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PARA ALÉM DAS AREIAS BRANCAS: SIGNIFICADOS DA ESCOLARIZAÇÃO E DO ALFABETIOSMO PARA A POPULAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO NORTE/RS

GOMES, Vanise dos Santos - PUCRS
GT: Educação de Pessoas Jovens e Adultas /n.18			
Agência Financiadora: Não contou com financiamento. 

... Hora de pegar a lancha de Rio Grande para São José do Norte, único meio de uma chegar-se até lá, e torcer para que o tempo esteja ensolarado e, principalmente, sem vento. Em dia de sol, a travessia torna-se especialmente privilegiada por uma belíssima paisagem, porém, a poesia e o romantismo perdem-se quando o vento agita as águas e o “suave embalo” transforma-se em balanços salientes, que mal abalam os que estão acostumados mas que, para “marinheiros de primeira viagem”, como eu, são percebidos em proporções maiores. 
O principal interesse que permeou este trabalho foi compreender quais são os significados da escolarização e do alfabetismo para o povo nortense e o que perpassa a construção de tais significados. O motivo que impulsionou o citado interesse foi o conhecimento de que o município de São José do Norte apresenta um alto índice de analfabetismo da população de 15 anos e mais, 28, 4%, de acordo com o censo de 1991, sendo um dos líderes do ranking no estado do RS. O último censo apontou para um índice de 21% de analfabetismo da população de 10 anos e mais. Há de se considerar que tal número não expressa mudanças significativas em relação ao índice de 1991 por dois motivos: Primeiro por ter abrangido, também, a população entre 10 e 14 anos e, assim, aumentar as chances de computar estatisticamente pessoas alfabetizadas nos índices finais. Segundo, pelas limitações encontradas nos critérios para definir-se se uma pessoa é ou não alfabetizada: leitura de um bilhete simples. 
As diversas idas ao município possibilitaram-me reunir um conjunto de informações que se materializaram por meio de documentos, jornais, fotos, entrevistas, filmagens, diário de campo... Necessitei, através de um processo nem sempre simples, realizar alguns “recortes” desse material para que pudesse, assim, buscar elementos que convergissem para o entendimento de algumas questões apontadas como norteadoras deste trabalho: quais as condições que levaram São José do Norte a apresentar elevado índice de analfabetos da população de 15 anos e mais? Em que a dinâmica da cultura nortense utiliza a leitura e a escrita? De que forma os discursos produzidos sobre alfabetismo influenciam na subjetivação das identidades dos nortenses?
	A coleta de dados foi realizada através de entrevistas semi-estruturadas com representantes de determinados segmentos sociais e algumas pessoas analfabetas e também através da busca por documentos que convergissem para o entendimento do município nortense no específico recorte proposto por este trabalho
A princípio, as seguintes pessoas estavam pré-selecionadas para a procura: o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, o presidente da Colônia de Pescadores Z-2, o presidente da Cooperativa de Cebolicultores, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Prefeito, a Secretária de Educação, o coordenador local do Movimento de Alfabetização (MOVA) e a coordenadora regional do MOVA.
A opção por estes segmentos deu-se através de minhas observações e estudos sobre a comunidade nortense. Considerei significativo, portanto, ir ao encontro de pessoas que representassem setores de importância coletiva para São José do Norte, salientando que a liderança que cada uma dessas pessoas ocupa representa escolhas da maioria da população. Justifico, assim, tais opções, ainda acrescentando o fato de São José do Norte ter sua economia movimentada essencialmente pelo plantio de cebola e pela pesca, o que me levou à procura de pessoas ligadas a estes setores.
Quanto aos coordenadores local e regional do MOVA, considerei que seus discursos trariam importantes contribuições para esta pesquisa por exercerem uma atividade diretamente relacionada ao tema que me propus a estudar.  Além disso, seus discursos se materializam através de ações que atingem a todas as pessoas que procuram se alfabetizar através do MOVA.
Para a análise dos dados, baseei-me na metodologia de Análise de Conteúdo, buscando orientações nas adaptações feitas por Engers (1987), da técnica referida por Bardin (1997) para a utilização de tal, sugerindo um procedimento definido como análise vertical e análise horizontal. A primeira etapa refere-se à pré-análise de Bardin para a impregnação do material. A segunda, a análise vertical, diz respeito à busca de significados nas respostas de cada entrevistado para cada item da entrevista. A terceira, análise horizontal, refere-se aos significados de todas as questões , considerando todo o grupo de entrevistados. Após, procede-se a fase seguinte: síntese. Dessa síntese emergem categorias, as quais assim nomeei: “Do interior para o exterior: a fronteira, as vivências, a religião”, “A cultura da alfabetização e o conhecimento desescolarizado no cotidiano nortense” e “Nortensidade: a imagem de si e a representação do analfabeto”. Aqui, tratarei apenas da primeira categoria anunciada.
Tendo, neste primeiro momento, exposto alguns de meus mapas de pesquisa, passo a caracterizar o município de São José do Norte em alguns aspectos que considerei importantes para a compreensão do problema proposto pela investigação.

