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INTRODUZINDO A PROBLEMÁTICA

Este artigo tem como objetivo apresentar alguns resultados de uma pesquisa (2001-2004) Investigação desenvolvida pelo autor em um grupo de pesquisa composto por professores e alunos de diferentes áreas do conhecimento (Psicologia, Pedagogia/Educação, Letrtas/Lingüística) que focalizam o estudo em Educação de Jovens e Adultos. O referido grupo é vinculado ao mestrado em Educação Brasileira de uma universidade pública do Nordeste Brasileiro.   que teve como objetivo principal compreender por que os sujeitos/alfabetizadores em três momentos distintos expressaram enfaticamente componentes afetivos (sentimentos e emoções) em relatos autobiográficos. O estudo também teve como finalidade realizar uma interface entre a Educação de Jovens e Adultos e a Psicologia Sócio-histórica
Procuramos aprofundar o conhecimento sobre a gênese e a expressão dos componentes afetivos mais significativos presentes no processo de constituição histórica, pessoal e escolar dos sujeitos, desde suas histórias de vida, sintetizadas nos relatos autobiográficos.
Metodologicamente, procuramos desenvolver um estudo de caso (o município como caso), da maneira como nos esclarece Carlos Gil quando considera que este método oferece um melhor detalhamento do processo estudado, reunindo “[...] um conjunto de dados que descrevem uma fase ou totalidade do processo social de uma unidade, em suas várias relações internas e nas suas fixações culturais” (1999, p. 58-59).
Nessa direção, tomamos como unidade de estudo os processos afetivos expressos pelos sujeitos, sendo estes, quatro alfabetizadores dos dez que haviam participado de uma pesquisa desenvolvida anteriormente. Procedemos re-analisando os relatos autobiográficos por eles desenvolvidos nos dois momentos iniciais, na seleção para alfabetizadores (2000) e no curso de “capacitação” inicial (2001), para em seguida confrontarmos os dados com os relatos colhidos na atualidade. Os dados foram obtidos dos relatos autobiográficos (NÓVOA, 1988), que em seguida foram tratados através da Análise de Conteúdo (LAKATOS, 1982; MINAYO, 2000). 
A análise evidencia a Afetividade como categoria epistemológica e ontológica, entrelaçada a outras categorias determinantes do processo de constituição dos sujeitos/alfabetizadores estudados. Nessas condições, por se tratar de um estudo de caso os aspectos qualitativos foram evidenciados.
Buscando explicações na síntese, ou na mediação entre objetividade e subjetividade, para essa empreitada, Vigotski11 Segundo Duarte (2001), em nota explicativa a respeito da grafia do nome de Vigotski, de acordo com o idioma algumas mudanças foram realizadas. Os ingleses adotam a grafia Vygotsky, os alemães escrevem Wygotski, já nas traduções realizadas diretamente do russo para o espanhol pela editora estatal Progresso, de Moscou, é adotada a grafia Vigotski. Esta mesma tem sido adotada no Brasil. A exemplo de Duarte, adotamos neste trabalho esta última forma, preservando nas referências bibliográficas a grafia utilizada em cada edição.      (1999; 1994; 1988; 1986); Leontiev (1978); Heller (1985, 1992, 1994); Duarte (2001); Lane (1984); Lane & Sawaia (1995) e Bertoldo (2002) nos auxiliam no caminho próprio da metodologia marxiana, mesmo quando intentamos estudar processos de subjetivação, para isto, estes fundamentos nos foram de suma importância. 
Freire (1983) e Moura (1999, 2001), nos orientam na interface com a modalidade Educação de Jovens e Adultos, para uma maior aproximação dos sujeitos, além de Lira (1997-1998), Verçosa (1996, 2002) e Almeida (1999) que dentre outros, nos aproximam sistematicamente da realidade estudada, produto e produtora das especificidades e singularidades nos sujeitos.
Os estudos teóricos que fomos reunindo em torno da temática, tomando o referencial adotado, demonstram principalmente nas produções de Agnes Heller (1985) uma clara diferenciação entre emoções e sentimentos, tendo a afetividade “como a totalidade [...] que impregna a existência do ser humano”. Como função psíquica comunicante se apresenta como reações moderadas de prazer ou desprazer (os sentimentos) e fenômenos afetivos intensos, os quais interferem no fluxo normal da conduta humana (as emoções). 
Nossas hipóteses fundaram-se nos pressupostos de que: a) os componentes afetivos que medeiam as ações dos sujeitos comunicam o vivido nas relações objetivas subjetivadas; b) no processo de constituição afetiva, é possível que encontremos as motivações que limitam ou impulsionam o crescimento e a formação humana dos sujeitos; c) os componentes afetivos expressos pelos sujeitos são determinados culturalmente, possivelmente mediados pelos aspectos ideológicos presentes no meio em que vivem.
2. OS SUJEITOS, O TEXTO E SEU CONTEXTO

