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Atingindo um número significativo de pessoas, o analfabetismo é objeto de discussão nos diferentes segmentos da sociedade. E dentre as diversas formas de enfrentamento desse problema, alguns/as pesquisadores/as de destaque no cenário acadêmico (Rivero, 1996, 1998; Schmelkes, 1996; Torres, 1999)  vêm apontando o investimento na educação de pais analfabetos como uma estratégia importante para reverter esse quadro.

Para eles/as,  é essencial  investir na educação dos pais, principalmente das mulheres, pois constituem a principal fonte de transmissão de cultura, valores e normas  para a criança. O investimento na educação dos pais resultaria não só em um maior enriquecimento do ambiente cultural da criança como também estabeleceria condições para que os mesmos apresentassem um maior comprometimento com a educação dos/as filhos/as e uma melhor capacidade na assistência de suas atividades escolares. A idéia seria tomar a educação dos pais como uma espécie de estratégia de apoio para a educação das crianças, maximizando suas chances de alcançarem melhores níveis de escolaridade e, conseqüentemente,  romper   a transmissão geracional do analfabetismo. Além disso, os efeitos intergeracionais do investimento na educação dos pais não se limitam apenas à questão educativa. Reconhecendo a relação positiva que é estabelecida entre a escolaridade dos pais e a escolaridade que alcançam os/as filhos/as, Schmelkes (1996) acrescenta que pais mais educados apresentam menores níveis de fecundidade e diminuição nos níveis de mortalidade entre mães e crianças. 

Querendo conhecer o uso da estratégia de educação de pais analfabetos ou pouco escolarizados, dentro da realidade brasileira, apresentamos ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG, um projeto de pesquisa que tinha como objetivo identificar junto aos pais que participavam de um projeto de alfabetização, quais os significados que eles atribuíam a experiência que estavam vivendo e se percebiam algum desdobramento dessa vivência na família, principalmente na relação com o processo de escolarização de  seus/as filhos/as.

Metodologia 
Para responder às nossas perguntas, escolhemos como sujeitos pais que estavam participando de um projeto de alfabetização para adultos em uma escola municipal, localizada em um dos bairros mais pobres da periferia de Belo Horizonte (Conjunto Taquaril). Através do método etnográfico de pesquisa, acompanhamos por um período de um ano (agosto/2000 a setembro/2001) duas turmas de alfabetização. Fazendo uso da técnica de observação-participante, freqüentamos as aulas durante três vezes na semana. De posse das observações realizadas em sala de aula e da análise dos dados, coletados e registrados em nosso diário de campo, selecionamos entre os/as 31 alunos/as, sete sujeitos (três homens e quatro mulheres. Todos com filhos/as freqüentando a escola). Com esse pequeno grupo, realizamos entrevistas semi-estruturadas, em suas casas, em dois momentos distintos: no início e no final do ano, a fim de verificarmos se ao longo do período letivo, ocorreriam alterações em suas falas acerca da experiência vivida. Realizamos também, com acompanhamento dos líderes comunitários, visitas ao bairro. Com isso tivemos a oportunidade de conhecer a comunidade onde estavam inseridos os sujeitos.
Alguns resultados
Identificamos na fala dos sujeitos que o retorno à escola estava vinculado à necessidade de atender tanto às demandas do mercado de trabalho, como também às demandas de um cotidiano marcado pela escrita. Nenhum/a deles/as relacionou seu retorno à busca de uma melhor capacitação para acompanhar as crianças na escola.  A experiência vivida foi interpretada como um momento onde teriam a oportunidade de  vivenciar um processo que não foi possível na infância. Os sujeitos estavam na escola para aprender a ler e a escrever, obter o certificado comprabatório de um percurso escolar, para ampliar seu círculo social e para ter,  mesmo que temporariamente, um distanciamento  dos problemas decorrentes de condições de  vida com grande vulnerabilidade material e social. 

Os ganhos observados pelos/as entrevistados/as com o retorno à escola  são “lidos” nos detalhes, se tomados do ponto de vista de quem domina a leitura e a escrita. Há percepção de  melhoria nas relações sociais (ampliação do vocabulário e diversificação de assuntos), na caligrafia, maior reconhecimento das letras do alfabeto em objetos do cotidiano (placas, embalagens), melhorias na ortografia e pontuação. Alguns/as passaram a tentar orientar as crianças em algumas atividades escolares,  monitorando, por exemplo, a organização da escrita nas pautas do caderno e auxílio nas atividades de colagem, pintura e desenho. O acompanhamento dessas atividades foi descrito pelos/as sujeitos como um momento importante, pois além de significar uma certa independência em relação às outras pessoas no que se refere ao ensino dos exercícios  escolares de seus/as filhos/as, promoveu ainda impactos na subjetividade desses sujeitos, já que lhes permitiu praticar ações que até então não lhes eram possíveis.
 
Com relação aos possíveis benefícios que a experiência vivida poderia trazer para a família, os sujeitos a relacionaram essencialmente à esfera profissional. Para eles, de posse de um certificado, que comprove um determinado grau de escolaridade, aumenta-se a probabilidade de se conseguir um emprego com melhor renumeração. A partir daí, poderiam oferecer melhores condições de vida para a família (principalmente aos/às filhos/as).

