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EVASÃO COMO FORMA DE EXCLUSÃO: SILÊNCIO COMO FORMA DE RESISTÊNCIA

Arlete Maria Feijó Salcides (FEEVALLE)

Chegando na estação....
O presente texto objetiva apresentar um projeto de pesquisa que tem por finalidade analisar discursos produzidos para explicar e justificar a evasão de jovens e adultos das classes de alfabetização vinculadas ao Programa de Educação da Reforma Agrária (PRONERA), na perspectiva de problematizar seu “valor de verdade” junto a esses/as mesmos/as alunos/as, bem como junto à população dos assentamentos rurais nos quais essas classes estão inseridas.
Em pesquisa anterior, investiguei sobre investimentos de poder e de saber presentes em discursos da mídia televisiva nos quais estavam imbricados temas como nação e educação, bem como questionei as posições de sujeito que esses textos televisivos reservaram aos/às professores/as-cidadãos e aos/às cidadãos-professores/as desta  nação. 
Porém, diferente da primeira experiência  na qual me limitei a traçar inferências  na atual pesquisa busco uma interação direta com os/as personagens de meu estudo, ou seja, com estes atores sociais nos cenários em que cotidianamente  interagem e atuam, me reservando a oportunidade de exercitar, tal como sugere Fischer, uma “escuta sensível” das suas formas de ser e de se constituir sujeitos da história que juntos vamos contar. Sem esquecer, também, tal como sugere Melucci  (1996), que “não é mais possível analisar o fenômeno social, os movimentos sociais ou ação coletiva como fenômenos independentes do observador” (p.219).    
O que me fez pensar na produtividade deste tema, foi a possibilidade de dar “voz e vez” a esses sujeitos-aluno/as buscando romper com o “silêncio” que lhes têm sido imposto tanto por experts como por mediadores/as que se encarregam de “falar em seus nomes” através da produção de saberes/discursos que buscam explicar porque esses sujeitos evadem de espaços especialmente criados para “incluí-los” em processos formais de educação.   
Nessa direção, me impus como tarefa analisar os efeitos dessas discursividades nos processos de construção de significados desses/as alfabetizandos/as sobre o valor da alfabetização, bem como questionar se tais significados interferem e regulam seus modos de ser sujeitos na realização daquilo que tenham como projeto pessoal e coletivo de vida. 

O embarque...
No processo de construção do projeto da pesquisa que hoje apresento de forma ainda preliminar, foram centrais as contribuições de autores e de autoras, tais como Foucault, Fischer, Melucci, McLaren, Moll, Haddad, Martins, D’Incao e Santos, entre outros/as, dos/as quais tomei de empréstimo ferramentas para me lançar nessa aventura e, quem sabe, inscrever esse estudo entre aqueles que ambicionam sim, tomar parte de “pequenas revoltas” possíveis de acontecer em espaços de luta por “liberdade”, em um sentido homeopático, tal como aquele sugerido por Foucault, bem como entre aqueles que acreditam nas possibilidades renovadas das relações democráticas e no aspecto político que tem qualquer processo de educação. 
Busco, também, me afastar de estudos que, tal como refere Martins (1989), “confirmam suposições de grupos que por insuficiência teórica ou indigência política proclamam sua inutilidade”(p.11) e, nessa perspectiva, trazer algum tipo de contribuição para o que entendo ser o processo de transformação dos assentamentos rurais em espaços significativos da democratização em  curso na sociedade brasileira e, também, para que essa democracia seja resultado da participação e da construção coletiva no cotidiano das relações.
	Faz-se importante destacar ainda que mesmo considerando, tal como analisa Santos (1997), a responsabilidade da universidade perante os problemas do mundo contemporâneo, não tenho a pretensão de anunciar “novas verdades” ou  conclusões que possam vir a se constituir ou mesmo funcionar como metanarrativas ou como uma nova “verdade” única sobre a evasão de jovens e adultos de classes de alfabetização criadas em espaços rurais. Quero, sim,  somar os meus “achados” a outras possibilidades que já vêm sendo apontadas, uma vez que entendo que “uma verdade” é um dos modos possíveis de determinar, de contar, de encarar a questão, de dar conta do problema. 