Os sujeitos investigados fazem parte de um grupo de alfabetizadores de um determinado município localizado na zona da mata de um dos estados do Nordeste brasileiro, que desde 1997, com a chegada do Programa Alfabetização Solidária - PAS22 O Programa do qual os sujeitos participaram, por ser mais um programa de alfabetização, representa uma das formas aligeiradas implantadas pelo governo federal buscando “erradicar o analfabetismo” utilizando-se para tanto de referenciais ideológicos de controle social e de conteúdos que sem a interferência das universidades trariam impactos duvidosos, muito embora passasse uma imagem pública de “preocupação” com os mais “carentes”, aqueles “necessitados”. Os cursos de “capacitação” inicial e o acompanhamento pedagógico naquele momento era realizado por algumas Universidades. 
, assumiram a função de alfabetizar jovens e adultos como uma das poucas possibilidades de ingresso em uma outra forma de trabalho, ou melhor, como uma saída para escaparem das condições precárias presentes nas atividades desenvolvidas por seus familiares no cultivo da cana-de-açúcar. 
Buscavam assim, através de uma remuneração de R$ 120, 00 (cento e vinte reais) superar as condições impeditivas impostas pela realidade que os cercavam. 
Como características principais dos sujeitos observamos que nos dois primeiros momentos do estudo (na seleção e na capacitação inicial na Universidade): na sua grande maioria os candidatos eram jovens, com idades entre 18 e 24 anos - apenas uma candidata fugia a essa média com 32 anos. 
Apenas uma das candidatas havia concluído o curso médio magistério completo, seis do total ainda estavam cursando esta modalidade de ensino, dois haviam concluído o curso técnico de contabilidade e um estava no 1º ano do ensino médio regular (antigo científico). 
Na sua maioria eram filhos de agricultores que na época da moagem trabalhavam com o cultivo da cana-de-açúcar, prestando serviços a uma usina existente na localidade. Apenas um deles era evangélico e o restante assumia ser da religião católica.
Uma das características marcantes nos “alfabetizadores” estudados diz respeito à procura de alternativas de saída das difíceis relações de trabalho historicamente constituídas na comunidade. Nessa direção, mesmo considerando positivamente o trabalho desenvolvido pelos pais, ou por outros familiares na cana-de-açúcar, não demonstravam interesse algum em seguir as profissões ali características e postas historicamente. 
Buscando saídas para a realização dos objetivos e dos sonhos, atribuem à escola uma importância fundamental, como podemos observar no relato: “Estou cursando o 3º ano magistério onde pretendo seguir a profissão de professor [...] é um sonho que desde criança sempre quis e um dia, se Deus quiser, eu vou chegar lá” (relato do sujeito 07, seleção).
Assim, a escola representa para muitos uma possibilidade, uma alternativa. Mesmo com todos os percalços enfrentados, como, por exemplo, a repetição do ensino médio - duas, três vezes - os sujeitos preferem se manter em sala de aula a parar os estudos, por não terem condições de cursar o ensino superior, pelas dificuldades de transporte, estadia, ou outros agravantes. Esta problemática que atinge a grande maioria dos jovens do município é evidenciada no relato seguinte:

Estudei o primário numa escola e conclui o magistério e o contabilidade em outra no mesmo município e estou cursando o primeiro ano de formação geral. Aos 25 anos comecei a ensinar jovens e adultos. Em 1999 comecei ensinar no Programa Alfabetização Solidária foi uma experiência muito importante para mim (relato do sujeito 08, seleção).


Segundo dados colhidos dos sujeitos e confirmados através da documentação entregue no momento da seleção, quando buscaram ingressar no PAS, todos estavam sem trabalho, mesmo alguns tendo concluído o ensino médio profissionalizante (técnico em contabilidade). 
Desse grupo, apenas a candidata que era formada no antigo magistério e que era mais velha, tinha experiência de sala de aula, por que havia trabalhado com crianças anteriormente. Mas, com a metodologia de trabalho e com os fundamentos da Educação de Jovens e Adultos entraram em contato pela primeira vez na “capacitação inicial”, ampliando a visão que tinham acerca dos conceitos de alfabetização, de analfabetismo e do trabalho que deveriam desenvolver junto aos alfabetizandos no município, como vemos no relato:

Uma das minhas maiores vontades quanto professor, é fazer da minha profissão, não apenas um trabalho qualquer, mas, ter como um compromisso de educar. Diante de um quadro de analfabetismo, especificamente o nosso estado. Podemos observar diante do município em que ensino, a grande necessidade que os alunos têm de aprender. Quero não apenas ensinar a lê e escrever, mas a enxergar o espaço e o mundo em sua frente (relato do alfabetizador 03, capacitação).


