de alunos e narra uma história, na verdade, cumpre um desígnio 
ancestral. Nesse momento, ocupa o lugar do xamã, do bardo celta, do 
cigano, do mestre oriental, daquele que detém a sabedoria e o encanto, do 
porta-voz da ancestralidade e da sabedoria. Nesse momento ele exerce a 
arte da memória. 

 

O professor precisa encantar o educando com uma narrativa que o desperte para o 

prazer da leitura e de sua interpretação ampla. O alocutário deve ser também o locutor, 

realizando interpretações baseadas em sua visão de mundo, que deve ser entendida como 

tão importante quanto à do autor. 

A prática da leitura deverá seguir critérios que tenham única e exclusivamente  o 

objetivo de proporcionar a ampliação da visão de mundo do educando. Essa atividade deve 

ser capaz de levá-lo a entender-se como parte desse processo  cultural e  mostrar que sua 

cultura também faz parte do processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, seus modos 

de interpretação poderão ser ampliados. 

A aquisição da linguagem e sua nuances interpretativas surgem do dialogismo 

necessário, para que se efetive o processo. A interpretação de um texto só pode existir de 

fato se for baseada nas trocas entre os interlocutores. É importante que o educando tenha 

consciência de que é participante de um processo de troca, em que serão construídas e 

ampliadas suas interpretações acerca do ambiente onde está inserido.  

De acordo com Bakhtin (2003, p.348), 

 

Natureza dialógica da consciência, natureza dialógica da própria vida 
humana. A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do 
homem é o diálogo inconcluso. A vida é dialogada por natureza. Viver 
significa participar do diálogo: interrogar, ouvir, responder, concordar, etc.  
 
Nesse diálogo o homem participa inteiro e com toda a vida: com os olhos, 
os lábios, as mãos, a alma, o espírito, todo o corpo, os atos. Aplica-se 
totalmente na palavra, e essa palavra entra no tecido dialógico da vida 
humana, no simpósio universal.  

 
  A condição duo da linguagem exemplifica a necessidade de troca entre locutor e 

alocutário. Não é possível dialogar sozinho; para que isso ocorra é necessária a presença 

do outro promovendo o debate. 

 No contexto de uma sala de aula, a interação entre educador e educando é condição 

(sine qua non) para que se efetive o que se espera do processo. 

 

 

 



   24 

 

6 RESULTADOS 
 
 
 A turma em que o projeto foi aplicado tem por característica a heterogeneidade, pois 

de seus 20 alunos quase a metade é composta de pessoas com idades que variam dos 40 

aos 65 anos de idade. Há também a presença de alguns jovens com menos de 18 anos 

muito interessados e focados no objetivo de concluir o Ensino Fundamental e com planos 

para o futuro. Observa-se que outros ainda estão sem perspectiva de futuro. 

 Quando foi decidido que o projeto seria executado nessa turma, uma reunião foi 

realizada, para que todos estivessem a par dos detalhes e etapas de aplicação dos 

trabalhos que resultariam no produto final. 

 O que mais chamou a atenção foi a compenetração de todos da turma, alguns ainda 

sem acreditar que sua história poderia ser interessante. 

 Os questionamentos foram quase sempre em relação ao aceitamento de uma ou 

outra história de vida, mas, como a autonomia é o norteador deste projeto, a orientação foi 

que cada um contasse algo que lhe fizesse bem dividir, sem levar em consideração se o teor 

fosse triste ou alegre. 

 A partir das oficinas ministradas e da construção do conhecimento sobre o gênero 

memórias, os textos foram fluindo, alguns ainda como rascunhos, mas durante o processo 

de lembrança do fato escolhido para ser narrado, foram sendo enriquecidos com detalhes. 

 Foi percebida uma dificuldade de abstração, talvez pelo estilo de vida ou pelas 

condições vivenciais de cada um. Este “quase” entrave foi trabalhado com leituras de textos 

do gênero escolhido, sempre direcionando a abstração presente na narrativa para a 

possibilidade de que cada um se atentasse para os detalhes do cenário de sua história. 

 Durante a aplicação do projeto pude perceber uma turma mais coesa, interagindo 

com as histórias dos outros, focada na missão de contar sua história. 