Abdico, portanto, da condição de expert Conforme  Melucci (1997), experts são “empreendedores de sentido, manipuladores da intimidade” (p.52).  preferindo ocupar um lugar que me permita não falar em nome de outros/as sobre aspectos que caracterizam e conformam o que chamam de “realidade”, buscando, sim, oferecer-lhes espaços para que falem em nome de si mesmos. Cabe aqui lembrar Melucci (1994), quando nos sugere que a postura do intelectual não é a de trazer a “verdade” mas, sim,  contribuir para que cada um/a dos/as envolvidos/as possam encontrar as “suas verdades”, tanto sobre porque permanecem, como sobre porque evadem das classes de alfabetização criadas nos assentamentos rurais que serão conhecidos, investigados e analisados neste estudo. 
Assim, inspirada nas palavras de Freire, em sua Pedagogia da Esperança (1992), “Não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança, sem sonho. (...) a esperança é necessária, mas não suficiente. Esperança precisa de ancorar-se na prática. Não há esperança na pura espera” (p.9).
 
O começo da viagem...
Busco justificar aqui meu interesse em realizar um estudo que tem como tema  a educação de jovens e adultos, mais especificamente, a alfabetização de atores sociais, históricos e culturais que vivem em projetos de assentamentos rurais criados a partir de políticas e investimentos relacionadas ao processo de reforma agrária, iniciado no primeiro governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, tal como a criação do Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária (PRONERA) .  
A pertinência de empreender tal esforço relaciona-se a possibilidade de trazer algum tipo de contribuição para a defesa de continuidade daquilo que entendo ser hoje uma das raras alternativas criadas para atender a uma parcela de analfabetos que, segundo dados do levantamento realizado pelo IBGE, em 1995, corresponde a 32,7% da população rural, em idade acima de quinze anos. Ou ainda, conforme dados oferecidos pelo Censo da Reforma Agrária, realizado em 1996, 43% da população rural que tem acima de quinze anos é analfabeta.
Considerando que, segundo refere Haddad (2000), “a educação de jovens e adultos sempre compreendeu processos que na maioria se desenvolveram fora de ambientes escolares, realizando-se na família, nos locais de trabalho, nos espaços de convívio sociocultural, nas instituições religiosas” (p.108) e, também, ainda segundo esse autor (ib.), que “somente na segunda metade do século XX o pensamento pedagógico e as políticas públicas destinadas a educação de jovens e adultos adquiriram identidades e feições próprias”(p.108), no âmbito das políticas públicas, até hoje, as intenções se limitaram, com raras exceções, ao seu aspecto legal, não se traduzindo efetivamente em ações concretas. Assim, o esgotamento ou a inviabilização de programas como o PRONERA pode representar a perda de uma das raras oportunidades de dar conta de erradicar o analfabetismo entre a população rural.
Aqui cabe destacar, também, a referência de Molina, Kolling e Nery (1999), a um estudo realizado, em 1997, pela professora Malvina Dorneles ( UFRGS), no qual essa apontou que nos programas de pós-graduação das universidades brasileiras, das pesquisas dos últimos dez anos somente 2% dizem respeito a questão do  campo, não chegando a 1% as que tratam especificamente de educação escolar no meio rural, o que, de uma certa forma, revela o quão pouco temos feito para transformar essa realidade. 
No mesmo estudo, Molina, Kolling e Nery (1999), referem ainda que o Plano Nacional de Educação (PNE), previsto para o período de 1998 a 2007, não evidencia preocupação em delinear políticas específicas para uma população rural de 33.929.020 Esses dados estarão sendo atualizados tão logo sejam divulgados os dados do Censo rural realizado em 2000, ainda não disponíveis para consulta no INCRA. pessoas, conforme dados do IBGE de 1996.
O que poderia representar uma outra alternativa para viabilizar a educação de jovens e adultos, acabou sendo abortada antes mesmo que pudesse se constituir numa nova esperança. Conforme refere  Haddad (2000), a emenda Constitucional 14/96 que suprimiu disposições transitórias da Constituição de 1988  que no artigo 60 comprometia a sociedade e os governos a erradicar o analfabetismo até 1998    desobrigou o governo federal a aplicar recursos com essa finalidade. Ainda segundo esse autor (ib.), “a nova redação do artigo criou em cada estado o FUNDEF – Fundo de Desenvolvimento de Ensino Fundamental e Valorização do  Magistério – (...) impediu que as matrículas registradas no Ensino Fundamental presencial de jovens e adultos fossem computadas para efeitos dos cálculos dos fundos de investimento”(p.122), pelos governos de estados e prefeituras de municípios brasileiros. Vê-se aí, mais uma vez, um recuo do Ministério da Educação no exercício de suas funções.
