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Introdução

A preocupação central dessa pesquisa é analisar os relatos dos alunos da educação de jovens e adultos (EJA) sobre os processos de exclusão social, investigando se o ensino e conteúdo de História têm contribuído como instrumental analítico, a fim de ampliar suas visões e reflexões críticas sobre a realidade social. 
A temática da exclusão social emerge como fenômeno característico desses jovens e adultos. Nesse sentido, não podemos pensar a escola como um universo autônomo à sociedade e, sim, procurar entendê-la articulada aos condicionantes políticos, econômicos, sociais e culturais, sem, contudo, deixar de reconhecer seus limites na transformação social. Pensamos, então, numa educação de jovens e adultos que pudesse contribuir, ao menos, para denunciar, de forma crítica, a situação de exclusão social, contribuindo para o debate e ações críticas. 
Nessa direção, indagamos se a disciplina de História tem servido como um instrumental analítico capaz de contribuir para ampliar a reflexão crítica desses jovens e adultos sobre a realidade social que os cercam.   A disciplina de História merece atenção especial, pois traz o diálogo e a reflexão sobre a realidade como características principais, abordando questões sociais pode contribuir com a formação do aluno. Assim, a História nos parece uma disciplina essencial para investigar em que medida contribui para ampliar a visão dos alunos da EJA sobre os processos de exclusão social.




Referencial Teórico

Tomamos como referencial teórico à filosofia de Paulo Freire para a abordagem dos relatos dos jovens e adultos sobre os processos de exclusão social. Essa opção se justifica, pois a temática da exclusão social perpassa sua obra, principalmente, quando salienta que uma das tarefas da pedagogia crítica é trabalhar o sonho-ético para a superação da realidade injusta. 
Conforme FREIRE (1994: 157), encontramo-nos numa sociedade marcada pelo avanço das inovações tecnológicas e pela abundância da produção do sistema capitalista, mas, contraditoriamente, essa mesma sociedade com seu projeto de desenvolvimento excluem homens e mulheres dos seus exercícios de cidadania, pois gera grandes desigualdades sociais, preconceitos, fome, miséria, analfabetismo e desemprego. Assim declara que é necessário irmos além das sociedades cujas estruturas oprimem e excluem.
De um lado, demonstramos que FREIRE (1994:89) reconhece a existência de opressores e oprimidos enquanto classes sociais, e se posiciona claramente a favor da transformação das condições de existência dos excluídos de qualquer poder econômico, social e político que explora e oprime e, de outro, encontramos também na sua teoria a ênfase dada à importância do desenvolvimento cultural e humano dos excluídos na luta por uma sociedade mais democrática. Nessa direção, confirmamos que a questão central é a educação que, mesmo possuindo limites, pode contribuir para a transformação da sociedade e da existência humana dos dominados e excluídos. A educação, então, é vista como uma atividade política, dialógica e de respeito ao próximo, no esforço de libertação e de enriquecimento cultural e humano.
Nessa direção, FREIRE (1995:32) nega as políticas do Estado que, ao assistir os desamparados e proibidos de “ser”, somente ameniza seus problemas, sem jamais resolvê-los na essência. A função do Estado progressista, então, não pode se basear em políticas que não questionam e transformam o social, o político e o econômico.
	FREIRE (1987:61) se posiciona sobre a questão “dentro” (incluído) ou “fora” (excluído). Segundo ele, na concepção e prática bancária, os oprimidos recebem o nome de assistidos, sendo considerados marginalizados que discrepam a fisionomia geral da sociedade, que é boa, organizada e justa. Assim, os oprimidos seriam seres individuais e patológicos, necessitando serem ajustados à sociedade. Nessa visão, os oprimidos são “seres fora de” ou à “margem de”, que precisam ser integrados.
	A superação da exclusão exige muito mais que assistência, como inserção laborial e exercício da cidadania. As medidas assistencialistas, por sua vez, torna-se superficial as práticas de superação da exclusão social e acabam por imprimir de vez essa condição. Assim, o que parece combater a exclusão social não são os benefícios, mas a constituição de um sujeito social capaz de história própria, individual e coletiva.