Ainda segundo dados encontrados na documentação apresentada durante a seleção, todos os dez sujeitos declararam ter procurado entrar no programa por representar uma oportunidade de emprego e renda, ainda que temporária. Quando ingressaram no PAS, a grande maioria também declarava o interesse em adquirir experiência de trabalho, através de uma metodologia de ensino diferente da que haviam entrado em contato quando alunos durante o ensino regular. 
Em um processo dialético, procuramos compreender os impedimentos e as possibilidades presentes na constituição desses alfabetizadores. Para eles o PAS representou uma das alternativas para que saíssem do círculo impeditivo ao qual estavam submetidos para conhecerem outras formas de desenvolvimento, como ilustra o seguinte depoimento, numa conversa que tivemos na Secretaria Municipal de Educação:

O PAS sem dúvida alguma me fez ver e entender como profissional que a vida educacional tem muito haver com o nosso crescimento social e psicológico. No momento presto serviço em uma usina açucareira vejo o trabalho como outro qualquer porque afinal é dele que ganho o salário, mas, não posso deixar de falar que eles têm um regime diferente de tratar o funcionário, como por exemplo: você não tem querer. É melhor uma torneira pingando do que ela fechada (fala do alfabetizador 03).

Mesmo representando uma oportunidade, uma possibilidade, tal programa não garantiu a continuidade do trabalho de todos os 110 alfabetizadores que por ele passaram no município. Apenas 02 foram inseridos na rede municipal através de concurso público, uns poucos ainda trabalham na EJA como prestadores de serviço com os dias contados para encerrarem as atividades, enquanto os demais passaram a desenvolver outras atividades no comércio local, na usina e ainda existem aqueles que não conseguiram uma atividade definida depois que deixaram as turmas de alfabetização.  
Os sujeitos fazem parte de uma comunidade constituída, sobretudo, em volta da monocultura da cana-de-açúcar, controlada por uma usina e uma família que também abarca há décadas toda a atividade político-econômica municipal, buscando manter de alguma forma as pessoas ao redor de seus interesses através dos mecanismos objetivos e do controle das expressões subjetivas e culturais. 
Entram desde criança em contato com uma generalidade de sentimentos e comportamentos que os levam a naturalizar o sofrimento que vivenciam, não sendo estimulados a desenvolverem as condições psicológicas para a superação de tais condicionalidades, mesmo compreendendo, ainda que de forma limitada, que tais relações sociohistóricas têm como espelho as condições de produção própria da classe dominante, dos patrões, dos donos da situação, como nos relatou um dos entrevistados:

Na época da moagem, de outubro a fevereiro, grande parte da população do município trabalha na usina. Quando não tem moagem, quem trabalha no campo, a metade fica trabalhando na plantação e o restante vai embora para outros estados, para a moagem de outras usinas dos outros estados. Vão os homens e as mulheres ficam aqui, até aqui mesmo quem trabalha mais é o homem. Tem mulheres que trabalham no corte da cana, mas são clandestinas. São fichados aqueles que trabalham com o adubo. A usina muitas vezes não quer pagar os direitos trabalhistas (fala de um alfabetizador em conversa na Secretaria de Educação)