 Foi emocionante observar o brilho nos olhos de cada um percebendo-se importante, 

reconhecendo que é parte da construção da sociedade, se entendendo como cidadão, 

vendo a escola novamente como espaço necessário à realização dos projetos de vida. 

 O maior resultado deste projeto não está, certamente, na internalização da gramática 

ou no domínio dos processos da escrita e da leitura, mas na reconstrução da identidade de 

cada aluno da turma 631. É notória pelos corredores da escola a elevação da autoestima de 

cada um. 

 Os projetos para o futuro são constantemente alardeados para o corpo docente e 

discente e todos passam primeiro pela conclusão dos estudos. 

 Esse é o legado que este projeto deixa na vida desses alunos. 
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7 CONCLUSÃO 
 
  
 Desde que iniciei minha vida profissional tenho a preocupação com a função social 

da mesma, questionamentos em torno das responsabilidades da escola e do professor 

fazem parte de minhas reflexões diárias sobre meu ofício. 

 Acredito piamente na educação como único agente transformador da sociedade e 

caminho para a realização de projetos de vida. 

 Entendo o professor como mediador no processo de ampliação da visão de mundo 

do educando, sendo o guia desse caminho longo e árduo. 

 A participação no Programa de Residência Docente trouxe-me a certeza de que 

somos todos iguais e que só mudam os cenários. Os desafios da profissão, entretanto, são 

exatamente os mesmos, ou seja, encantar e cativar, pois o trabalho de Professor, diferente 

de algumas profissões imediatistas, só terá resultado anos depois, e, nem sempre, 

saberemos se o resultado foi positivo ou não. 

 A sucessão de insucessos constrói uma certeza de incapacidade, e, essa certeza 

permeia a vida do aluno, porém, a partir do momento em que se quebra o paradigma 

estabelecido surge uma alma que embora engessada guarda em si os genes repletos de 

projetos. 

 E,  o professor é o lapidador que irá trabalhar o carvão até transformá-lo no diamante 

valioso. A partir daí, como a fênix da mitologia, irá surgir um ser com ânsia de conhecimento, 

reconhecendo-se capaz de produzir seu caminho, lidando de maneira mais amena com as 

pedras e não as vendo como barreiras intransponíveis. 

 A aplicação do projeto: O RESGATE DA IDENTIDADE DE DISCENTES DA E.J.A. 

POR MEIO DO GÊNERO MEMÓRIAS, mostra a possibilidade de modificar posturas, 

construir planos, e, principalmente, reconstruir identidades perdidas durante o processo 

vivencial. 
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ANEXOS 

 
 
 
 

Vida 
 Carlos André da Silva Mota 

 

 

 Nasci no interior do Estado do Rio de Janeiro, em uma casa de estuque e sapê onde 

vivi os primeiros dezesseis anos de vida. 

 Durante esse tempo trabalhei na roça como cortador de cana e plantando abacaxi. 

 Não sabia ler nem escrever pois todo o tempo que tínhamos era dedicado a lavoura 

para ajudar nas despesas de casa. 

 Mas, a vontade de mudar de vida crescia a cada dia e, aos 16 anos mudei para São 

Paulo, pois tinha recebido uma proposta de trabalho de meu irmão que já havia se mudado há 

algum tempo. 

 Porém o sonho não deu certo, parecia que o destino me prendia àquela roça, dois anos 

depois estava eu de volta, cortando cana, sendo boia fria. 

 Somente aos 26 anos de idade a vida me deu outra oportunidade, ser ajudante de 

pedreiro na capital, as coisas começaram a melhorar e aos 28 conheci Rosana com quem 

construí uma família, tivemos dois filhos. 

 A escola nunca me fez falta, trabalhava, pagava as contas, não precisava saber ler e 

escrever para conseguir o que me deixava feliz, uma vida simples, mas que, se comparada a 

da roça, era um luxo. 

 A ficha só caiu quando meu filho Fernando, então com 5 anos, me pediu que o 

ajudasse a fazer o trabalho de escola, e eu não pude fazer nada, então tomei a decisão de 

mudar minha vida e aos 38 anos de idade me matriculei no curso de alfabetização da Igreja de 

Santo Antonio, na Prata. 

 De lá pra cá só penso em concluir meus estudos e dar orgulho a meus filhos e minha 

família, mesmo sendo muito difícil, por causa do cansaço, sair do trabalho e ir para a escola. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Criança Travessa 

Angela Rosa 

  

Vida de criança é boa demais, muita alegria, só pensamos em correr, brincar e pular 

todo dia, todo momento. 