Para FREIRE a finalidade da educação deve ser a libertação: a educação deve visar à libertação da opressão e da injustiça, contribuindo para a transformação da realidade para uma mais humana, a fim de que os indivíduos sejam reconhecidos como sujeitos de história e não como objetos. A educação deve possibilitar a leitura crítica do mundo, o que implica a denúncia da realidade opressiva e da alienação desumanizadora, cooperando para o anúncio da dignidade do homem e de uma realidade mais justa e democrática. Assim, a educação deve possibilitar que as pessoas indignem-se com os problemas da miséria, da fome, da saúde e do desemprego, apreendendo essa realidade criticamente para transformá-la. Portanto, a compreensão do mundo não pode ser superficial, mítica e ingênua.
 Nesses termos, o avanço do capitalismo demanda cada vez mais que a educação contribua para que os homens e as mulheres compreendam criticamente o mundo; que contribua para a formação de pessoas (consciências) não adaptadas ao mundo que impede os indivíduos de se humanizarem, conscientes do seu “eu”, a fim de serem seres de transformação e, portanto, de história.
FREIRE entende que mesmo com um ensino e conteúdo que promovam uma compreensão mais crítica da situação de opressão e exclusão, esta, por si, não muda nada. Ao desvelá-la, só será possível sua superação no momento em que houver um engajamento na luta política pela transformação das condições concretas em que se dá a opressão e a exploração. A tomada de consciência da realidade, então, deve estar articulada com a práxis, isto é, com o processo de ação-reflexão-ação.
FREIRE (2001:78) propõe uma educação que se inicia de uma discussão da compreensão do fenômeno cultural. Assim, o educando poderia saber que cultura é o resultado da intervenção que o homem e a mulher fazem no mundo e, o que é mais importante, que todos os homens e mulheres, mesmo os excluídos, podem fazer cultura e mudar o mundo da cultura, que também é o mundo do social, da política e da economia. O que deseja combater é o determinismo, a ideologia fatalista, segundo a qual Deus ou o destino são os responsáveis pela péssima vida do explorado, contrariamente, demonstrando que são as relações de produção que explicam sua vida.
Conforme FREIRE (2001:182), a educação deve ser radical, no sentido defendido por Marx, quer dizer, ser radical é ir à raiz das coisas. Isso significa que não devemos escamotear a realidade ou simplesmente dizer que está sendo assim porque vivemos sob uma ética do mercado que desumaniza as pessoas e as forçam a oprimir e explorar. Ao contrário, ir a raiz das coisas é desvelar, com uma postura teórica, técnica, política e ética, os nexos dos problemas do sistema sócio-econômico capitalista.
Essa abordagem obriga-nos a esclarecer que “não há, nunca houve e nem poderá haver educação sem conteúdo” e, além disso, que o ensino de conteúdo não exclui o desvendamento da realidade. Ambos fazem parte do mesmo ato de ensinar e se complementam. Simultaneamente, ensinar para FREIRE (2000:53) não é o ensino do objeto por si mesmo, ou melhor, não se ensina votar indo apenas às urnas, não se ensina ecologia fazendo ativismo, mas reconhecendo o objeto cognoscível e sua razão de ser.
Defende uma educação democrática e dialógica, que respeite a linguagem, a cultura e a história de vida dos educandos, na qual educadores e educandos, conjuntamente, (re) signifiquem a realidade histórica que os cerca, discutindo-a criticamente, sem jamais desvincular os conteúdos da vida cotidiana. 
Nessa perspectiva, a educação, mesmo possuindo limites, pode contribuir para a formação de cidadãos críticos, na medida em que denuncia e anuncia os processos de opressão e exclusão, despertando os jovens e adultos para a necessária transformação social.
A análise dos relatos dos alunos da EJA sobre os processos de exclusão social e a possível influência do conteúdo e ensino de História implica em não negligenciarmos as contribuições do pensamento de FREIRE. Ao contrário, estas contribuições serão de grande valia para confrontá-las com a formação do aluno e sua visão de mundo, se ele está pautado no senso-comum ou num conhecimento mais elaborado, consciente e que envolve, sobretudo, engajamento e ação na luta por uma sociedade mais democrática. 