Nesse jogo, convivem sem indignação, mas, com revolta, com as imposições, a falta de trabalho e renda na família, e as condições precárias no sistema escolar. De certa forma aceitam a submissão da mulher e a sua baixa remuneração quando conseguem trabalho, vivenciam um processo contínuo de migração de seus familiares para outras regiões do país a procura de trabalho. 
Alguns se sobressaem por que “lutam” mais. Consideram a vida como uma luta, onde só os melhores vencem e isso é vivido como um processo natural. Não fazem conexão entre a atualidade e as conquistas históricas, conseguidas pela humanidade por que desconhecem tal historicidade e muitas vezes a eles próprios como seres constituídos sócio-historicamente.
Convivem com a exploração do trabalho. Muitos dos jovens trabalham desde criança, auxiliando os pais na lavoura ou em outras atividades. Alguns já cortaram cana-de-açúcar, já foram chamados “bóias frias”. A atividade de cortar a cana constitui-se como a mais difícil para os mesmos e a menos valorizada. “Hoje, para um trabalhador cortar uma tonelada de cana, ainda recebe três reais” (relatava uma alfabetizador). 
Até chegar a uma formação no ensino médio, tais “alfabetizadores” precisaram vencer barreiras quase intransponíveis, frente às dificuldades que os impediram de continuarem os estudos. Dificuldades familiares, econômicas, de transporte, de localização das suas residências, pelo acesso precário e pelos aspectos subjetivos tais como: falta de incentivo e apoio para o desenvolvimento de um trabalho intelectual que além de tudo ainda exige tempo e separação física da família e de suas atividades no campo.
Compreendendo o que nos apresenta Freire (1983) e olhando para a problemática vivenciada pelos sujeitos a partir da observação das condições de produção que os constituem enquanto seres impedidos de ser mais, podemos caracterizar tal situação como uma violência, historicamente aceita. “Violência real, não importa que, muitas vezes, adocicada pela falsa generosidade [...] por que fere a ontológica e histórica vocação dos homens – a do Ser Mais” (FREIRE, 1983, p. 45).
Desde o início desta investigação, vimos observando a existência de uma certa identidade cultural que enlaça os sujeitos estudados (alfabetizadores) e os alfabetizandos (alunos jovens e adultos trabalhadores) que apesar de assumirem funções diferenciadas realizavam uma “leitura de mundo” a partir de raízes culturais bem próximas, tendo como centralidade a política e as relações de poder dos grupos influentes como os principais núcleos de significados radicados no viver cotidiano.
Tal identidade representa uma síntese dos diversos aspectos constituintes do modo de viver da comunidade estudada. Isso se torna mais evidente quando focalizamos o trabalho na cana-de-açúcar como principal atividade laboral desenvolvida e a participação histórica e cultural das famílias no plantio, no cultivo, no trato das pragas, no corte, no transporte, na queimada, na moagem e até no consumo dos derivados da cana em sua transformação.

3. OS RELATOS AUTOBIOGRÁFICOS E SEUS CONTEÚDOS

Proceder a análise dos conteúdos expressos pelos sujeitos em seus relatos autobiográficos significa buscar compreender os determinantes sociohistóricos e ideológicos engendrados nas condições de produção objetivo-subjetivas, como elementos que afetam a vida de tais sujeitos constituindo-os e expressando-se em seus registros através do pensar, do agir e do sentir.
Assim, tendo clareza dos limites deste estudo que teve como material base o registro escrito autobiográfico, nas visitas e nas conversas que tivemos, cada vez mais buscamos nos aproximar dos sujeitos, perguntando pelo sentido de seus escritos. 
Também consideramos as nuances que viam afetando durante mais de três anos a formação do pensamento, do sentimento e das ações desses sujeitos e que foram se tornando evidentes em nossos encontros, de maneira que pudemos nos aproximar mais um pouco dos sujeitos para focalizar as principais mudanças ocorridas desde o segundo momento estudado (a capacitação). 
Nessa empreitada, procurando compreender os limites e as possibilidades deste processo de constituição dos sujeitos/alfabetizadores, que por muitos motivos não começa no momento que os sujeitos ingressaram no PAS, mas, principalmente quando iniciam o contato com as mediações da família, da comunidade, da escola, das relações de trabalho engendradas naquela comunidade específica, dentre outras, fez-se necessário buscar respostas nas relações objetivas próprias do contexto alagoano, produtora, pelas mediações, da subjetividade. Assim como nos disse Freire (1983, p. 32):

Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação. 


Através dos relatos estudados buscamos entender o que comunicavam os componentes afetivos e focalizamos os mecanismos de dominação que impedem os sujeitos de “ser mais” (FREIRE, 1983) e por outro lado as estratégias, as saídas que encontram.
Buscando a criticidade e a problematização, observando os fatores implícitos e os silenciamentos encobertos na forma e nos sentidos dos relatos, observamos que estes servem de “pistas” para dar a conhecer o contexto e o movimento de formação dos sujeitos nele produzidos dialeticamente.
No primeiro momento os sujeitos se apresentam enfatizando as relações familiares, a exemplo do relato a seguir:
 
1º nasci em outra cidade em 1981 depois de uma semana vim morar aqui com pais adotivos, não cheguei a conhecer meu pai ele faleceu quando eu era pequena, mais tive uma boa infância. Aos 17 anos namorei com um rapaz  e engravidei, não casei nem moramos juntos. Hoje tenho uma filha de 1 ano e três meses  e ainda moro com minha mãe. (sujeito 01, seleção).

 No segundo momento o sujeito passa a tratar de outras relações sociais, e, mesmo mantendo a ligação com a categoria família ampliam as significações para tratar da escola e da comunidade. 

Aos 14 anos pedi minha mãe para ir a festa de emancipação política da cidade e ela não deixou, eu estava com muita vontade de ir, então quando ela foi dormir eu sai escondido com minhas colegas e fui, ela só ficou sabendo no outro dia, por que eu contei mais levei umas boas reclamações. A minha infância na escola eu lembro que eu tinha uma professora muito chata qualquer coisa que a gente fizesse e ela não gostasse ou colocava a gente de castigo ou mandava ler um texto bem grande para todos da sala ouvirem. Meu sonho ao ensinar é que meus alunos possam aprender tudo com bastante facilidade que eles saiam de lá sabendo a realidade da vida e que sejam pessoas críticas. (sujeito 01, capacitação).