Não nos preocupamos com nada, vivemos no mundo da fantasia, vemos desenhos na 

TV e sonhamos em ser a Cinderela ou a Branca de Neve. 

Minha infância foi muito boa, tive a oportunidade de viver uma vida abençoada, e sei 

que muitas crianças não tiveram a mesma sorte. 

Estudava de manhã e assim que chegava da escola, que não ficava perto de minha 

casa, ia fazer as tarefas de casa. 

Lavar louça, arrumar minha cama e varrer o quintal me aguardavam todos os dias. 

 Ah!!! Varrer o quintal era bom demais, pois nosso quintal era grande e tínhamos 

alface, jiló, couve, tomate, quiabo, bertalha, cana, goiaba e muitas outras plantas e ervas,era 

uma verdadeira orta. 

 Eu me sentia responsável por toda aquela beleza, varria, capinava, cuidando das 

verduras para crescerem fortes e retirava as que estavam prontas para serem colhidas. 

 A colheita acontecia a cada três dias, colhíamos as verdura e legumes, arrumávamos 

no carrinho de mão, depois íamos para a casa de minha mãe consideração, que morava ao 

lado de minha casa, e lá fazíamos a mesma coisa, eu e meu irmão de consideração 

Wanderson. 

 Wanderson era meu melhor amigo, sempre fazíamos muita bagunça, corríamos no 

meio da plantação, tacando bolotas de barro um no outro, nos sujávamos e sempre 

brigávamos no final. 

 Nessa hora minha mãe sempre brigava com a gente, pois já estava ficando tarde e não 

tínhamos retirado os ovos da galinha ainda. 

 Depois saímos pela rua de porta em porta vendendo nossos produtos, subia e descia 

ruas, vendíamos muito e como gostava daquilo, era como um passeio. 

 Por tudo isso temos uma vida abençoada  e realizada, pois a alegria é constante e 

nossas lembranças a mais gostosa de todas. 

 

 

 



 

O Sumiço 

Lucas da Silva Rezende 

 

 Minha mãe sempre conta que quando eu tinha dois anos de vida, ela e minha avó me 

levaram para fazer compras no supermercado Sendas. 

 Era manhã de uma sexta-feira, supermercado lotado, após terminar as compras, 

pensando em adiantar a vida, cada uma ficou em uma fila, assim a que chegasse primeiro ao 

caixa chamaria a outra. 

 Minha mãe sem mim pensando que eu estava na outra fila com minha avó, que por sua 

vez pensava a mesma coisa, então não se preocuparam. 

 Eu era uma criança travessa, não parava quieto, vivia correndo de um lado para o 

outro, minha mãe não podia soltar minha mão. 

 Mas, neste dia por descuido elas se descuidaram e eu fugi, saí do mercado, fui parar no 

calçadão e fiquei olhando umas coelhinhas presas em uma gaiola, na loja de animais que 

existe até hoje no centro de Belford Roxo. 

 Me distraí  brincando com a gaiola e as coelhinhas, nem vi o tempo passar. 

 Quando minha mãe e minha avó deram falta de mim, começou o desespero, saíram 

feito loucas pelo supermercado a minha procura, chamaram o gerente, anunciaram no alto 

falante e nada. 

 Resolveram chamar a polícia, pois minha mãe já tinha certeza de que eu havia sido 

sequestrado. 

 De repente entra no supermercado uma mulher segurando uma criança toda sorridente 

que havia encontrado na loja de animais brincando com as coelhinhas, minha mãe ficou louca, 

chorou muito, me abraçou e fomos para casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minha Infância 

 Dona Lúcia  

 

 Em 1950, em Itaipava, nascia uma menina, que os pais deram o nome de Lúcia, 

sempre a mais tímida e caçula da família de 15 irmãos. 

 Meus pais trabalhavam na lavoura para nos sustentar, trabalhavam duro, todos tinham 

de ajudar, os meninos do matadouro que fornecia carne ao comércio. 

 Nos domingo íamos a missa na Igreja do Cuiabá com o Padre Paulo, tínhamos que ir 

de carona, das mais diversas, charrete, carroça, caminhão ou a pé quando não conseguíamos 

carona, não podíamos chegar tarde da missa, se não minha mãe ficava brava. 