Conhecendo o município de São José do Norte

São José do Norte, localizada a 367 Km de Porto Alegre, foi provida à categoria de cidade pelo decreto nº 7199, de 31 de março de 1938. 
Ribes (1993) entende o município como atípico, “à margem do progresso” por apresentar aspectos que fogem às características gerais do Estado do Rio Grande do Sul, o qual é visto como “ocupante de uma posição favorável, face a indicadores de desenvolvimento” (p. 12). 
As palavras de Natalino, coordenador local do MOVA, bem podem caracterizar o município:
[...] é conhecido pela produção de cebola, pela pesca, pela estrada do Inferno, que na verdade eram areias do Inferno e depois o pessoal apelidou de estrada do Inferno. O município é estreito e comprido, banhado por água por três lados... O trajeto até Rio Grande a água também separa... e a ligação por Porto Alegre é por esta estrada. Quando chove se torna difícil o transporte [...]

Com 23.792 habitantes, 17.286 destes localizados na área urbana (72,65%) e 6.506 na área rural (27,35%), o município enfrenta um deslocamento crescente da população do campo para a cidade. À busca de melhores condições de vida e da proximidade dos benefícios como contato com centros maiores, famílias abandonam suas terras no interior e tentam melhor sorte na cidade. Encontram, porém, um ambiente urbano nada acolhedor em termos de novas oportunidades para trabalharem.  
As principais atividades que movimentam o município encontram-se na lavoura e na pesca, sendo aquela a principal base econômica. Porém, o baixo investimento em políticas agrícolas, a concorrência com a cebola produzida em outras localidades, as limitações que o agricultor nortense encontra para entrar nessa competição devido, principalmente, à defasagem de seus conhecimentos e de recursos financeiros para aperfeiçoar o trabalho, geram um sentimento de desesperança e de vontade de abandonar a situação presente. 
A pesca, também atividade de expressiva importância na economia nortense, vem sofrendo conseqüências provocadas pela ação predatória. Os lucros evidenciados no passado estão diminuindo a cada ano, pois já não se tem em mãos a mesma fonte de produção de antes. 
Carlinhos, presidente da Colônia de Pescadores Z2 bem demonstra a saliente diferença entre o ontem e o hoje, precisamente porque ficaram pelo caminho, ao longo dos últimos 30 anos, rastros de tempos onde "pescar dava dinheiro" e era garantia de mesa farta. Diz ele:
 [...] Hoje, embora eu tenha um barco maior, tenho três vezes mais de rede, mas tenho tudo menos do que eu tinha, porque só tenho uma casinha mais ou menos (risos). Tem que ser realista! O meu supermercado de agora é totalmente diferente daquele [...] (risos). Era assim, tinha fartura. Hoje não, não se passa fome, mas também não se tem aquele estoque [...]