No terceiro momento investigado, depois da experiência vivida nas turmas de alfabetização e nas diversas reuniões realizadas na Secretaria Municipal de Educação, nas inúmeras visitas às escolas, discussões com os colegas, com os coordenadores, dentre outros eventos os alfabetizadores foram se constituindo. Desenvolvendo-se em determinadas áreas, sendo impedidos em outras, a medida que também desenvolviam o conteúdo do discurso, das falas, da escrita, das leituras de mundo e das palavras.

O que marcou a minha infância foi saber que era filha adotiva. Naquela época eu não conseguia entender o significado de adoção. O que lembro de bom e bonito na minha infância foi a minha primeira comunhão. [...] O relacionamento com minha mãe e meu irmão foi e continua sendo muito bom, minha mãe sempre foi sincera comigo e eu admiro muito isso nela. A minha ida à escola foi muito boa, era difícil faltar aula, só quando estava doente. Foi muito boa aquela época. A família é muito importante, é quem dar o primeiro passo para a educação da criança. Os problemas que enfrentavam aqui no município: falta de emprego, estavam sendo pais muito cedo, deixar de estudar para ajudar a sustentar a família. Esses problemas existem até hoje. O PAS representou e ainda representa até hoje grande importância na minha vida, pois, foi através do mesmo que adquiri novas experiências, conheci muita gente e pude participar da vida de cada um trocando nossos conhecimentos. (sujeito 01, relato autobiográfico, outubro 2004).


Nessa direção, no terceiro momento estudado, o relato ainda traz as dificuldades que os indivíduos vivenciaram e vivenciam objetivamente em suas histórias de vida. Apresenta a falta de oportunidade de emprego como a maior dificuldade atual e que atinge a todos, adultos, e, sobretudo os jovens e as mulheres. 
Quando trata da falta de emprego direciona o sentido para o trabalho no modelo atual, de venda de serviços, e da exploração da força de trabalho, o modelo específico do modo de produção capitalista, exploratório. Assim como vemos na seqüência de relatos do sujeito 02, que também começa se apresentando através das dificuldades que atravessou junto com a família:

Tive uma vida árdua cheia de calo nas mãos como grande parte das crianças do Nordeste. Aos 10 anos de idade meus pais conseguiram me colocar na escola. Com muita dificuldade como, por exemplo: preconceito dinheiro e transporte foram os obstáculos que tive que passar durante os estudos. Em 95 consigo cursar o curso de contabilidade. Venho passando por grandes dificuldades para entrar no mercado de trabalho, pois cada dia que passa estão exigindo mais qualificação no profissional. (sujeito 02, seleção).


No segundo momento passa a desenvolver uma crítica às posturas da família, trata da adolescência como “fase” de conflitos, realça os avanços alcançados na escola, mesmo sem o apoio pedagógico dos pais que não tinham hábito de leitura e segue demonstrando as expectativas para o trabalho junto aos alunos, mas ainda responsabilizam enfaticamente os alfabetizandos por sua condição de não ser alfabetizado:

São tantas lembranças do tempo de criança, que às vezes ficam esquecidas na mente, mas começo a lembrar das vezes que a minha mãe dava em mim, por não ir a escola e brigar com o meu irmão menor. Chegando em uma fase difícil para mim, que foi a minha juventude onde os meus pensamentos, os meus desejos me perturbavam de mais com relação à vida. Como eu fui criado por pais que não tinham hábito de ler, dificilmente eu tinha contato com os livros. Mas com todas essas dificuldades eu lembro que aos meus 12 anos já escrevia cartas para os meus familiares. Uma das minhas maiores vontades quanto professor, é fazer da minha profissão, não apenas um trabalho qualquer, mas, ter como um compromisso de educar. Diante de um quadro de analfabetismo, especificamente o nosso estado. Podemos observar diante do município em que ensino, a grande necessidade que os alunos têm de aprender. Quero não apenas ensinar a lê e escrever, mas a enxergar o espaço e o mundo em sua frente. Por isso, não só pensando em uma ajuda que vamos ganhar, quero pensar para aquelas pessoas o conhecimento que um dia muitos tiveram nas mãos, e jogaram fora. (sujeito 02, capacitação).