Porém, no espaço deixado em aberto, outras instituições governamentais ou não governamentais, tais como o Ministério Extraordinário de Política Fundiária (MEPF), o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), as Secretarias de trabalho e emprego, ou ainda, o Conselho da Comunidade Solidária, tomam para si as demandas e assumem o compromisso de promover tanto a alfabetização como a elevação da escolaridade da população de jovens e adultos, através da criação de programas como o PRONERA, o PAS Programa de Alfabetização Solidária. Criado em 1996. Coordenado pelo Conselho da Comunidade Solidária – ação social de combate a pobreza. Destinado ao público juvenil de periferias urbanas. e o PLANFOR Plano Nacional de Formação do Trabalhador. Criado em 1995 – é financiado pelos recursos do Fundo de Amparo ao trabalhador(FAT) e coordenado pelas Secretarias de Trabalho e Emprego. sendo que a este estudo interessa, de modo particular, iniciativas relacionadas a um desses programas: o PRONERA
 A intenção de investigar as classes de alfabetização de jovens e adultos inscritas no PRONERA nasceu a partir  de experiências vividas junto a um grupo de alunos/as, ex-alunos/as e monitoras dessas classes, por ocasião de uma visita que fiz, em setembro de 2000, ao assentamento rural de Fruta D’Anta, localizado no município de João Pinheiro, no Estado de Minas Gerais. Nessa oportunidade me foi possível acompanhar parte das rotinas diárias dessas pessoas, conversar com elas e conhecer o trabalho de alfabetização realizado nessas classes. Após esse episódio, busquei informações sobre o Programa, pois muito me instigaram as práticas discursivas e não discursivas que permeavam e constituíam aquela realidade. 
O primeiro empreendimento foi tomar contato com o Manual de Operações do PRONERA e, depois, conhecer um pouco da sua história. Essa leitura me possibilitou verificar a presença de objetivos tais como estimular, financiar e coordenar projetos na área da educação nos assentamentos da reforma agrária  os quais contemplem metodologias  específicas para alfabetização de jovens e adultos, propostos por diferentes universidades brasileiras no ato de seu credenciamento junto às Superintendências Regionais do INCRA , a fim de garantir que tanto os currículos escolares contemplem interesses dos camponeses  não estimulando o abandono do campo por apresentar o urbano como superior, moderno e atraente  como os calendários escolares não sejam alheios a realidade do campo.
Embora a concepção de alfabetização anunciada no PRONERA, segundo minha possibilidade de analisar, corresponda ao que Graff (1990) Graff (1990), mostra em análise qualitativa da alfabetização, realizada em três cidades do Canadá, que as posições sociais, econômicas e de classe estão mais relacionadas ao modo como as pessoas se situam em termos de etnia, gênero e raça, do que a falta de aquisição da alfabetização. O mesmo autor (ib.) ainda refere que, embora a contribuição da alfabetização não tenha sido desprezada, a alfabetização está mais relacionada a aspectos atitudinais e comportamentais do que a habilidades diretamente produtivas.   , denominou como “visão tecnológica” da alfabetização  conceito que, segundo Novo (1990), enfatiza a idéia de que “pessoas alfabetizadas e escolarizadas tendem a ser mais produtivas, são mais facilmente treinadas e capazes de fixar o que aprenderam e, desse modo, toma-se alfabetização como sinônimo de competência e melhoria tecnológica”(p.113) além da concepção de alfabetização funcional Segundo analisa Novo (1990), “esse termo foi cunhado durante a II Guerra pelo exército dos EUA para indicar a capacidade de entender instruções escritas necessárias ara conduzir ações e tarefas militares básicas, correspondendo ao nível de leitura do 5° ano”(p.112).  e da instrumental Segundo Novo (1990),  “a perspectiva instrumental está mais fortemente associada com a melhoria dos padrões de vida, produtividade econômica, participação da vida civil e melhor compreensão do mundo”(p.112). , também presentes no documento do PRONERA, considero que tal acepção não enfraquece o valor da iniciativa que se apresenta, no contexto atual, como uma única alternativa possível para a educação de jovens e adultos no espaço rural.