 O colégio na verdade era uma casa, minha professor chamava-se Lourdes, não 

podíamos nos atrasar, pois ficávamos de castigo e o castigo era ficar de joelhos no caroço de 

milho, a professora era muito brava. 

 Ao chegar em casa minha mãe nos perguntava como foi a aula, queria ver a lição, 

nunca contamos a ela que as vezes não dava tempo de chegar a escola e com medo do castigo, 

preferíamos ficar no canavial brincando, pegando goiabas. 

 Minha mãe sempre quis nos ensinar as lições, mas não sabia, uma pena, pois eu 

sempre quis aprender. 

 Como é bom lembrar a minha infância na Fazenda Itaipava, lá brincávamos muito, 

pois tinha açude, floresta, galinheiro, curral, pomar, hortas e de vez em quando cinema. 

 A trabalho na fazenda não era fácil, o ferro era a carvão, o fogão a lenha, a luz de 

lampião e a água para chegar até nossa casa vinha por uma encanamento feito de bambu. 

 A vassoura feita de mato deixava a casa bem limpinha, nossa casa era muito cheirosa, 

a roupa sempre lavada na cachoeira e era sempre uma diversão lavar roupas. 

 Apesar das obrigações brincávamos muito, lembro-me do pula-pula, xadrez, bonecas, 

gangorra, balanço, pique e muita cantiga de roda. 

 Os casamentos eram maravilhosos, feitos em casa com direito a sanfoneiros, barracas 

com folhas de bananeiras, danças e muita comida caseira, bolo, docinhos, ah!!! Quanta 

comida. 

 

  

 

 

 



 

A vida de Elisa 

Elisa Eduarda 

 

 Chamo-me Elisa Eduarda, tenho 16 anos de idade e sou criada por minha segunda mãe 

desde bebê, pois minha mãe biológica trabalhava fora, e, como ela precisava de alguém de 

confiança para cuidar de mim, escolheu sua irmã como minha guardiã. 

 Minha mãe biológica faleceu quando eu tinha 6 anos de idade, eu era tão pequena que 

não percebi o que estava acontecendo, pra mim minha mãe estava viajando ou trabalhando 

como sempre. 

 Os sábados eram de ansiedade, pois esperava que ela entrasse pela porta a qualquer 

momento. 

 Dona Vera Lúcia, foi a escolhida por Deus para ocupar o lugar de mão e sempre 

cuidou de mim. Embora eu tenha muitos tios ela foi a escolhida e como não conheci meu pai 

biológico e nem fiz questão, uma vez que ele nunca nos procurou, escolhi meu tio  

 Sinto saudades de minha mãe, pois ela é a autora de minha vida, mesmo não tendo 

passado muito tempo com ela, pois trabalhava muito durante a semana, os finais de semana 

perto dela ficaram para sempre em minha memória. 

 Minha Tia é minha mãe, cuidou de mim, me deu um lar e amor, ganhei “primas”, sim 

primas que se tornaram irmãs. 

 Essa família que me acolheu e fez de mim a pessoa que sou hoje, repleta de sonhos e 

planos para o futuro. 

 Quero ser professora, pois acho a profissão mais gratificante, quero poder fazer o que 

meus professores fizeram por mim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O dia mais feliz... 

Rogério Nascimento 

 

 O dia mais feliz de minha infância foi quando ganhei meu primeiro celular era meu 

aniversário, não me lembro direito de quantos anos. 

Meus queridos avós reuniram toda a família, vizinhos e fizeram uma festa de 

aniversário na rua. 

Todos estavam lá amigos, minha tia que considero como mãe, meu irmão gêmeo que é 

meu melhor amigo, foi um dia inesquecível. 

A Festa foi maravilhosa, tinha de tudo, mas principalmente muita alegria, todos 

estavam felizes por estarem ali. 

Meu avô sempre me surpreendeu com seus mimos, certo dia resolveu nos levar no 

parque que havia chegado à cidade. 

Todos do bairro foram inclusive meus colegas de rua, e como alguns não tinham 

dinheiro, meu avô pagou para todos nós brincarmos em diversos brinquedos, parecia mentira. 