Reconhecendo o volume que sua voz pode ter diante da população que representa enquanto líder da Colônia, Carlinhos expressa a realidade em que hoje o pescador está inserido. Os risos que permeiam sua fala nada lembram uma brincadeira ou descontração. São risos que substituem aquele suspiro mais profundo, que demonstra um certo sentimento de impotência diante dos acontecimentos, sentimento este definido pelas reivindicações sem respostas, pelas lembranças de um passado que se desbotam frente ao que vivenciam no presente. Para o futuro, capturado pela malha fina das redes de pesca, pouco (nada?) de bom pode ser anunciado em relação a seu trabalho. “Em termos de futuro, a pesca é um ponto de interrogação” (CARLINHOS). "Nós vivemos de quê? Agricultura e pesca. Se o nosso homem do campo começar a abandonar a vir pra cá, pior fica. Se está ruim lá, pior é aqui" (EDNA)
 Na área educacional, o município conta com 36 escolas, 8 estabelecidas no meio urbano e 28 no rural. Apenas uma, a Escola São José, da rede estadual, oferece o ensino de segundo grau completo, estando este subdividido em Ensino Médio e Ensino Profissionalizante (Normal e Técnico em Contabilidade). No curso Normal há 121 alunos, o Ensino Médio conta com 511 e o curso de Técnico em Contabilidade com 81, num total de 713 jovens e adultos estudando. Segundo informações obtidas nos próprio estabelecimento, o índice de evasão nesta última modalidade é extremamente grande devido, principalmente, a compromissos voltados para o trabalho diário.
As escolas localizadas no meio rural trabalham com o ensino seriado, devido ao pouco número de alunos e à estrutura física dos prédios onde incorporam suas atividades, se constituindo-se em prédios simples, alguns até representando pequenas casas, tal como expressa a primeira imagem abaixo. São escolas em geral localizadas a distâncias relativamente curtas umas das outras. Atualmente, está havendo o que chamam de “enxugamento”, ato que consiste em fechar algumas escolas menores para concentrar um maior número de alunos em outras.
O número de escolas estaduais é 8 e todas estão fixadas na zona urbana.
Noto que, apesar do fechamento de algumas escolas, ainda assim existem outras tantas que, por iniciativas governamentais, poderiam ser excluídas da paisagem municipal, concentrando seus alunos em espaços maiores, onde o regime de seriação, que muito angustia grande parte dos professores e compromete a qualidade das aulas, pudesse ter seu ponto final estabelecido. A idéia de uma escola-pólo localizada no interior aparece no depoimento de alguns entrevistados, os quais expressam, de um lado, a preocupação com a saída cada vez mais crescente de jovens do campo e, de outro, a necessidade de qualificar o ensino ao acabar-se com o regime de seriação.
Chama-me a atenção o elevado índice de professores não habilitados pertencentes ao quadro do magistério municipal. Em 1977, 54% deste quadro era composto por professores  leigos, sendo que, destes, 44% estavam entre os que possuíam primeiro grau completo ou incompleto. Compondo o dito “quadro em extinção” do novo plano de carreira do magistério municipal, o número de professores leigos é hoje representado por 21% dos professores, número muito inferior ao de antes, mas nem por isso menos significativo.
Quando aprovado o novo plano de carreira, todos os docentes sem habilitação terão que sair da folha-de-pagamento da Secretaria de Educação, sendo encaminhados para outros setores da administração pública. 
Os índices de analfabetismo em São José do Norte, de uma forma geral, sempre estiveram em patamares altos, considerando a população de 15 anos e mais. Pouca mudança se percebe ao longo de década após década. O que se pode ver é um baixo crescimento demográfico, seguido de um também baixo crescimento da população alfabetizada.  Nada confortável é a situação de São José do Norte frente a estes dados.
Mapeando formas de pensar e agir dos moradores nortenses e, também, aspectos relacionados à organização do município, melhor pude compreender os significados que estes atribuem à suas vidas e a elementos que dela fazem parte. Estes conhecimentos permitiram-me adentrar o cotidiano do município, melhor conhecê-lo para, então, lançar olhares específicos à compreensão do alfabetismo e da escolarização para este povo. 
Salientando o fato de que o conhecimento de culturas específicas são fundamentais para a elaboração de um ensino de qualidade e incentivador da organização de políticas públicas competentes voltadas para a educação de jovens e adultos, dou continuidade a este texto expondo uma das categorias emergentes a partir da pesquisa que realizei.

