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MULHERES ADULTAS DAS CAMADAS POPULARES: A ESPECIFICIDADE DA CONDIÇÃO FEMININA NO PROCESSO DA BUSCA DE ESCOLARIZAÇÃO.
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Vera Lúcia Nogueira - FAE/UFMG
A discussão sobre a importância da alfabetização da mulher, das camadas mais pobres da população, vem ganhando espaço na agenda das grandes conferências e no plano das políticas educacionais. Segundo Fúlvia Rosemberg (2001:516), uma tríplice aliança, formada pelas organizações multilaterais (UNICEF, UNESCO, UNIFEM, Banco Mundial, OCDE); movimento de mulheres e governos nacionais, levantam a bandeira da educação da mulher com objetivo de reduzir a pobreza e possibilitar o desenvolvimento sustentável. Todos reconhecem a necessidade de se implementar políticas que objetivem eliminar as discriminações contra as mulheres, inclusive as desigualdades de gênero em relação à alfabetização e à educação.
O Relatório para a UNESCO, sobre a educação para o século XXI Relatório Jacques Delors, 2000., reconhece que, não obstante as taxas de alfabetização das mulheres terem aumentado em quase todos os países, dois terços, do total de adultos analfabetos do mundo, são mulheres, e que a maior parte dessas está concentrada em regiões em desenvolvimento da África, Ásia e da América Latina. O Relatório reafirma a necessidade de se garantir o princípio da eqüidade como forma de suprimir todas as desigualdades entre os sexos, no tocante à educação; reconhece também que existe uma correlação entre pobreza e analfabetismo, e que o investimento na educação da mulher, além de levar ao desenvolvimento econômico, promoveria uma elevação geral nos níveis da saúde e da nutrição da população, bem como uma redução na taxa de fecundidade; além disso, ratifica as recomendações da Conferência de Beijing IV Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing (China) em 1995, com o tema: Luta pela Igualdade, o Desenvolvimento e a Paz., para se promover a igualdade de acesso às mulheres à educação, eliminar o analfabetismo feminino, melhorar o acesso das mulheres à formação profissional, ao ensino científico e tecnológico e à educação permanente (Relatório Jacques Delors, 2001:197).
A correlação entre o analfabetismo e a pobreza ganha destaque justamente no momento em que os impactos sociais, advindos da consolidação crescente do processo de globalização econômica, se fazem sentir nos planos social e econômico onde figuram os efeitos perversos das desigualdades sociais, expressos em índices alarmantes de desemprego e de pobreza, que ampliam cada vez mais la brecha entre naciones ricas y pobres, polarizando o mundo entre ricos e pobres. (Rivero, 1998:5)
É nesse cenário que a mulher aparece como a protagonista de primeira ordem para a manutenção da paz, da segurança e do progresso econômico e social IV CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE A MULHER, 1995:41-2.. Ou ainda, como um dos principais elementos de estratégia educativa para o enfrentamento da pobreza e do desemprego Os mecanismos estratégicos apontados por Rivero (1998:22-3) são: Educación y trabajo, Estrategias de ‘discriminación positiva’, Educación temprana de los niños pobres, Educación de la mujer pobre e Educación con personas jóvenes y adultas.  , ganhando espaço também como factor educativo y cultural, em função dos benefícios que a sua educação poderia reverter, não só em seu favor, como ainda em favor de seus/suas filhos/as (Rivero, 1998:27). Esse retorno social da educação das mulheres é reconhecido pelo UNICEF Apud Rosemberg, 2001, p. 516.  sob o argumento de que  investir na educação de meninas e mulheres “têm efeitos significativos na sobrevivência infantil (a partir de seus filhos), produtividade econômica, redução da fertilidade, e a qualidade de vida” .