Metodologia

	Constituíram-se como fontes principais para a realização desse trabalho a revisão bibliográfica da literatura para a Educação de jovens e adultos (EJA); a análise de documentos oficiais: Lei no 5692/71 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei no 9394/96, o Parecer da Câmera de Educação Básica (CEB) 4/1998, que expressa as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental e sua Resolução 2/1998, o Parecer CEB 11/2000 que expressa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA e sua Resolução 1/2000. Utilizamos também os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, a proposta curricular de História do MEC para a EJA e o Relatório da Unesco da Comissão Internacional sobre educação para o século XXI, denominado Relatório Jacques Delors.
A análise documental permitiu apreender como a EJA é retratada na Lei no 5692/71 e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei no 9394/96. Além disso, demonstramos, em particular, a concepção de cidadania e do ensino  existente na EJA.
	Além dessas fontes, também realizamos entrevistas com educandos de duas turmas de EJA, uma de 3a e 4a séries e outra de 7a e 8a séries. No primeiro caso, consultamos cinco pessoas do sexo feminino e três do masculino e, no segundo, duas pessoas do sexo feminino e quatro do masculino.
Tanto com os alunos da turma da 3a e 4a séries, quanto os da 7a e 8a séries, realizamos as entrevistas com um roteiro que incluía sete seções: dados pessoais, vida extra-classe, sobre o bairro, os estudos, a EJA, a disciplina de História e os processos de exclusão social. Essas informações foram importantes para se traçar o perfil dos educandos jovens e adultos nas suas condições objetivas de vida, trabalho, comunidade e escola e, assim, contribuir para melhor analisar os seus relatos e  identificar suas visões sobre os processos de exclusão social.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e adultos

A análise possibilitou concluir que o Parecer CEB 11/2000 apresenta uma série de ambigüidades, pois celebra a conquista do direito subjetivo do educando jovem e adulto ao ensino fundamental, tal como expressa na Constituição de 1988 e na nova LDB. Observamos que esse direito foi revisto pela Emenda Constitucional 14/1996, que acabou por retirar a obrigatoriedade na oferta dessa modalidade de ensino por parte do governo, desconsiderando-a como parte do ensino fundamental e esvaziando o direito público subjetivo de acesso aos jovens e adultos.
A análise das diretrizes da EJA, juntamente com o contexto histórico e as políticas educacionais direcionadas para essa modalidade educativa levou nos a indagar o regime de colaboração da União com os Estados e Municípios, principalmente, em relação a transmissão de responsabilidades para a sociedade civil. No Parecer CEB 11/2000 não existe nenhum problema no regime de colaboração. Pelo contrário, “o regime de colaboração é o antídoto de iniciativas descontínuas ou mesmo de omissões, bem como a via conseqüente para a efetivação destes dispositivos assinalados e dos compromissos assumidos em foros internacionais”. Tais compromissos são com os foros internacionais e não com os jovens e adultos, daí a inconsistência de muitas políticas educacionais para essa modalidade de ensino. 
Verificamos que a função reparadora, a equalizadora e a permanente/ qualificadora da EJA, mencionadas no Parecer CEB 11/2000, não se sustentam. A primeira refere-se à entrada da EJA no circuito dos direitos civis, a segunda, à reentrada dos jovens e adultos no sistema educacional, a qual foram interrompidos e, a última, à possibilidade de atualização de conhecimento por toda a vida. 
Todavia, esse discurso, na prática, não é coerente. A EJA não mais é reconhecida como um direito civil, de acordo com a Emenda Constitucional no 14/1996. Nem sempre a reentrada no sistema educacional é possível, já que nem todos os municípios possuem condições de abrir salas de EJA que atendem a toda a comunidade com qualidade, dificilmente estes jovens e adultos possuem as condições de permanecerem na escola, e, por último, as possibilidades de atualizações e de educação ao longo da vida estão longe de se concretizarem. Mal oferecem cursos de EJA, quanto mais de atualizações.