DO INTERIOR PARA O EXTERIOR: A FRONTEIRA,
AS VIVÊNCIAS, A RELIGIÃO


A ênfase dada à preocupação quanto ao êxodo rural evidenciado em São José do Norte principalmente a partir dos anos 70, quando a produção da cebola mostrou-se em decadência e incentivou cada vez mais a procura por outras formas de subsistência, levou-me a tratar a temática. 
Indo além do dito, penso haver uma relação direta entre a necessidade de ser visto, lembrado, valorizado, de “ser” e a procura pela zona urbana. Morar neste meio, na perspectiva de tudo abandonar e depositar suas esperanças na ida para a cidade, significa estar em contato com o “progresso” e ter, assim, garantias de uma vida melhor.
A vontade de se transformar naquilo que ainda “não são”, urbanos, é o que define, a meu ver, o desejo de mudança, como se fossem encontrar do lado de fora do interior do município uma forma melhor de vida, um outro grupo cultural, com valores diferentes e expressamente superiores aos seus. Com o desejo, então, de pertencer a uma “outra tribo” que imaginam ser mais valorizada e viver melhor, o investimento em ir para a cidade torna-se crescente.
 Conforme Silva (1999):
A identidade cultural ou social é o conjunto daquelas características pelas quais os grupos sociais se definem como grupos: aquilo que eles são. Aquilo que eles não são, entretanto, é inseparável daquilo que eles são, daquelas características que os fazem diferentes de outros grupos. Identidade e diferença são, pois, processos inseparáveis (p. 46, grifo meu).

A identidade cultural elaborada no interior do município é tida como contraposta àquela que se processa no meio urbano, resultado, isto, dos diferentes modos de viver de ambos os meios. Argumento neste sentido, levando em consideração as palavras de Woodward (2000), quando diz que “a diferença é aquilo que separa uma identidade da outra, estabelecendo distinções freqüentemente na forma de oposições [...]" (p. 41). As identidades, de acordo com este autor são fabricadas por meio da marcação da diferença. “Ser interiorano”, ou, por assim dizer, “não ser urbano”, instiga a busca pela reivindicação deste último estado. 
Considerando o difícil acesso ao interior do município, as problemáticas relacionadas aos elevados índices de analfabetismo se direcionam para apontá-lo, o interior, como “culpado” na sentença da maioria dos entrevistados, sendo identificado, assim, como o ambiente onde foi gerado o grande contigente de pessoas que não sabem ler nem escrever. Escolho a fala de Edna, uma das coordenadoras do Sindicato dos Trabalhadores em Educação, para representar este pensamento:
No passado, a maioria do nosso povo se concentrava no interior. O nosso interior sem estrada, sem eletrificação rural, escolas funcionando de maneira precária, multisereadas e de primeira até a quarta série, com professores não habilitados. Isso aí foi o grande responsável pelo analfabetismo no nosso município. Isso fez com que o povo do interior ficasse esquecido... 

A história de São José do Norte mostra que as valorizações das habilidades de ler e de escrever não encontravam (e não encontram) inclusão, principalmente nas localidades afastadas da sede. Envolvidos em um ambiente onde o trabalho no campo significava muito mais que a alfabetização em si, os moradores pouco desejavam esta aprendizagem. Afinal, não a utilizam de uma forma costumeira no seu dia-a-dia.
... antigamente estudar não era prioridade para eles, não tinham a perspectiva de uma vida melhor para os filhos, porque a cebola dava, tinha pesca, eram os bons tempos... todo mundo fazia safra e vivia muito bem, analfabetos, mas viviam muito bem (EDNA).