O Brasil, signatário das diversas conferências internacionais, tem procurado responder aos compromissos firmados De acordo com ROSEMBERG (Ibid) o Sistema Nações Unidas criou o Índice de Desenvolvimento ajustado ao Gênero (IDG)- complementar ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)- para avaliar a desigualdade de gênero. Além disso, foi criado por  Organizações não-governamentais, o Informe Controle Cidadão que produziu o Índice de Compromissos Cumpridos com o objetivo de monitorar os compromissos assumidos pelos governos na Conferência Internacional sobre Desenvolvimento e na Conferência de Beijing.   dando ênfase à educação feminina, com vistas a garantir a democratização do acesso à educação para ambos os sexos. Nesse caso, o sistema educacional brasileiro (...) [já] apresenta igualdade de oportunidades para os sexos no tocante ao acesso e à permanência [mas] ostenta desigualdade associada ao pertencimento racial e à origem econômica (Rosemberg, 2001:518). O direito à instrução é uma conquista histórica, alcançada em meados do século XIX, pela mulher brasileira. Apesar disso, o acolhimento da mulher, de forma maciça, pelo sistema educacional somente iniciou a partir dos anos de 1940. Com isso, os índices de alfabetização feminina sofrem o impacto da idade, ou seja, as mulheres inscritas nos grupos etários mais idosos apresentam maiores taxas de analfabetismo. Especialmente, na população feminina das camadas mais pobres, com mais de 40 anos, encontraremos os maiores índices de analfabetismo, em comparação com o sexo masculino. (Rosemberg, 1994; Carvalho, 2000)  
O que se esperaria, nesse caso, é que as políticas públicas voltadas para o atendimento das pessoas jovens e adultas priorizassem o atendimento às mulheres acima dessa faixa de idade, em cumprimento ao princípio constitucional que lhes assegura o direito à educação. Entretanto, nos deparamos com a ausência de uma política nacional articuladora das mais variadas experiências, projetos, iniciativas e ações que tentam, hoje, assumir as demandas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Em decorrência, o resultado dessa diversidade acaba se traduzindo em ações fragmentadas e desarticuladas, que surgem, desenvolvem-se e, muitas vezes, extinguem-se, sem que resultem efetivamente em políticas de EJA. (Soares, 2001:206)
Analisando as políticas públicas voltadas para o atendimento das mulheres jovens e adultas, no Brasil, Fúlvia Rosemberg (1994, 2001) destacará a importância da utilização da categoria gênero para a compreensão da configuração do sistema educacional brasileiro e, ao mesmo tempo, constatará a carência de estudos sobre o tema. Carvalho (2000) em análise semelhante, reiterará a necessidade de se realizar estudos sobre as políticas educacionais voltadas para o público jovem e adulto, numa perspectiva de gênero. Num balanço geral da produção acadêmica sobre educação e relações de gênero, constatou-se que essas duas áreas temáticas se encontram praticamente, divorciadas. (Rosemberg, 1992; Rosemberg & Amado, 1992)
Quando a área da educação se refere à EJA, o que se percebe então, é a total ausência de estudos integrando as duas temáticas Basta que percorramos o Estado da Arte realizado por Sérgio Haddad (2000) sobre a produção acadêmica da EJA nos últimos anos. . Essa ausência, nos estudos sobre a alfabetização de mulheres adultas, sugere a necessidade da reflexão sobre duas situações apontadas Rosemberg (1994): uma, diz respeito aos limites sociais impostos à mulher e que inviabilizam a sua inserção e permanência escolar, e a outra se refere à insensibilidade dos poderes públicos e das organizações civis em relação às necessidades e determinações específicas das mulheres adultas analfabetas que procuram os cursos de alfabetização. Foram essas algumas das preocupações encaminhadas ao programa de Pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG, que resultaram na investigação das implicações das representações de gênero na busca de escolarização realizada por mulheres das camadas populares da periferia de Belo Horizonte.
A pesquisa
A pesquisa foi realizada numa Escola pública municipal, localizada na região noroeste da periferia de Belo Horizonte, durante o ano de 2001. Um dos objetivos principais desta pesquisa foi desvendar de que maneira as determinações sociais de gênero interferem na busca de escolarização de mulheres das camadas populares, matriculadas num curso de educação de jovens e adultos. Para isso, buscou-se reconstituir, por intermédio da trajetória de vida de seis (6) alunas/sujeitos, o processo da busca de escolarização destacando os principais desafios, problemas ou dificuldades enfrentadas pelas mulheres no contexto familiar, de trabalho e escolar. Tentou-se também identificar as táticas elaboradas por elas para conseguir permanecer na escola durante o processo de alfabetização e, também, verificar de que maneira a intervenção pedagógica da escola contribui (ou não) para a transformação das relações de gênero. Espera-se, com isso, fornecer subsídios para se pensar em projetos e política educacionais, que levem em conta as limitações de gênero no tocante á educação da mulher.