O que é mais paradoxal nesse Parecer é que se proclama uma especificidade para a EJA, elabora-se um parecer próprio para essa modalidade de ensino, mas, no próprio Parecer CEB 11/2000, nega-se essa especificidade ao mencionar que as diretrizes curriculares nacionais do ensino fundamental estabelecida e vigente na Resolução CEB 02 de 07/04/98 se estendem para a modalidade de jovens e adultos no ensino fundamental.
E no artigo 5o desse Parecer, sustenta-se que os componentes curriculares para a educação de jovens e adultos devem obedecer aos do ensino fundamental e médio, recebendo o mesmo tratamento como formulado nessas diretrizes curriculares. 
  A partir dessas considerações, analisamos os fundamentos das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, Parecer CEB 4/1998, a fim de averiguarmos sua orientação. Constatamos que seus princípios foram elaborados tomando como referência a Constituição de 1988, a Lei no 9.394/96 e, com especial destaque, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), principalmente, no que se refere ao tratamento dos conteúdos de formação da cidadania.
Salientamos que as contradições inerentes a essas legislações interditam a formação para a cidadania e, mais, a LDB 9.394/96 possui uma tendência liberal e, portanto, uma concepção de educação e cidadania individual e abstrata. A análise dos PCNs, por sua vez, também apresenta essa tendência. Fixa-se apenas na cidadania do individuo cidadão como engajamento político  através das competências política e cultural e com conteúdos determinados orientados com esse fim.
Nesse sentido, o projeto educacional expresso nos PCNs é com a formação ampla do aluno, por meio de uma re-significação do conteúdo escolar.  A aprendizagem de valores e habilidades é pouco explorada pedagogicamente e deve assumir um “outro status no rol dos conteúdos a serem abordados”.
Nessa visão, nem todos são cidadãos, pois nem todos têm competências. Ao nosso ver, se alguém não tem condições de ser cidadão é porque também não o somos. Assim, o que predomina é a formação destinada a viver na “sociedade cognitiva” e, portanto, não necessita de uma formação especializada para o trabalho e com conteúdos clássicos; a questão da materialidade ou capacidade produtiva é deixada em segundo plano, diferentemente da Lei 5.692/71, que visava mais à formação especializada para o trabalho e menos a formação humana.

Processos de exclusão social:
A contribuição do conteúdo e ensino de História e a visão dos jovens e adultos

	As entrevistas com os educandos permitiram constatar a precariedade de vida deles e as dificuldades ao longo de suas vidas, pois demonstraram que a maioria interrompeu os estudos ainda quando criança para ajudar no sustento da família. Além disso, esses alunos atualmente ocupam funções que não exigem qualificação decorrente de escolaridade, moram num bairro precário, difamado pela população da cidade, com muitos assaltos de casa, brigas e, de acordo com os entrevistados, existem muitos moradores desempregados e que recebem ajuda do governo.
		As entrevistas revelaram que a forma de difusão da informação predominante no ambiente de vida dos entrevistados é por meio do contato com as pessoas, do rádio e da televisão. Observamos que, embora a maioria dos alunos considere importante se manter informado, em virtude de suas condições sócio-econômicas, a maioria tem dificuldade de acesso a outros meios de disseminação da informação e do conhecimento, como o acesso à internet, jornais ou livros. 
	As entrevistas demonstraram que os educandos possuem clareza quanto aos problemas que perpassam suas vidas cotidianas. Assim, relatam com riqueza de informações os problemas comuns que perpassam todos os moradores do bairro.