Longe de “não ter uma perspectiva de vida melhor para os filhos”, os lucros da época apontavam para bons indicativos também no futuro, pois, a terra, a semente, a mão-de-obra seria a mesma que colocava a produção nortense em destaque no Rio Grande do Sul. O que passou a não ser o mesmo, e aqui está um fator importante a ser considerado, foi o nível da concorrência, que buscou aperfeiçoamento de sua produção. Qualidade de vida, para eles, não significava vir para a cidade, cruzar a fronteira. As coisas boas estavam lá no interior. Como bem expressa Edna, eram “analfabetos, mas viviam muito bem”. 
Não é isolado o pensamento de que os “culpados” pelo analfabetismo estão no interior do município. Nas palavras de Adalberto, Vice-Prefeito municipal:
O analfabetismo é uma tristeza e parece que os nossos antepassados não se importavam muito... No nosso município, existia um número muito grande de pessoas que moravam no interior, no interior de difícil acesso. Eram pessoas que tinham pouco contato com a cidade, e parece que não se interessavam muito... Eles queriam mais é trabalhar, ajudar os pais, casar e ficar no interior.

A relação feita entre procurar a cidade e analfabetismo mais uma vez sentencia os interioranos por não terem aprendido a ler e a escrever, enfatizando sua acomodação, sua falta de interesse, suas pequenas concepções de futuro. O foco de toda a problemática atual (no passado a cultura oral tinha muito mais significado para aquelas pessoas) é posto na própria pessoa analfabeta, esquecendo que as condições que a levaram a não estudar foram definidas por um contexto histórico-político-social. Qual seria, há trinta anos atrás, o interesse governamental em incentivar a educação no interior? Não haveria o risco de perder mão-de-obra? 
A nova face para uma “vida melhor”, depositada na busca pelo meio urbano diante da crise na agricultura, necessitava da valorização do que é, naquele meio, tido como mais importante que na zona rural. Penso ser neste espaço entre o “estar aqui” e o “querer ir para lá” que surge a importância da valorização, por parte dos interioranos, do ensino escolarizado. Tanto que muitos justificam sua ida para a cidade não somente pelo fato de buscarem novas condições de trabalho, mas também para possibilitar que seus filhos tenham oportunidade de freqüentar a escola. Ser incluído no “exterior”, neste sentido, significa apropriar-se de alguns valores e rituais.
O investimento na educação rural, materializando-se através da construção de escolas e, mais recentemente, da disponibilização do transporte escolar, ganha uma enfática importância para manter as pessoas no campo. A educação, passa a ser vista como o meio de “manutenção das pessoas no interior”, a “salvadora da pátria”.
Milton, presidente da cooperativa de cebolicultores, argumenta que o transporte escolar mantém sua fundamental importância nesta concentração, sem, porém, servir como “trampolim” para o meio urbano. Acredita ele que, com a falta de escolas que ofereçam séries em níveis mais avançados, a cidade vai “enchendo devagarinho”. Defendendo a idéia de uma espécie de “escola-polo” no interior, Milton qualifica seu argumento, dizendo que
[...] a criança já ficava estudando e já saía do estudo e ia obeservar o serviço, aprendia no serviço. Hoje,  ficam fora do serviço. Eu acho que se fosse invertido seria melhor. Uma escola agrícola no município era uma grande coisa [...] aprendia no trabalho e não saía do interior. E hoje ela só estuda e não trabalha. Seria um meio de evoluir pra prender o pessoal jovem no campo. E tá difícil pra prender o jovem no campo.