	Nessa direção, o projeto de pesquisa que ora anuncio tem como interesse maior buscar modos de justificar a continuidade desse Programa,  investigando sobre o que faz com que parte dos/as alunos/as das classes evadam em diferentes períodos do prazo de quatorze meses, previsto para o processo de alfabetização, e outros/as permaneçam freqüentando essas classes  uma vez que tal fenômeno vem sendo usado como uma das razões para o corte de verbas que, provavelmente, irá inviabilizar a manutenção das classes financiadas pelo Programa.
	Algumas respostas já vêm sendo dadas, tanto por parte das instituições governamentais que o mantém, como por parte das Universidades responsáveis pela sua implementação, tais como as presentes no estudo que vem sendo realizado por Eliane Dayse Pontes e Mª de Lurdes Brandão, intitulado “o que se sabe e o que se faz sobre a educação  no contexto dos assentamentos rurais – colocando gás na lamparina”, no qual buscam entender a evasão nestas classes, no estado do Ceará, segundo o que Moll (1999) refere como “modo simplificado de explicar o fenômeno” apontando, apenas, a a falta de sentido para alfabetizar-se como decorrência de um currículo que privilegia bens relativos “a cultura européia” em detrimento da “cultura nativa”.
 	Há, ainda, discursos que resultam de relatórios e pesquisas que levantam outras alternativas úteis para compreender possíveis fatores de evasão, tais como as presentes no relatório final da Universidade Estadual da Bahía (UNEB) O Relatório Final da UNEB aponta que dos/as 4.883 alunos/as cadastrados para freqüentar as classes de alfabetização credenciadas junto ao PRONERA, apenas 3.821 concluíram o processo. O que significa dizer que 1.062 aluno/as evadiram dessas classes. ( Fonte: Relatório Final da UNEB encaminhado à coordenação geral do PRONERA/ Brasília, em maio de 2001)., ou ainda,  no 3° relatório Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) O relatório aponta que, em agosto de 2000, 49% dos/as alunos/as cadastrados nas classes do PRONERA, estavam freqüentando as aulas e, em maio de 2001, apenas 35,9% (Fonte: INCRA/ Brasília). encaminhado a coordenação nacional do Programa (INCRA de Brasília), no qual  apontam, entre outras razões Os relatórios das duas Universidades apontam como possíveis causas de evasão: a falta de transportes para que os/as alunos/as se desloquem até as salas de aula, localizadas, muitas vezes, longe de suas moradias, bem como problemas de estrutura das salas de aula, como falta de iluminação adequada.  , dificuldades na relação monitor/a-alfabetizando/a. 
Sobre esse último aspecto, julgo importante referir resultados do estudo realizado pela professora Mª Margarida Machado, da Universidade Federal de Goiás, o qual se constitui em uma pesquisa bibliográfica sobre o conhecimento produzido na área de Educação de Jovens e adultos, no período de 1986 a 1998, na qual aponta que causas de permanência de alunos/as possam estar relacionadas tanto ao mau desempenho dos professores no encaminhamento das propostas educativas, como às escolha do método de ensino. Sob esse enfoque, McLaren (1999) analisa que “a pedagogia freireana tem sido equivocadamente percebida como  sinônimo de método global de alfabetização de Programas de alfabetização de Jovens e Adultos e das novas abordagens construtivistas”(p.30). O mesmo autor (ib.) ainda refere que o próprio Freire criticava a preocupação excessiva dos educadores e das educadoras com a escolha de um ou outro método de alfabetização e que tal atitude estaria esvaziando seu conteúdo enquanto objeto sócio-cultural e ignorando a realidade contextual dos/as educandos e das educandas.
As conclusões dos estudos analisados por Mª Margarida Machado (s/d) apontam, também, para a existência de uma visão preconceituosa de docentes que responsabilizam pais e alunos pelo fracasso escolar. Aqui, mais uma vez, cabe lembrar Moll (1999), quando sugere a superação do discurso que responsabiliza o indivíduo e seu grupo social pelo fracasso escolar, ou ainda, William Ryam (apud McLaren, 1997), quando refere que tal justificativa corresponde ao modelo que explica o fracasso escolar pelo “déficit”, ou melhor,  que “culpa a vítima”. 