No terceiro momento faz uma breve apresentação, também principia uma crítica à família, muito embora concordando com a postura rígida do pai, demonstrando um pouco as relações típicas da família patriarcal, volta a colocar a família em primeiro plano, quando passa a descrever a adolescência como difícil. Em seguida evidencia a experiência no PAS como uma alternativa de crescimento pessoal e social: 

Eu tive uma história como qualquer outro garoto, brincava muito, etc., sempre tive bons relacionamentos com meu pai e mãe, sempre os respeitei, pois o meu pai era durão, ou seja, era rígido, sempre desejava o melhor para nós. Um garoto tímido mais cheio de vontade de estudar como qualquer criança na minha idade. Não posso deixar de contar que foi uma fase boa na minha vida, mas, cheia de fantasias e descontração. Minha vida na adolescência foi muito difícil, cheia de perguntas sem respostas, às vezes isso me deixava cheio de dúvidas. Sempre tentei guiar-me e ouvir meus pais, desta forma consegui passar por esta fase difícil. Minha vida escolar era uma caixinha de surpresa, cheia de dúvidas, tímido diante de turmas de garotos etc. Eu via o mundo muito perto, simples de se viver de ganhar a vida sem lutar tanto. O PAS sem dúvida alguma me fez ver e entender como profissional que a vida educacional tem muito haver com o nosso crescimento social e psicológico. (sujeito 02, relato autobiográfico, outubro 2004).


Demonstrando ter apreendido uma melhor compreensão da sociedade em que vive, segue desenvolvendo uma crítica severa à estrutura de controle que se faz presente nas relações de trabalho engendradas na comunidade da qual faz parte:


No momento presto serviço em uma usina açucareira vejo o trabalho como outro qualquer porque afinal é dele que ganho o salário, mas, não posso deixar de falar que eles têm um regime diferente de tratar o funcionário, como por exemplo: você não tem querer. É melhor uma torneira pingando do que ela fechada. 


Como vemos no registro o sujeito não permanece desenvolvendo trabalho na Educação de Jovens e Adultos. Fora do grupo que servia de base para as discussões, o sujeito parece se sentir desanimado, imobilizado para buscar outras saídas e permanece aprisionado às relações de trabalho na indústria açucareira, sofrendo as contradições impostas pela empresa, um trabalho para receber salário, trabalho alienado. Considera difícil a vida dos jovens do município, pela falta de oportunidade de emprego e o que mantém sua caminhada é a “fé” (aspiada pelo próprio sujeito). O jovem é freqüentador assíduo da Igreja católica. 
 
[...] Já não tenho tanto projeto para o futuro, vejo que o tempo passa rápido. Um dos maiores problemas que posso enfrentar “sou eu não querer tentar” mas o mundo, as pessoas estão cada vez mais se preparando para um mercado de trabalho tão sugador e rígido. A vida dos jovens daqui, por motivo de não terem uma ocupação (emprego) estão se envolvendo cada vez mais em drogas e prostituição. Posso dizer que falta muita oportunidade, principalmente no trabalho de educar, etc. Como em qualquer outro lugar o desemprego, o saneamento básico, falta de profissionalismo. Hoje posso dizer que me sinto capacitado, realizado na medida dos meus conhecimentos para exercer com maior firmeza nosso dia – a – dia profissional e social. Se não tivesse uma força maior que é a “fé” talvez eu não tivesse me identificado ainda como um homem capacitado e realizado na vida (sujeito 02).


As falas dos sujeitos em nossas conversas que em muitos momentos foram gravadas, também evidenciam nos relatos as contradições existentes na comunidade e apresentam os percalços que impedem e por outro lado possibilitam o desenvolvimento dos sujeitos. 

Na minha opinião a maior dificuldade para os jovens [...] não só para os jovens, mas para todos adultos é a falta de oportunidade de emprego, por que aqui é enorme. Os únicos meios de trabalho que existe aqui é a usina e a prefeitura. (fala do sujeito 03, fevereiro de 2004).

Reclamam da baixa remuneração quando conseguem alguma atividade remunerada e consideram que o trabalho desenvolvido na cana-de-açúcar é quase um trabalho escravo – próprio de uma economia fundada em bases arcaicas - que desencadeia um sofrimento intenso e um aprisionamento continuado das pessoas, um desespero. Tendo este último termo um sentido de sentimento de não – espera, ou de espera por nada. 
Quando tratam da educação trazem lembranças prazerosas ou não, responsáveis pela significação que apreenderam de tal mediação, mostrando inclusive os impedimentos vividos:
 A minha escola eu sempre gostava de estudar, não faltava as aulas, chegava cedo para sentar na frente. A matéria que eu mais gostava era matemática. Tirava boas notas em todas as matérias. A dificuldade era que eu não tinha brinquedos, bolsa para levar os cadernos para a escola, faltava material escolar, e a escola onde eu estudava era longe e tinha que ir a pé. A professora ensinava quatro turmas numa sala só, era uma dificuldade para os alunos e o professor, as cadeiras não dava para comportar os alunos, por isso que eu chegava cedo na escola (relato escrito do sujeito 03, outubro de 2004).