Mais do que nunca, o jovem quer, o quanto antes, cruzar a fronteira, reivindicar para si outros valores, pois os “anos dourados” da vida no campo não pertencem a sua época, a sua história. Foi um tempo que não conheceram e cuja ausência de políticas agrícolas competentes deixou para trás, fadou-o a, pouco a pouco, desaparecer.
O sentido do valor da escolarização foi sendo, pela maioria dos hoje adultos, substituído pelo trabalho no campo, pela herança de uma cultura que centraliza seu foco na atividade braçal, ou, ainda, pela dificuldade daquelas famílias que não tinham os mesmos bons lucros de muitas. É este o caso de Carlinhos, presidente da Colônia de Pescadores Z2, que, envolvido desde criança no trabalho em salgas, pouca atenção dava aos estudos. O lápis da escola era substituído pela faca que servia para escaldar peixe.
[...] como eu poderia ter tido motivação pra estudar... escrever meu nome, fazer uma continha e que mais? Filho de pobre, tchê, pra que que eu vô querer mais? Pois o trabalho tá  ali, o dinheiro tá vindo pra dentro de casa, pra que que eu vô querer mais.

Mesmo levando em consideração o significado que, para mim, se tornou expresso, de que o investimento na educação constituiu-se em uma das alternativas viáveis para “tratar” do êxodo rural, as relações que estão presentes na efervescência dos processos educativos ocorridos dentro na escola, na opinião de Isaldo, presidente do Sindicato dos Cebolicultores, são responsáveis por carimbar o passaporte de jovens para a saída do interior, perdendo-se, para ele, o “domínio da situação”.
Eu acredito que a educação prepara a pessoa, o jovem, pra sair do campo, uma realidade que nós estamos vivendo em quase todos municípios. Não existe aquele incentivo para ficar na agricultura [...]

Um aspecto que até então não havia sido considerado aparece como presente nas narrativas de muitos: a religiosidade, tida como um dos acessos para a educação escolar e, principalmente, para a alfabetização. Carlinhos, ao considerar sua relevância, diz acreditar que as pessoas envolvidas com a Igreja (aqui, a evangélica) são mais sensíveis. É através da ausência deste sentido de religiosidade, quando em sua infância e adolescência, que se justifica o pouco incentivo que teve para estudar. 
Meu pai já vem de uma educação primária, até o quarto ano, né tchê! A minha mãe também com pouca instrução. Viemo pra cidade, no caso, aqui pro Norte, tentando alguma coisa melhor. A gente teve até o quinto ano do colégio, aqui. Quando a gente terminou o estudo, naquela época tinha serviço, tu não esperava que depois que tu tivesse 50 ano a mudança fosse ser tão radical como foi... Desde criança a gente pegou a trabalhar... Nunca, com o trabalho, a gente sentiu necessidade de nada, porque nós já vinha de uma família que não tinha cultura... Eu não tive a oportunidade, meu pai não teve a oportunidade de me dar uma educação boa, de eu estudar, de eu ir pro colégio... 