Vale a pena conhecer, ainda, as respostas da professora Silvania Timóteo – Coordenadora do Programa de Alfabetização 2000 – ampliado a população rural (PRONERA) sobre a mesma questão. Em recente estudo, ela explica a evasão relacionando-a com dificuldades físicas, afirmando que problemas de acuidade visual têm sido preponderantes na decisão dos alunos de desistirem do Programa.
Para finalizar considero importante acrescentar mais alguns discursos produzidos para “explicar” a evasão, também presentes nos relatórios da UFMG e da UNEB, não menos relevantes que os primeiros, já citados: o cansaço  físico dos/as alunos/as ao final  de um dia de trabalho e, também, a baixa auto-estima e a descrença dos/as alunos/as na sua capacidade de aprender.   
Mapeado esse quadro, senti falta de uma “voz”... talvez daquela que possa lançar “novas luzes” para compreendermos a mesma questão: a voz daquele que evade... a voz daquele que permanece... e é a isso que me proponho: dar “vez” para que esses/as alunos/as, ex-alunos/as, possam falar de si, de seus projetos pessoais, de seus projetos coletivos, lembrando do que nos diz Ferreiro ( apud  Moll, 1999) “a escrita é importante na escola porque é importante fora da escola” (p.60), ou ainda, o mestre Freire: “Ensinar a aprender só é válido quando os/as educandos/as aprendem a aprender ao aprender a razão de ser do conteúdo”. 
Assim, na esteira de Fischer (2000), acredito que “o fim da escola como instância de acolhida pode ser resignificado pela escuta densa das diferenças dos afetos, das curiosidades, das identidades em constante processamento na perspectiva de novas formas de ação coletiva” (p.182), bem como, na esteira de Larrosa (1998), acredito que “o estudo só pode surgir quando as respostas não saturam as perguntas”(p.255). Precisamos, sim,  como ainda sugere Fischer (2000), superar formas clássicas de análise das ciências sociais e humanas e  tomar como fonte empírica a vida dos sujeitos e de “atos de ousadia”, criando uma agenda de “enfrentamento argumentativo”. 

Infinitas e indefinidas direções...
Começo esse texto com uma pergunta de Freire: “Se não houvesse paixão porque alguém se importaria em transformar?” E também dizendo que, como Freire (apud McLaren, 1999), acredito na produtividade da “criação de sítios contra-hegemônicos de luta” (p.40). 
A pretensão de colocar o conhecimento produzido nesse estudo à serviço dos assentados e dos agentes institucionais envolvidos passa pelos seguintes questionamentos: Por que os/as assentados/as, alunos/as dessas classes ou não, não falam por si? Porque alguns discursos são legitimados e outros não?
Localizo o silêncio de uma “voz”... e, nesse sentido, se os discursos são feitos de práticas discursivas que se referem as regras para entrar na ordem do discurso, tal como analisou Foucault  regras pelas quais os discursos são formados  cabe questionar que regras são essas que regulam e governam “o que pode ser dito e o que deve silenciar”...talvez seja, igualmente, interessante questionar nessas discursividades sobre a evasão “quem pode falar e quem deve calar”, na perspectiva de que as descontinuidades presentes entre os discursos “dos/as que narram” e daqueles/as que “são narrados/as” possam se constituir numa forma possível para que esses/as alfabetizandos/as revindiquem sua autonomia para produzir o sentido para o seu agir, para a sua identidade, relacionado a seu projeto de vida.
Nessa direção, Melucci (1994) nos diz que “as pessoas não são moldadas simplesmente por condições estruturais, elas sempre se adaptam e dão um sentido próprio às condições que determinam suas vidas”(p.152) e recomenda que, sem ser relativista, se deve tentar compreender essa pluralidade de sentidos. 
Mas, é importante lembrar, tal como sugere Canclini (1998), que a maioria das situações de interculturalidade não se configuram só através das diferenças  como supunham as teorias do contato social , elas se configuram também pelas maneiras desiguais pelas quais os grupos se apropriam de elementos de várias sociedades: combinando-os, transformando-os. Nesses termos, o autor (ib.) recomenda que se conciliem abordagens antropológicas e sociológicas  uma vez  que as duas podem  mostram sua fecundidade na compreensão dos fenômenos sociais, culturais, históricos e econômicos. 