Mas não é em todos os relatos que a educação como complexo fundamental para a formação dos sujeitos, se faz importante. Em momentos, parece não está conectada com suas práticas cotidianas, ou ainda pode está em segundo plano, por que em primeiro está a família e suas determinações. 
Nos relatos observamos que as mulheres na sua maioria não conseguem trabalhar e aquelas que encontram o que fazer recebem uma remuneração inferior aos homens, sendo muito mais exploradas. “Tem mulheres que trabalham no corte da cana, mas são clandestinas”33 Segundo os sujeitos, clandestinos são os trabalhadores que não têm seus direitos assegurados. Aqueles que conseguem registro em Carteira de Trabalho, sobretudo os que trabalham com o uso de agrotóxicos e/ou adubo são por eles denominados de “fichados”. Segundo os relatos, a usina não quer pagar os direitos trabalhistas. 
.
Como alternativa para amenizar o sofrimento vivido, alguns jovens e outras pessoas da família acabam por se entregar aos vícios como o alcoolismo, tabagismo, dentre outros, passando a viver em condições sub-humanas, marginalizados, condições que desconheciam no campo. Assim refletem:

As pessoas que são donos das terras não querem mais moradores e além disso, as pessoas verem as outras vindo para cidade aí dizem vou acompanhar também, agora: sem leitura, sem uma estrutura para se manter e quando chega na cidade já não ganha nada e precisa pagar energia, água [...], que isso pelo menos nas fazendas eles não pagam, precisam gastar com bujão de gás, que na fazenda pelo menos tinha a lenha, então tudo isso vai retirar do que tinha de comprar o alimento e nem tem a área para plantar, então vai ser preciso ter um emprego para poder manter a família, mas não tem emprego, vai buscar aonde? Aí se torna muito mais difícil, assim cada dia vai crescendo o número de prostituição, de pessoas envolvidas com drogas e isso aí vai afetando tudo (relato do sujeito 04).

Como migrantes integrantes do processo denominado “êxodo rural” que ainda persiste em muitos estados do Nordeste, chegando à cidade as pessoas precisam de dinheiro para comprar tudo o que necessitam, mas, falta o dinheiro para alimentação, moradia, água, luz, gás de cozinha, transportes, dentre muitas outras coisas que a vida no campo não exige tanto. 
Frente a tal situação, explícita nos relatos dos sujeitos em forma de exploração, podemos observar que por traz da comunicação escrita, no texto, existe todo um complexo de sentidos remanescentes do Brasil Colônia, quando consideramos a atual situação como uma autêntica forma de escravidão contida na raiz da estrutura político-econômica de certos estados nordestinos, silenciada pela legitimidade imposta pelo sistema atual e aceita como alternativa pelos sujeitos envolvidos. 
Assim, precisamos compreender essa escravidão como uma das amaras do sistema capitalista em nosso meio, impedindo e impondo limites aos sujeitos para a possibilidade de uma formação humana e consciente.
Nessas condições, o que representa ser um alfabetizador/educador?, Qual a finalidade da educação frente à exploração, a violência e todas as suas formas de expressão, a opressão como uma problemática que atinge a todos na comunidade? A resposta remete para a idéia de programas, de alguma arrumação por parte da política em todos os níveis institucionais, que não evidencia a formação qualitativa. Dessa forma, denunciam: 

O nosso sistema escolar aqui deixa muito a desejar. Eu sempre digo que falta o apoio do poder público. Por que quem está governando, diante do poder tem condições de desenvolver projetos que possam facilitar a vida dos jovens e até dos adultos. (fala do sujeito 04, outubro de 2004).

No discurso os sujeitos trazem a compreensão de que a educação não pode sozinha resolver tal problemática. Chamam a atenção para a necessidade da união, no entanto desconhecem as mediações (VIGOTSKI, 1994) que poderia favorecer o desenvolvimento de ações mais efetivas e mesmo procurando desenvolver uma postura crítica, apresentam uma formação discursiva com forte conteúdo da ideologia dominante, entregando ao “poder maior”, talvez às forças repressivas da sociedade, a incumbência de resolver as questões de manutenção da “ordem” estabelecida. Essa questão fica evidente quando tratam do problema inerente ao uso de drogas e das práticas violentas entre os jovens44 O uso de drogas, mesmo não sendo tão evidente como nas cidades maiores, já existe naquela localidade e de certa forma preocupa as famílias.. Vejamos o relato:

Então pra combater é preciso um trabalho sério nessas áreas porque drogas e outros, realmente prejudica não só aquele ser, mas como toda a sociedade. Até a gente mesmo como alfabetizador corre o risco. Não é um trabalho individual, como o pessoal diz, cada um faz a sua parte, mas se a gente se juntar a gente consegue alcançar nosso objetivo com um período de tempo mais curto por que eu sozinho [...] se você for fazer um trabalho com esses jovens sozinho eles vem com rebeldia conosco, então é preciso o poder maior tomar certas atitudes diante desses fatos (relato do sujeito 03, terceiro momento).