Os percursos de Carlinhos não convergiam para lugares onde o saber escolarizado tivesse seu espaço de valorização. Hoje, já não demonstra mais desejo de estudar, já não vê condições de recuperar “o que passou”. Em se referindo a si, penso que seu olhar tem um alcance muito mais profundo no que se refere ao passado do que ao futuro. Não “culpa” seu pai pelo jeito meio “sem jeito” de fazê-lo ir para a escola, aquele que deixa marcas no corpo. Não o faz justamente por compreender que também não fazia parte da vida de seu pai a valorização do estudo, o diálogo como interação entre as pessoas.
As possibilidades de vida no interior não acolhem, no presente assim como no passado, o desenvolvimento do desejo de querer se alfabetizar. As classes de alfabetização que funcionam sob a coordenação do MOVA, atualmente espalhadas por esse meio, encontram na evasão sua mais marcante característica. Mesmo considerando a proposta de alfabetização que leva em conta o ato dialógico como alicerce deste aprendizado, conforme expresso no método Paulo Freire de alfabetização, o objetivo maior do programa esbarra na funcionalidade da leitura e da escrita naqueles ambientes específicos.
O fato de não haver estradas em boas condições, agrava ainda mais a condição de isolamento, criando-se uma espécie de cidade `a parte. Além disso, as expressões culturais que se manifestam no interior do município dizem respeito apenas a celebrações religiosas, acontecendo estas em algumas localidades. No mais, a rotina interiorana não apresenta elementos que expressem a valorização de uma cultura escrita.
As queixas quanto à evasão escolar estão presentes em todos os projetos que se instalam em São José do Norte com o objetivo de eliminar o analfabetismo. Foi enfocada no MOBRAL em 1970, no Piá 2000 em 1998, e, mais recentemente no MOVA, iniciado em 1999.
Na época do MOBRAl, as alternativas sugeridas estavam ligadas à divulgação de propagandas intensas, palestras, prêmios para os alunos que iniciavam e terminavam o programa e também `a tomada de atitudes mais rígidas pelos industriários da época, um dos quais sugeriu que, para acabar com o que chamou de "pouco caso dos alunos", fosse estipulado um tempo para que os funcionários se alfabetizassem (ata nº 03, de 11/05/73). Seria este um período onde a obrigação de aprender a ler e a escrever estaria vinculada à necessidade de permanecer no emprego. E, caso o sucesso  não ocorresse, a folha de demissão da indústria seria recheada de nomes de “malandros que não quiseram se alfabetizar”. Escolher era preciso: ou aprender ou receber o castigo. Registrada em ata sob o nome de “ousada”, esta atitude mostra, ao certo, de que tipo de alfabetização se falava na época. Certamente, passa longe de qualquer significado que possa insinuar o termo ousadia. Ao contrário disso, é incoerente e arbitrária. 
Atitudes radicais tomadas em localidades específicas apenas vieram reproduzir a também arbitrariedade com que o Mobral foi instituído, não contando, de acordo com Haddad (2000) com a participação dos educadores, nem de grande parte da sociedade. Classificado o analfabetismo, pelo então presidente militar Médici, como “vergonha nacional”, no momento em que se atribui ao próprio analfabeto a “culpa” por esta condição, o que é vergonhoso não é mais somente o analfabetismo, mas, sobretudo, quem é analfabeto.
As questões ligadas à religiosidade, de uma forma abrangente, são as principais águas que movem os moinhos da alfabetização em São José do Norte. Argumento neste sentido, levando em consideração o fato de que a vida religiosa no interior produz uma população voltada para os valores morais da igreja, alimenta uma fé nos discursos ali produzidos, motivando, através de seus rituais, o aprendizado da leitura, principalmente, para que a palavra de Deus possa ser decodificada. Esta é a principal razão pela qual, tanto naquela época como hoje, é motivada a permanência nas classes de alfabetização (daqueles poucos que ficam), justamente porque existe, fora do ambiente informal de educação, um “lugar de usos” desta aprendizagem.
Este vínculo entre religiosidade e alfabetização pode ser percebido, também, através do registro feito na ata nº 07, de 22 de abril de 1974, onde encontro o seguinte anotação: “... a Coordenadora  Estadual do Mobral sugeriu que fossem aproveitados momentos da missa para rezar pelas pessoas que estão se alfabetizando ou pelas que ainda não se alfabetizaram”. Entendo que esta sugestão recebe um conotação de “dar luz” aos alunos, de abençoá-los por terem conseguido a glória da alfabetização ou de dar forças para aqueles que ainda não a conseguiram. O poder que se estabelece entre desenvolvimento de um estado moral superior e alfabetização acaba por deslocar o foco do direito de se alfabetizar para uma necessidade de se tornar moralmente “melhor”. Noto não haver uma preocupação direta com os usos da leitura e da escrita e as conseqüências destes usos na vida das pessoas, mas precisamente com o resgate do analfabeto de um estado de ignorância e inferioridade para outro estado mais nobre.