O mesmo autor (ib.) refere ainda que a antropologia nos ajuda a compreender a fisionomia da heterogeneidade em termos de diversidade, pluralidade e nos possibilita reconhecer formas locais de simbolizar conflitos, de usar alianças para construir pactos sociais ou mobilizar como grupo um projeto que resulte de uma ação coletiva. A Sociologia, por sua vez, contribui para que compreendamos que essa heterogeneidade pode estar relacionada a uma participação segmentada e diferencial em um mercado de mensagens que interpenetram a trama local da cultura por todos os lados  e, assim, que a reorganização de cada grupo pode derivar de movimentos que os subordinam ao mercado interno ou ao menos exigem que interajam com eles.
Sob esse enfoque, advogo pela compreensão de que as identidades culturais não são rígidas, nem imutáveis,  são,  sim,  resultados sempre transitórios de processos de identificação possíveis de acontecer no interior das relações e nos âmbitos diversos que caracterizam os espaços sociais, políticos, culturais, tais como as escolas, os assentamentos rurais, etc. Aqui cabe lembrar Fischer (2000), quando analisa que “as complexidades emergentes nas formas de organização social propiciam outros caminhos para compreensão do que ocorre nas transformações das relações da sociedade/ dos grupos sociais com o Estado e o capital”(163)  o que pode significar que novas dinâmicas sociais se instituem e  produzem formas alternativas de construção coletiva.   Na esteira de Melucci (1996), é possível também afirmar que “a ação coletiva não começa necessariamente em organizações”(p.219) – tais como a escola mas, sim, em correntes informais, em redes que se constituem em diferentes cenários e que resultam de processos sociais diversificados e não homogêneos.
Nessa direção, o trabalho de investigação que aqui apresento se propõe a responder as seguintes questões:
.Por que uns sujeitos permanecem e outros/as evadem?
.Que histórias de vida e projetos os/as sujeitos desses grupos têm em comum?
.Que significados sobre o ato de alfabetizar-se e  que sentidos construíram sobre a ação de alfabetizar-se?
.O que os sujeitos que co-habitam os espaços dos assentamentos têm a dizer sobre a evasão?
.Que efeitos os discursos hegemônicos têm sobre a percepção dos alunos/as e dos/as ex-alunos/as sobre o fenômeno da evasão?

Pensar sobre essas questões me impõe buscar, ao mesmo tempo, pensar no que sugeriu Melucci (1996) ao afirmar que “jamais deixamos de formular alguma visão de futuro que nos oriente a ação”(p.221). Nesses termos, posso começar inferindo que talvez a multiplicidade de discursos sobre o valor da alfabetização não tenham possibilitado a construção de um sentido para alfabetizar-se para cada um/a ou para seu grupo social, o que me faz pensar que se o sentido não provém de garantias externas ou de necessidades impostas de fora, mas sim, da capacidade de dar significado, da contingência da ação humana e da ligação social, a “não participação”, ou ainda, “a exclusão dessas classes” pode ser entendida tanto como forma de resistência, quanto como ausência de um projeto coletivo que justifique uma ação coletiva desses sujeitos em relação a alfabetização. 
Talvez aqui seja útil lembrar que Foucault (1996), ao estudar a prisão, o hospital, o exército, etc., detecta um tipo de poder que age sobre os corpos dos sujeitos para torná-los “úteis” e “dóceis” para o funcionamento da sociedade capitalista e industrial. A esse poder, o mesmo autor (ib.) chama de disciplina ou poder disciplinar. Segundo Machado (1979), “a disciplina é um tipo de organização do espaço” e de “controle do tempo”. O mesmo autor (ib.) nos diz ainda que onde há poder há resistência. Escolano ( apud Frago, s/d), nos oferece mais alguns elementos que nos ajudam a compreender que nem o espaço, nem o tempo escolares são dimensões neutras de ensino, simples esquemas formais ou estruturas básicas vazias de educação. Ao contrário, afirma que operam como uma espécie de discurso que institui, em sua materialidade, um sistema de valores, um conjunto de aprendizagens sensoriais e motoras e uma semiologia que recobre símbolos estéticos, culturais e ideológicos.