O parque era muito legal, tinha roda gigante, bate-bate, tobogã e até trem fantasma. 

 Foi mega legal brincamos muito e durante muito tempo em nossas rodas de amigos 

lembrávamos-nos daquele dia. 

Só agora me dou conta de como meu avô é generoso, como dizem por aí, tem um 

coração grande. 

 Meus avós foram os responsáveis pelas melhores lembranças de minha infância, me 

fizeram sentir-se importante, amado e cuidado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Saudades... 

Carolaine Souza 

 

 Quando era pequena morava com minha família em uma linda casa, era um quintal de 

família, vários parentes moravam lá, o que tornava as brincadeiras infindáveis. 

 O quintal era grande, repleto de árvores, mas, os que eu mais gostava eram a 

mangueira, a goiabeira e o pé de jamelão, que além de sombra nos servia de casa da árvore. 

 Ah! Como minha vida era boa. 

 Quando fiz 4 anos as coisas começaram a mudar, meus pais se separaram e eu e minha 

irmã fomos morar com minha avó. 

 Tempos depois minha mãe arrumou um namorado e simplesmente sumiu, parou de nos 

visitar e, a partir de então, só meu pai nos visitava. 

 A distância foi dolorida demais, sentia muita falta de minha mãe, que parecia não 

sentir o mesmo. 

 Minha avó nos deu muito amor e carinho, nos ensinou as coisas da vida, devemos tudo 

o que somos a ela. 

 Os anos foram passando e a tristeza só aumentava, os dias das mães eram terríveis, 

pois ela não estava lá. 

 Em um aniversário que minha avó preparou uma festa, não deixei que ninguém 

cortasse o bolo até a meia noite, na esperança de que ela aparecesse e nada, mais uma vez a 

tristeza tomou o lugar da esperança. 

 Quando tinha 10 anos de idade a pessoa mais importante de minha vida foi embora, 

minha avó faleceu. Esse foi o pior dia de minha vida, pois agora sabia que estaria sozinha para 

sempre. 

 Minha mãe sem ter o que fazer, nos levou para morar com ela e o que eu pensei que 

seria minha felicidade de volta, tornou-se num inferno. 

 Nunca me entendi com minha mãe, brigávamos todos os dias. 

 É a vida nunca foi fácil para mim. 

 Mas vou estudar, me formar e aí sim serei feliz. 

 

 

 

 

 



 

Infância na casa onde vivia 

Bruna Valadares 

 

 Onde eu morava, no bairro de São Vicente, onde grandes coisas aconteceram, 

momentos vividos que jamais viveremos outra vez. 

 Lá onde todas as crianças eram felizes, apesar de algumas pessoas não se darem tão 

bem umas com as outras. Mesmo assim as crianças nunca deixavam de brincar, era uma festa 

só, todos os dias. 

 Só íamos embora quando não tinha jeito, alguns iam antes por terem brigado, coisa de 

criança, outros por que os pais chamavam e sempre diziam que já tínhamos brincado demais, 

que era tarde, que ainda tínhamos que fazer a tarefa de casa, essas coisas de pais. 

 O que mais me deixava feliz em estar naquele bairro é que lá podíamos fazer o que 

quiséssemos, correr, pular, cantar, brincar de pique, parecia o paraíso. 

 Claro que nem tudo eram flores, tinha criança chata também, que brigava a toa, que 

cansava e pedia folhinha verde, que ia embora chorando. 

 Como é bom poder lembrar-se dessa fase, que infelizmente não volta, hoje as coisas 

mudaram, o morro já não é o mesmo. 

 As crianças não tem mais tanta liberdade, não podem brincar até tarde na rua, e às 

vezes nem durante o dia. 

 Por isso, muitos da minha época se mudaram para outros lugares e hoje para quem 

ficou só restam as lembranças de um tempo bom que jamais voltará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mudanças 

Moisés Lemos 

 

 A melhor coisa que aconteceu em minha vida até hoje foi ter e mudado de Jardim 

Primavera para Belford Roxo. 

 Foi aqui que conheci minha esposa e começamos a ficar, depois namoramos. 

 No início foi difícil, pois a família dela não gostava de mim, porque eles me viam de 

forma errada. 

 Mas, não teve jeito, nos apaixonamos e ela sempre me dizia: 

 __ Moisés, não se importe com que falam ou pensam de você, pois eu nunca vou me 

importar, eu te amo e quero ficar com você. 