Observamos que quatro sujeitos apresentaram um comportamento interessante. Esses pais, através da troca de informações sobre o ambiente escolar (o que gostavam/o que não gostavam, professora preferida, merenda, conteúdos que estavam aprendendo), compartilhavam com seus/as filhos/as a experiência de estar na escola Parece que a  vivência contemporânea do processo de escolarização, experimentada pelas diferentes gerações, possibilitou o aparecimento de uma nova situação de interação entre eles. Juntos, eles aprendiam conteúdos e auxiliavam uns aos outros, desenvolvendo estratégias de aprendizagem. Principalmente no caso dos homens, percebemos que a experiência possibilitou um maior estreitamento na relação com os/as filhos/as. Esses se mostraram mais interessados em ter notícias sobre os desempenhos escolares dos/as filhos/as,  deixando de atribuir às esposas a total responsabilidade no acompanhamento escolar das crianças.

Quanto à possibilidade apontada na literatura (Rivero,1996,1998), dos pais apresentarem-se mais envolvidos com o acompanhamento escolar de seus/as filhos/as, em decorrência de um investimento na escolarização, verificamos um  movimento diferente nesse processo: os/as filhos/as, com diferentes faixas etárias e percursos escolares, apresentaram ao longo do período de investigação, presença marcante no acompanhamento escolar de seus pais (auxílio na execução das tarefas, elaboração de atividades extra-escolares, estímulo e monitoração da freqüência à escola). Tal situação foi vivida por parte dos pais como um momento que provocava orgulho, que trazia em si uma certa beleza (“é bonito”) e que permitia “construir uma história junto com os/as filhos/as”.
A pesquisa e a  Educação de Jovens e Adultos
Mesmo reconhecendo a natureza incipiente dos dados aqui apresentados, acreditamos que algumas contribuições eles trazem para as discussões no campo da EJA. Ao darmos a palavra aos pais, para que falassem sobre a sua experiência de alfabetização escolarizada, eles privilegiaram falar, inicialmente, sobre os impactos que essa lhes ocasionara. Afirmaram que o momento vivido traz em si uma importância que lhe é intrínseca, pois, não só representa uma situação de aprendizagem que possibilita capacitá-los para atender às demandas sociais (família e sociedade), como também se apresenta como uma vivência de um tipo novo e enriquecida com a interação dos indivíduos entre si. Tal constatação nos fornece indícios para ampliar a visão mediadora que é atribuída à educação de pais.

Ao não associarem, inicialmente, que a experiência que estavam vivendo poderia trazer benefícios para o processo de escolarização de seus/as filhos/as, já que estavam adquirindo conhecimentos que possibilitariam um melhor acompanhamento escolar, os sujeitos nos fornecem elementos que nos  fazem pensar que não é suficiente, apenas, inserir os pais em projetos destinados à sua própria educação, com intenção de capacitá-los para melhor acompanharem o processo de escolarização de seus/as filhos.  É necessário construirmos, juntos com pais presentes em projetos de educação de adultos, momentos de discussão sobre o papel fundamental que eles possuem na educação de suas crianças. 

Como outros grupos atendidos pela EJA, os pais também apresentam suas especificidades. Ao longo da pesquisa foi comum a presença dos/as filhos/as em sala de aula. Isso ocorria porque os pais, principalmente as mães, não tinham com quem deixar as crianças no momento em que estavam na  escola. Como não havia sido previsto a presença dos/as filhos/as durante as aulas, muitas mães tiveram que abandonar o projeto, já que nem as professoras e nem os/as colegas estavam preparados para compartilharem o espaço da sala de aula com as crianças. Mais uma vez, essas mulheres foram impossibilitadas de terem  acesso à educação escolarizada.

Analisando as orientações seguidas pelas diferentes esferas de governo, no que se refere ao atendimento do público da EJA, deparamos com um quadro composto por ações fragmentadas e sem articulação entre si (Soares, 2001). Diante da escassez de recursos públicos disponíveis para a implementação de uma política destinada à EJA e das pressões das agências financiadoras internacionais para que se priorize a educação infantil (Schmelkes, 1996; Soares, 2001), a educação de adultos não é tratada como  prioridade na política educativa e social de nosso país. Concentrando esforços na educação primária infantil, nossos governos esperam reduzir progressivamente o analfabetismo. E diante de tal opção política, a educação de pais além de não ser considerada como uma estratégia viável no enfrentamento do analfabetismo, ainda é tratada, enquanto pertencente à modalidade de educação de adultos, como desarticulada da modalidade de educação infantil.
 
Já citado na introdução desse trabalho, existem amplas evidências sobre os efeitos intergeracionais da atividade educativa com adultos e, nessa pesquisa, os dados obtidos vão de encontro a essa orientação e também oferecem subsídios para  questionarmos  a opção das diferentes esferas de governo em tratar de forma desarticulada a educação de adultos e a educação infantil.  A pesquisa mostrou, indiferente ao desempenho apresentado pelos pais ao longo do processo de alfabetização, que a simples participação desses no projeto foi elemento importante para que algumas mudanças pudessem ser observadas na relação estabelecida com o processo de escolarização de seus/as filhos/as. A presença desses na escola, não só configurou uma nova situação de interação entre pais e filhos/as, como também possibilitou uma maior aproximação daqueles pais, que pela própria condição de analfabeto ou por atribuírem exclusivamente a escola à responsabilidade em conduzir o processo educativo de seus/as filhos/as, mostravam-se distantes do processo de escolarização das crianças.

Tentar entender o significado que os adultos (pais) atribuem ao processo de escolarização, parece ser uma das possíveis ferramentas que nos possibilitarão compreender a forma como esses adultos irão configurar, para as gerações mais jovens, a escola. De posse dessas informações, teremos acesso a alguns elementos que nos possibilitarão estabelecer e compreender as relações existentes entre o investimento na escolarização de pais analfabetos ou pouco escolarizados e suas conseqüências nas escolaridades dos/as filhos/as. Teremos também condições de elaborar programas educativos mais adequados à nossa realidade.
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