É possível pensar também que a educação escolar, rica em rituais que funcionam como dispositivos para neutralizar heterogeneidades, possa estar sendo ratificada por aqueles/as que têm objetivos e projetos de vida comum, e transgredida por aqueles/as que buscam “nesta forma de exclusão” um modo de resistir ou subverter o poder das práticas discursivas ou não discursivas a que estão sendo submetidos. Conforme analisa Canclini (1998), as práticas escolares instituem diferença entre os que participam e os que ficam de fora. Seus rituais sancionam no mundo simbólico as distinções estabelecidas pela desigualdade social. 
No sistema complexo que caracteriza a sociedade contemporânea, os  atores para se mover, para decidir e para escolher devem usar recursos que lhes permitam mover-se como sujeitos autônomos da ação. É importante considerar aqui que na sociedade complexa, tal como refere Melucci (1994), “as formas de poder são cada vez menos visíveis”(p.204),ou ainda,  “mais capilares”, como analisou Foucault (1979), e estão constantemente em funcionamento na tentativa de impor códigos que estruturam a possibilidade mesma de cada indivíduo de dar sentido a sua ação e de nomear a realidade – de dizer de si – “por que evadem?
 
“Apenas um rabisco do diário da viagem” 
Inspirada em D’Incao (1995), busco, neste espaço, apresentar o que estou, provisoriamente, chamando como “itinerário de pesquisa”. Nesse sentido, pretendo que esse estudo possa se constituir, tal como sugere Larrosa (1998),  numa “viagem ao não planejado e não traçado antecipadamente (...) uma viagem aberta em que pode acontecer qualquer coisa, e na qual não se sabe onde se vai chegar”(p.64). Uma viagem que permita um espaço de construção no processo mesmo em que for sendo realizada.
Na esteira de Foucault (1996), buscarei, também, traçar uma história dos discursos que falam sobre a evasão escolar das classes de educação de jovens e adultos  científicos ou não  para estabelecer as condições de possibilidade desses discursos, eliminando a utilização de qualquer critério externo de verdade para julgar esses ditos.
Tenho como propósito  garantir espaços para captar a ação como processo que se constrói na relação na qual os atores são implicados – e, é claro, incluída a relação com essa pesquisadora. Nessa perspectiva, me detenho na escolha de técnicas de coleta de dados que multipliquem pontos de vista, que não separem o ator da sua capacidade de dar significado ao que faz.
Ambiciono poder dar conta daquilo que Rolnik (1989) tem denominado como  “tarefa do cartógrafo: dar língua para afetos que pedem passagem, que trazem marcas de encontros que os foram constituindo”. Busco me transformar, no percurso dessa viagem, em “garimpeiro cartógrafo”. Porém, não espacial. E, sim, dos acontecimentos, tal como refere a mesma autora (ib.), tentando traçar os mapas, fazer o diagrama das relações–força que constituem o poder que permeia, atravessa e caracteriza qualquer ação.
Ouvir a “voz” dos/as silenciados/as significa dizer do meu desejo de realizar uma pesquisa de campo... porém, não creio que seja possível, pelos limites de tempo e de recursos financeiros, atender aos critérios que têm sido observados por pesquisadores/as como Martins ou D'Icao e Roy... Porém, acredito que possa garantir, em alguns momentos, a minha presença em “loco”, buscando alternativas para compensar os espaços de minha ausência,  através da criação de protocolos de coletas de dados que possam ser realizadas a partir da instituição de uma rede de informantes formada por: alunos/as das classes em funcionamento nos assentamentos; monitores e monitoras dessas classes (períodos de registros alternados); moradores/as do assentamento que não freqüentam as classes do PRONERA por não estarem dentro dos critérios – idade/ estarem alfabetizados/as; coordenações locais; representantes das superintendências regionais do INCRA; coordenação  nacional do INCRA; ex-alunos/as das classes de alfabetização em diferentes situações: concluintes do curso, ex-alunos/as que participaram do Programa; e, ainda, alunos/as  que evadiram das classes de alfabetização em diferentes momentos do processo.
Pretendo, assim, criar protocolos diferentes destinados a sujeitos e instituições – e, a cada mês, ir realimentando pautas de observações/ roteiros de entrevistas ou questionários com novos pontos e questões.