 Eu sabia disso, tinha certeza de que nosso amor seria mais forte do que os empecilhos 

da vida. 

 Minha mãe foi a única que nos apoiou e sempre disse que iríamos namorar e até casar. 

 Não teve jeito disse a Liliane que tínhamos que conversar com a mãe dela e resolver 

nossa situação. 

 A conversa foi longa, cansativa, cheia de explicações para a sogra e no final mesmo 

contrariada ela não pode fazer nada. 

 Como o tempo é o melhor remédio para tudo, as coisas foram se acertando e eu 

conquistando a família as poucos. 

 Não passou muito tempo e decidimos que era hora de morarmos juntos, pois 

queríamos ter nossa casa e construir nossa família. 

 Hoje a família dela me trata com muito amor e carinho, tanto que a irmã dela está 

grávida e já me chamaram para ser o padrinho, quem poderia imaginar. 

 Estou muito feliz ao lado de Liliane, ela é minha grande paixão, estamos pensando em 

casar, no papel. 

 Agora só falta nosso filho para que minha família, ou melhor, nossa família esteja 

completa. 

 

 

  

 

 

 



 

Fatos 

Moysés Lopes Porto 

 

 Em 2009 meu pai comprou um carro novo, estávamos felizes com a conquista, ela era 

bonito, com a pintura nova, dava orgulho andar nele. 

 Certa vez indo para Caxias, todo bobo, pois íamos mostrar o carro novo para os 

parentes de lá. 

 Eu ia imaginando a cara dos primos, com inveja do nosso carro. 

 De repente o carro parou, do nada, simplesmente parou. 

 Meu pai desceu, abriu o capô e nós, eu, minha mãe e meu irmão ficamos esperando 

dentro do carro. 

 Meu pai até descobriu o defeito, sabia consertar, mas não havia levado a mala de 

ferramentas, ou seja, nada feito teríamos que esperar por alguém que pudesse ajudar. 

 Esperamos por muito tempo, um calor danado, a essa altura já estávamos todos fora do 

carro, tentando encontrar uma sombra para fugir do sol. 

 Depois de muito tempo passou pela estrada um conhecido de meu pai que parou para 

nos auxiliar. 

 Conversaram um pouco sobre a família, os amigos, que não se viam há muito tempo; 

O calor aumentando e o tempo passando devagar. 

 Até que resolveram falar do carro e meu pai disse que tinha sido a bateria do carro que 

havia arriado, por isso, o carro morreu. 

 Enquanto isso, eu e meu irmão debatíamos o porquê de não consertarem logo o carro 

para seguirmos viagem e meu irmão estava zangado com o fato do carro ser novo e já ter dado 

problema. 

 Meu pai e o amigo descobriram que o problema era realmente da bateria que não era a 

indicada para o carro, resolveram trocar as baterias e não é que funcionou. 

 Então o amigo de meu pai ficou com a nossa bateria que servia para o carro dele e meu 

pai com a bateria do carro dele que servia no nosso e os dois carros funcionaram 

normalmente. 

 Carros funcionando, os amigos despediram-se e nós seguimos viagem para Caxias, foi 

uma tarde maravilhosa de domingo. 

 Até hoje me lembro da cara dos primos quando chegamos naquele carrão. 

 

 



 

Infância 

Gabriel Diogo dos Santos 

  

Toda a minha vida foi em Belford Roxo, onde nasci e vivo até hoje. 

Minha vida de criança era repleta de brincadeiras, reunia as crianças da rua e 

brincávamos de pega-pega, amarelinha, peteca, pelada, garrafão, taco e tantas outras 

brincadeiras, a vida era uma festa. 

Naquela época ainda havia inocência nas brincadeiras e a amizade e o respeito eram 

valorizados. 

Esse respeito também estava presente em minha relação com meus pais, que sempre 

foi muito boa, brincávamos, conversávamos, meus pais sempre foram meus melhores amigos. 

Mas as regras lá em casa sempre existiram e foram respeitadas por todos nós. 

Quando recebíamos uma visita, por exemplo, nós crianças, não podíamos entrar na 

sala jamais, pois meu pai dizia que criança não podia ouvir conversa de adultos. 