Para a concretização da pesquisa, de natureza qualitativa, recorreu-se ao quadro da sociologia e aos estudos de gênero buscando alguns dos principais conceitos utilizados para as análises. Os instrumentos de coleta de dados foram observações diárias, numa turma de alfabetização da escola, análise documental e entrevistas com as alunas/sujeitos, maridos, professoras e coordenadora pedagógica. As alunas/sujeitos foram selecionadas de acordo com as variáveis: idade (entre 37 a 67 anos), situação conjugal (casadas, viúva, solteira, união estável), inserção no mercado de trabalho (remunerada e não inserida), dentre outras. As alunas/sujeitos e os maridos foram entrevistados em suas residências; as professoras e coordenadora pedagógica  na escola.
Alguns dos resultados
O direito à educação, à igualdade de condições para acesso e permanência na escola e à igualdade entre os sexos, expressos na Constituição Federal vigente, por si só não garantem aos sujeitos a inserção e a permanência escolares. Dentro dos limites desta pesquisa, verificamos que o que contribui para dificultar, de fato, as garantias legais, não são os fatores relacionados à sobrevivência material (trabalho extra-lar), mas sim,  fatores que advêm da relação desigual entre os sexos, ou seja, as limitações estão muito mais vinculadas à relação familiar, principalmente, ao cônjuge, do que às atividades de trabalho. Em função disso, as alunas/sujeitos precisam elaborar estratégias, que se desenvolvem tanto no espaço doméstico quanto na comunidade, para garantir a sua escolarização. É o exemplo de uma aluna/sujeito (39 anos, doméstica) que precisou convencer algumas vizinhas a se matricularem na escola para que o marido pudesse deixá-la estudar. 
Duas delas (37 e 43 anos, empregadas domésticas) foram vítimas da violência doméstica quando decidiram estudar, e uma outra (37 anos), não conseguindo superar a violência, chegou a desistir após um mês e meio de aulas. As reações dos companheiros são intensas, num primeiro momento, com ameaças de expulsão de casa e/ou de espancamento; em seguida passam para um nível mais brando, que elas denominaram de “falação”, constrangimentos e tentativa de desmoralização; e, por fim, ante a obstinação delas parece haver uma anuência, cessando, em parte, as oposições.
Os sentidos interpretados, da busca de escolarização, não revelaram uma intenção de alterar a configuração das atribuições de gênero. Demonstraram mais uma preocupação em obter autonomia na realização das atividades diárias que exigem leitura, visando acabar com os constrangimentos e a dependência de outra pessoa, do que romper com a relação de dominação/exploração/submissão.  
A prática e o discurso escolares demonstraram não estar possibilitando ao seu público, masculino e feminino, uma reflexão sobre as questões de gênero e, tampouco, contribuindo para a construção de uma consciência de gênero. Isso implica em encarar o desafio apontado, por pesquisadores da EJA (Di Pierro; Jóia e Ribeiro, 2001:75), de incluir nas propostas curriculares voltadas para a EJA, temas relevantes, relacionados às atuais mudanças societais, tais como relações sociais de gênero e direitos da mulher. Implica, também, na revisão de discursos e práticas, na tentativa de construir uma educação de jovens e adultos que supere a pedagogia estereotipada e infantilizadora, ainda presentes. Mas, para isso, é preciso investimento numa política de formação de professores/as na perspectiva de gênero. Isso poderá levar ao (re) conhecimento de que a escola também constrói novas relações, produz identidades de classe, de raça, de gênero, fixa comportamentos, posturas, jeitos de ser e de pensar, reconstrói a cultura, os valores, reproduz ou transforma hierarquias; e se constrói, ao mesmo tempo, de forma dinâmica no tempo e no espaço. (Louro, 1999)
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