	Segundo os depoimentos dos oito alunos da turma da 3a e 4a séries, três disseram que esses bairros são vistos pela população da cidade de São Carlos como favela. Entretanto, não concordam com essa denominação, dizendo que a população de São Carlos difama o bairro e, por isso, são prejudicados na hora de arrumar emprego. Embora todos possuam alguma informação sobre os bairros em que vivem, seus ambientes mais próximos, relatando a história da sua fundação, seus problemas, conhecendo o perfil dos moradores, como bairros onde predominam pessoas carentes, com muitos desempregados, os quais recebem ajuda do governo, a pesquisa permitiu concluir que somente um dos alunos, o Cláudio (26 anos), da turma da 7a e 8a séries, não está bem informado sobre o bairro, talvez pelo fato dele estar, na época, há apenas duas semanas morando no bairro. Os demais percebem sua exclusão social e os processos de exclusão na sua vivência, principalmente por residirem num bairro que é difamado no contexto de São Carlos, no qual seus moradores sentem-se excluídos na hora de arrumar emprego e de relacionar com as pessoas dos outros bairros.
	Constatamos que os alunos das duas turmas fazem uma correlação muito grande entre emprego e escola. Dos oito alunos da 3a e 4a séries, seis disseram que é importante estudar para conseguir emprego e dos seis alunos da 7a e 8a séries, cinco deles também fizeram essa relação.
	Sobre se o conteúdo e o ensino de História, como um instrumental, têm contribuído para uma visão e inserção mais crítica dos educandos em suas realidades, observamos que o ensino de História por si possui limites, o que não deixa também de ter sua parcela de responsabilidade. Nesse sentido, existem muitos problemas em torno da educação desses educandos que dificulta um ensino de qualidade. 
Verificamos que muitos alunos chegam à pós-alfabetização com dificuldades de leitura e escrita, fato que leva a professora da 3a e 4a série a enfatizar mais o Português. Além disso, o ensino supletivo já possui um traço excludente frente ao ensino regular, pois as matérias são vistas resumidamente, dificultando sua apreensão e reflexão, fato que é agravado pelo ritmo de vida dos educandos, como indivíduos que trabalham o dia todo em serviços exaustivos e não têm condições de estudar em casa.    
Nessa direção, ao indagarmos os alunos sobre as matérias que são trabalhadas na sala, os da turma da 3a e 4a séries demonstraram que realmente os conteúdos da disciplina de História (Estudos da Sociedade e Natureza) não têm sido trabalhados de forma sistematizada. Normalmente, relataram que a professora tem só trabalhado com o Português e a Matemática, mais especificamente com produção textual e que os conteúdos. Assim, apesar de alguns alegar que é preciso ter mais conteúdo de Português e de Matemática parece existir um consenso de que deve ter um tempo específico para cada matéria. 
Apesar de todos terem muita vontade de aprender e de possuírem um outro tipo de educação – a aprendizagem do cotidiano de uma vida inteira – grande parcela deles apresenta dificuldades de aprendizagem, principalmente, referente à leitura e à escrita. Todos os alunos da 3a e 4a série disseram trocar as letras. 
	Em relação aos alunos da turma da 7a e 8a série, que possuem a matéria de História de forma sistematizada, a maioria disse que as aulas são transmitidas, a professora expõe na frente o conteúdo e explica, depois passa questões para os alunos responderem, caso não consigam responder, ela vai à lousa e responde. A maioria dos alunos não discorda da forma como a aula é ministrada e demonstra estar satisfeita. Somente Paulo (38 anos) relatou que por fazer suplência o tempo é curto e os conteúdos não são todos vistos profundamente.
Contrariamente, outros entrevistados demonstraram que a professora já passa muito conteúdo de História, que demanda muita leitura, inclusive, alguns entrevistados mencionaram ter dificuldades nessa matéria, principalmente na hora da prova. Outros disseram ter facilidade, desde que as provas sejam com consultas.
Enfim, os alunos acreditam que a escola serve para alguma coisa: aprender, arrumar emprego, se manter informado, não ser enganado, etc. Talvez pelo fato de não terem tido oportunidade de estudar quando criança/adolescente e terem enfrentado muitos desafios ao longo de suas vidas, depositam na escola grande esperança. Para esses alunos, concluir o segundo grau significa arrumar emprego com mais facilidade. 