	O recorte de discurso apresentado acima traz um conteúdo que nos remete a uma reflexão atual, frente a postura que os jovens de nossa sociedade assumem. Uma postura contraditória e permeada de uma ideologia que silenciosamente controla as mentalidades, muitas vezes anulando até o sentimento de indignação, próprio de quem se sente oprimido. 
4. (IN) CONCLUSÃO

A propósito, intitulamos este arremate de (in) conclusão, no sentido de que o estudo não se esgota com este trabalho apresentado, instigando assim uma continuidade. A partir dos resultados apresentados, pudemos compreender inicialmente que a expressão dos aspectos afetivos (sentimentos e emoções) é situacional. Segundo Vigotski (1994), dependendo de diversos fatores como: o momento sócio-histórico, a motivação para a ação, as necessidades e as exigências internas e externas sofridas pelo sujeito. 
A utilização dos aspectos afetivos de forma intencional demonstra que a afetividade está na base dos motivos do indivíduo, relacionada às necessidades e às exigências externas. Com isso, os constituintes afetivos do primeiro momento estudado foram utilizados pelos sujeitos como apelo emocional no sentido de serem aprovados na seleção.
Os apelos afetivo-emocionais expressos como lembranças significativas, ou significadas, retratando o “sofrimento psicossocial” (SAWAIA, 1995), mostram também os impasses vivenciados pelos sujeitos naquela localidade cercada por latifúndios agrícolas na atividade da cana-de-açúcar. Esse sofrimento é encontrado nas famílias, nas relações e na falta de trabalho, na escola, nos espaços de vivência e até mesmo nos grupos religiosos em formas diferentes de exclusão social. 
Para Heller (1985), Marx em sua crítica ao mundo burguês, “confrontou a vida sentimental reduzida, abstraída, empobrecida, de uma sociedade alienada com a riqueza qualitativa de sentimentos de um homem ativo em muitas direções e implicado em muitas direções” (idem, p. 292). Nessa perspectiva, precisamos agora pensar no processo de superação dos impedimentos vivenciados pelos sujeitos, utilizando os aspectos afetivos de forma a contribuir com a formação consciente dos mesmos. 
Buscamos também com este trabalho, contribuir com os estudos que a Psicologia Marxiana vêm apresentando, quando o homem transformando a natureza transforma a si mesmo, facilitando a compreensão de que, como queria Vigotski (apud LANE, 1995), as funções psicológicas, dentre elas a afetividade, alteram, pelo processo histórico e social, as suas conexões iniciais (mais simples) e formam uma nova ordem (mais complexa), quando, o momento histórico incita o aparecimento de comportamentos e emoções diferenciadas.
Assim, a realidade econômica e social do processo comunitário e dos indivíduos que o constituem em suas ações familiares, escolares, no trabalho, na comunidade, na religiosidade e em outros espaços de vivências humanos representam mediações do processo formativo que vão mediando também esse processo de formação dos componentes afetivos, não mais considerados como naturais, mas, sobretudo resultado da intervenção do homem sobre a natureza, constituindo-se nessa intervenção.
Para avançar na compreensão dessa problemática, “não basta definir as emoções que as pessoas sentem, é preciso conhecer o motivo que as originaram e as direcionaram, para conhecer a implicação do sujeito com a situação que os emociona” (SAWAIA, 1995).
Podemos ressaltar que o estudo realizado interessa a diversos campos da Psicologia e da Educação de Jovens e Adultos e por isso necessita de um aprofundamento maior, quando continuamos agora questionando: como os aspectos afetivos podem mediar o processo de formação dos alfabetizadores e educadores de jovens e adultos, levando-se em consideração o referencial adotado nesta investigação? 
O estudo evidencia também o cenário que ainda determina a dinâmica contraditória vivida pelos sujeitos estudados e, sobretudo no município investigado, a exemplo dos outros municípios que também sub – existem do cultivo da cana – de açúcar, produtores de sujeitos com baixíssimo grau de escolaridade, desempregados, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social e adultos sem expectativas, objetivo – subjetivamente abalados. Tais sujeitos, limitados pela dominação de uns sobre os outros, são privados de conhecer mais e, sobretudo de “ser mais” (FREIRE, 1983).
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