Nunca os desobedecemos, e, se acontecesse, já sabíamos quais seriam as 

consequências de nossos atos. 

A menor punição era ficar de castigo, sem brincar ou ver televisão por conta da 

peraltice, e a pior uma boa surra para que não fizéssemos novamente. 

A vida era boa naquela época, pois o respeito é a base de tudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Minha História 

Iago da Silva Tavares 

 

 O momento mais marcante de minha vida foi quando meu amigo de 9 anos se foi, 

fiquei muito triste com a perda dele. 

 Logo depois do almoço, como estava muito quente, ele tomou um banho e eu já o 

esperava para jogarmos futebol. 

 Jogamos a tarde inteira, parecia que não nos cansávamos nunca. 

 No final da brincadeira, já indo para casa ele ficou tonto, disse que estava tudo 

rodando, estávamos perto de minha casa, chamei minha mãe que me disse que o levasse para 

casa. 

 Levei-o e o entreguei a sua mãe, ele já estava melhor, riu e me disse que no dia 

seguinte iria descontar a caneta que dei nele no futebol. 

 Voltei para casa e dormi. 

 No dia seguinte por volta de 11:00 horas da manhã, minha tia gritou no portão e corri 

para atendê-la. 

 Logo de cara ela me perguntou: 

 _ Você sabe que o Yan morreu? 

 Quase caí no chão com a notícia, não sabia de nada, havia deixado-o em casa, sorrindo 

e tudo. 

 Minha tia explicou que durante a noite ele passou mal novamente, a mesma tontura, e 

a mãe dele correu com ele para o hospital, não soube dizer o que ele teve só sabia que não 

havia resistido e vindo a falecer. 

 Foi o dia mais triste da minha vida, me senti culpado por ter o chamado para jogar o 

futebol logo depois do almoço, minha mãe sempre dizia que não podia correr ou brincar 

depois do almoço. 

 Sempre me lembro dele que foi meu melhor amigo e desde então ninguém ocupou seu 

lugar. 

 

 

 

 

 

 



 

Minha História 

Rosilene 

 

 Tudo o que sempre sonhei na vida foi em conquistar meu teto, meu lar, minha casa, 

onde me sentiria segura, poderia criar meus filhos e viver feliz com minha família. 

 Deus me agraciou e não foi tão difícil realizar esse sonho. 

 Foram dois anos de felicidade, até que, certo dia meu cunhado nos chamou para uma 

conversa e propôs que comprássemos a casa dele que era melhor que a nossa, achamos a 

proposta boa, era uma chance de melhorar. 

 Aceitamos, fechamos o negócio e nos mudamos. 

 Tudo estava maravilhoso, ajeitamos a casa e a deixamos do nosso jeito. 

 Mas, a vida nos ofertou um revés, meu cunhado nos chamou novamente para uma 

conversa e nos informou que queria desfazer o negócio, pois não havia dado certo a mudança 

dele para a cidade de Rio das Ostras. 

 Meu chão desapareceu dos pés, chorei, mas não pude fazer nada a não ser vender 

todas as minhas coisas, devolver a casa e ir morar com minha sogra. 

 Fiquei na casa dela por nove meses, todos os meus sonhos desapareceram, embora ela 

tenha sido maravilhosa todo o tempo em que estivemos lá. 

 Sempre pedi a Deus que nos orientasse e fizesse o melhor por nós e ele atendeu nossas 

preces. 

 Um belo dia recebemos o telefonema do advogado que meu marido havia contratado 

para ajuda-lo numa questão trabalhista, ele havia conseguido a empresa tinha sido condenada 

a pagar a indenização. 

 Não perdemos tempo, tão logo o dinheiro chegou já estávamos procurando um 

apartamento, compramos nosso lar novamente. 

 Mobiliamos do nosso jeito e voltamos a sonhar. 

 Mas o melhor disso tudo é que não fiquei com raiva de meu cunhado, pois com o 

tempo percebi que Deus tinha um propósito em nossas vidas e que nos daria o melhor. 

 Estou muito feliz com tudo o que está acontecendo comigo, minha vida voltou a ter 

sentido, meus filhos estão felizes e minha família unida. 

Mas o acontecimento mais importante dos últimos anos foi meu retorno a escola, 

agora só saio daqui quando me formar. 

 
 
 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 

 



 

 
 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