No que tange à visão dos jovens e adultos sobre os processos de exclusão social, observamos dificuldades referentes ao conceito. Dos oito alunos da turma da 3a e 4a séries, seis disseram que nunca ouviram falar nessa palavra. Na turma da 7a e 8a séries, dos seis somente dois ouviram falar. Desses dois, apenas um tinha alguma informação sobre esse fenômeno.
Apesar da constatação desse fato, por outro lado, analisando seus discursos, em todo momento nas suas falas fazem referência a fatos relacionados à exclusão de algo, como, muitos relatando o preconceito ao tentar arrumar um emprego, decorrente do fato de morar nos bairros Cidade Aracy e Antenor Garcia. Alguns questionaram sobre o abandono das autoridades públicas frente às condições mínimas de moradia para o bairro, como falta de saneamento, asfalto e de segurança pública. 
 Por outro lado, o discurso da Márcia de 50 anos da turma da 3a e 4a série revela a falta de clareza quanto aos aspectos que dizem respeito aos processos de exclusão social. Ela relata que tudo depende de Deus e se está assim é porque ele quer e se ele quiser mudar ele também muda. 
A percepção de mundo dessa senhora é fatalista, ainda não teve condições de entender que vivemos num mundo capitalista, predominante excludente e que acentua cada vez mais os processos de exclusão social, os quais são decorrentes da precariedade do mercado de trabalho, da falta de qualificação, da má distribuição de renda e falta de responsabilidade dos governos. 
Osvaldo (36 anos), da 3a e 4a séries, revela uma percepção sobre a exclusão social, que mostra as várias formas nas quais essa se materializa. Ao perguntamos sobre o que entende sobre a exclusão social, ele assim salienta o preconceito decorrente da cor da pele.
	Diferentemente da questão da exclusão social, os alunos demonstram uma familiaridade maior com a noção de cidadania. Sete deles da 3a e 4a séries já ouviram falar nessa palavra por meio da escola, da televisão e do trabalho. E, na turma da 7a e 8a séries, apesar de alguns entrevistados não saberem dizer sobre a noção de cidadania, cinco deles já ouviram falar nessa palavra.
	Entretanto, os alunos que ouviram falar de cidadania na escola parecem não ter muito claro o que é realmente cidadania. Conforme Paulo Freire, a cidadania não é doação, é uma construção, que demanda clareza política, participação, briga por ela e anseio de querer “ser mais” (humanização). 
	Normalmente, os educandos referem-se ao cidadão como aquela pessoa que ajuda o próximo, que tem estudo ou é rica. 
	Os dados levaram nos a questionar sobre o papel da escola, pois os dados demonstraram que o fato de uma pessoa ser mais escolarizada do que a outra não quer dizer que possui mais e melhores informações/conhecimentos. O que observamos é que o conhecimento de todos eles é decorrente de suas experiências de vida, ou melhor, de suas condições concretas de existência. Isso nos leva a pensar que ainda é preciso trabalhar com essas questões de forma mais sistematizada e, como defende Paulo Freire, sendo radical, indo à raiz das coisas.
Um dado importante observado foi que, embora os alunos não tenham muito acesso à diferentes formas de disseminação da cultura e nem conhecem sobre teorias do Estado ou  do Capitalismo, eles possuem clareza quanto aos problemas que perpassam suas vidas cotidianas, em particular, os problemas comuns a todos os moradores do bairro. Assim, os alunos sentem na “pele” o abandono e o preconceito por não terem concluído a escolarização e por morarem num bairro difamado. Esses dados são muito importantes, pois evidenciam que os educandos estão tomando consciência existencial de homens oprimidos. De acordo como Paulo Freire (1994:90), a consciência de classe oprimida só surge quando primeiramente se toma a consciência de homem oprimido.
Portanto, os educandos já estão alcançando a consciência de homens oprimidos e a escola deve contribuir para que eles desvendem a realidade social criticamente, alcançando a consciência de classe oprimida.