Acredito, também, que cada classe de um assentamento investigado possa se constituir em um estudo de caso que me auxilie a considerar as múltiplas inter-relações dos fenômenos específicos observados, mesmo não podendo atender ao critério de realizar, tal como sugere Becker (1994), um estudo a partir de outro. Sem esquecer que um caso é apenas um caso e que há, ainda, o fato de realizá-los simultaneamente, confio que cada estudo possa me revelar o papel de um conjunto de condições, a medida que eu descubra que elas variam em cada espaço social.
Penso, também, em realizar um estudo que contemple as histórias de vida de alguns sujeitos, buscando definir uma amostra entre alunos/as e ex-alunos (aqueles que evadiram), a fim de valorizar a história da própria pessoa e as interpretações que essas fazem de sua própria experiência, buscando explicar os comportamentos a partir do ponto de vista dos próprios atores. Conforme sugere Becker (1994), recolher documentos pessoais pode sugerir variáveis novas, novas questões, novos questionamentos, novos problemas ou novos processos para reorientar o campo de pesquisa.
Entre as técnicas de coleta destaco o uso de entrevistas, questionários e observações. Sobre essa última,  aposto na possibilidade de poder realizar, eu mesma, algumas dessas observações e, ainda, “emprestar” a escuta sensível de alguns dos sujeitos que se disponham a fazer parte da rede, pois, a coleta em diferentes tempos – será um princípio que regulará a organização de um cronograma de permanências nos assentamentos – justificada pela crença que as circunstâncias que cercam as ações das pessoas as fazem mudar de acordo com a programação temporal regular e, também, porque evita, tal como analisa Becker (1994), “aldeias de Potemkin” – expressão cunhada por Grigori Potemkin – para significar fachadas ou exibições impressionantes para ocultar situação indesejável” (p.89).
Proponho como espaços de investigação, os seguintes estados brasileiros, sendo que o critério usado para definir os Estados – foi a escolha de um estado de cada região do país, bem como o período no qual iniciou-se o processo de implementação das propostas de Educação de Jovens e Adultos vinculadas ao PRONERA. Assim os estados selecionados foram os seguintes: Paraná [Região Sul]; Minas Gerais  [Região Sudeste]; Distrito Federal [Região Centroeste];  Sul do Pará – Marabá [ Região Norte]; e, Piauí [Região Nordeste].
Considerando que em cada Estado há um número diferente de Universidades  responsáveis pelos Projetos que orientam a ação dos/as monitores/as nas classes de alfabetização, optei por escolher um Projeto proposto por uma Universidade de cada Estado, num total de cinco Projetos, a partir da indicação do maior número de alfabetizados jovens e adultos pretendidos em cada um. Nessa perspectiva, entre tantos Projetos credenciados junto ao INCRA,  em cada Estado,  serão analisados os projetos propostos pelas seguintes universidades: Universidade Federal do Paraná (PR), que tem como meta a alfabetização de 1140 assentados; Universidade Estadual de Minas Gerais (MG), que tem como meta a alfabetização de 980 assentados; Universidade Federal do Piauí (PI), que tem como meta a alfabetização de 3000 assentados; Universidade Federal do Pará – Campus de Belém (PA), que tem como meta a alfabetização de 2585 assentados; e, ainda, Universidade de Brasília (DF), que tem como meta a alfabetização de 1100 assentados.
Cada uma das cinco Universidade credenciadas junto ao PRONERA atendem a um número variado de assentamentos. Para compor a amostra, selecionarei apenas um dos assentamentos beneficiados pelo PRONERA, ou seja, aquele onde houver um maior número de alunos em classe no período de desenvolvimento do projeto.
Serão, também, analisados documentos, tais como: Manual de Operações do PRONERA e seu texto na versão revisada, datada de 2001; projetos propostos pelas cinco universidades selecionadas, bem como os relatórios dos resultados encaminhados ao INCRA (Superintendências Regionais do INCRA de cada Estado investigado) quando da finalização de seus projetos. Considero importante, ainda, consultar dados fornecidos pelo INCRA, relativos ao Censo rural (recadastramento da população rural) realizado em 2000, na perspectiva de localizar áreas onde há maior concentração de analfabetos nos espaços rurais do território nacional.
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