Conclusão

Observamos que as diretrizes curriculares para a EJA, ao serem orientadas pelas diretrizes curriculares para o ensino fundamental e médio, tratam os conteúdos de forma a valorizar mais os valores, as atitudes e procedimentos como nos PCNs e acabam negando as especificidades da EJA nos moldes da educação popular. Além disso, a análise permitiu constatar que a própria noção de cidadania nos PCNs e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o ensino fundamental e médio e, conseqüentemente, nas Diretrizes Curriculares para a EJA, é liberal, sendo relacionada mais com os aspectos individuais, políticos e culturais. Valoriza-se a cidadania individual e não a coletiva, os aspectos culturais e não os materiais.
O resultado mais flagrante é que, apesar do Programa Curricular da EJA propor a disciplina de História, a existência ainda de alunos não alfabetizados na pós-alfabetização acaba gerando a negligência dessa disciplina, pois não existe um estudo sistematizado dos conteúdos para essa modalidade. Normalmente, privilegia-se o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, mais especificamente, a alfabetização. Um paradoxo! Pois, segundo Paulo Freire, “[...] a leitura do mundo deve preceder a leitura da palavra”. Nessa abordagem, é possível alfabetizar ensinando História.
Por outro lado, os alunos que freqüentam a turma da 7a e 8a séries e têm a disciplina de História de forma sistematizada, inclusive, com um professor (a) com a habilitação específica, não demonstraram diferenças significativas sobre os processos de exclusão social, em relação aos entrevistados da 3a e 4a séries.
Em geral, a maioria dos alunos dos dois segmentos (3a, 4a e 7a, 8a séries) apesar de sentir as conseqüências dos processos de exclusão social, de relatar suas dificuldades e lutas por uma vida melhor e de mencionar a importância dos estudos como critério para se inserir no mercado de trabalho, não reconhece os fatores econômico-político-sociais que contribuem para a emergência desse fenômeno. Duas educandas manifestam uma percepção da realidade articulada a argumentos mistificados, metafísicos e teológicos, que ingenuamente justificam os problemas da vida, em particular, o da exclusão social como algo natural. Os demais, apesar de no seu discurso apresentarem certo descontentamento com os poderes públicos, não souberam explicar o porquê que parte da exclusão social decorre da falta de escolarização, da falta de oportunidades de trabalho, da má distribuição de renda e da falta de responsabilidades dos governos. 
Diferentemente, sobre os vários tipos de exclusão, os entrevistados demonstraram conhecer diversos tipos de situações que exemplificam essa questão. Muitos condenaram a discriminação de gênero (da mulher) e o racismo no local de trabalho. 
A conclusão a que chegamos foi a de que eles vivenciam os processos de exclusão social e têm clareza quanto a isso. No entanto, faltam ainda às escolas trabalhar conceitualmente e de forma crítica suas situações existenciais para que eles percebam que não é Deus o culpado de suas situações e que o desemprego, por exemplo, não é algo natural ou causa individual. 
Salientamos, portanto, que o ensino não tem sido significativo para os educandos e os conteúdos não estão sendo relacionados à suas vidas cotidianas mais próximas. O conhecimento que tinham foi construído, sobretudo, em decorrência de suas particularidades e experiências ao longo de suas vidas ou por informações veiculadas pela TV ou rádio e, por isso, apresenta-se com lacunas. Daí a necessidade de não se negligenciar os conteúdos da disciplina de História para a re-elaboração de um conhecimento mais científico e crítico.
	Ou seja, embora os limites que a vida lhes impõem, inclusive, de participação cidadã, não podemos considerá-los radicalmente como pessoas imobilizadas e de pouca capacidade crítica. Eles, dentro de suas possibilidades, estão vencendo, participando, procurando a escola para adquirirem leitura e escrita e, portanto, mais autonomia. Alguns chegam a desacreditar nas ações dos governos e se encontram com uma visão determinada e fatalista, mas, mesmo assim, contraditoriamente, acreditam  e lutam pela e na vida.
Os alunos percebem implicitamente a questão da exclusão em suas diferentes formas: a social, cultural e econômica. Como relatado, são vários os motivos que incomodam as pessoas e as mobilizam a procurarem a escola como um espaço possível para alcançarem seus objetivos.
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