Encontro um sentido inverso a este pensamento (e tão radical quanto ele), no pronunciamento de Natalino ao atribuir, hoje, às pessoas analfabetas, uma moral mais elevada. “Geralmente as pessoas de maior confiança são analfabetas”. De qualquer modo, ambos os pensamentos enfatizam questões morais relacionadas ao analfabetismo. Diante desse último, fico a me questionar: alfabetizar, então, seria um risco de corromper esse estado de pureza? 
O Piá 2001, programa desenvolvido pelo Governo do Estado que tinha por objetivo garantir o direito à sobrevivência, desenvolvimento e integridade a crianças e adolescentes,  também enfatizou o afastamento dos alunos, mostrando, em 1998, uma distância grande entre os alunos que se inscreveram, os realmente  freqüentes e aqueles que concluíram o programa naquele ano, apontando para um índice de evasão de 37%. 
O MOVA (Movimento de Alfabetização), implantado pelo atual Governo do Estado, tem, em São José do Norte, 24 turmas, sendo que dessas, apenas 9 estão localizadas no interior do município. De acordo com o responsável pela coordenação do Movimento neste município, frei Natalino, o número reduzido de classes de alfabetização localizadas na zona rural pode ser justificado por dois fatores. Primeiro, pela falta de voluntários “qualificados” para assumir as aulas, tendo, a grande maioria dos habitantes, uma baixa escolarização (quando a tem) e, segundo, pelas distâncias que separam os locais onde se concentrariam as aulas (próximos à residência das alunas e dos alunos) da residência mais próxima de onde um voluntário residisse.
Nos centros urbanos, a problemática quanto à evasão ganha uma ênfase diferente, pois em nada pode ser associada à ausência de tais pessoas qualificadas. Diante do desemprego, reunir alunos para abrir uma turma de alfabetização e trabalhar como educador popular O termo “educador popular” refere-se às pessoas que trabalham na coordenação das classes de alfabetização. São escolhidos na comunidade por serem “referência” e terem conhecimento “da realidade local, das pessoas e dos problemas” dessa comunidade (Cadernos do MOVA-RS, nº 1, 2000). Eles têm, no mínimo, o primeiro grau e o mais importante é que eles tenham uma participação comunitária, que sejam indicados pela entidade que faz o convênio e que tenham uma participação ali naquela comunidade para conseguir fomentar a turma e ter uma relação melhor com os educandos.
 virou, nas palavras do frei, “um entre outros biscates”, onde “a pequena ajuda de custo que existe acaba se tornando uma renda”. Diante dessas intenções questiono: seriam estes alfabetizadores realmente conscientes do papel que deveriam desempenhar? Estariam eles sintonizados com a proposta de alfabetização defendida pelo movimento? Não deveriam ser definidos como critérios para escolha dos educadores populares a militância na comunidade, o conhecimento desta e também formação profissional? Não seria melhor qualificado o programa caso a formação profissional do educador fosse levada em conta? 
Encontro, a respeito disto, afinidade com as concepções de Haddad (2000), quando se refere ao fato de que a educação de jovens e adultos carrega, de acordo com determinadas correntes de pensamento, a idéia de que “basta uma vontade militante ou voluntária para qualquer cidadão tornar-se um bom alfabetizador” (p. 03). Assumindo suas dúvidas quanto à improvisação de monitores para a área educacional, Haddad considera que o campo da educação de jovens e adultos é pouco explorado em termos de pesquisa. Desta forma, o que o professor aprende vincula-se ao seu trabalho em sala de aula, sem que tenha um espaço garantido para debates e aprofundamento de discussões.
Assim como Haddad, compreendo que a militância é fator importante, porém não suficiente. No caso específico de São José do Norte, o uso da palavra “biscate” para se justificar um dos motivos que leva uma pessoa a querer ser educador popular, revela-me ares de pouca consciência a respeito da proposta do Movimento. Quem faz biscate é alguém que presta algumas atividades de pequeno porte, que faz um “bico” qualquer. 
Não desconsidero o fato de que a educação popular resista a “ser um tipo de trabalho educativo reduzido a uma educação essencialmente escolar” (Brandão, 1995). Também não penso, com aquela crítica, tornar um trabalho dessa natureza escolarizado. O que considero foco de especial atenção é o fato de que, no caso de São José do Norte, o objetivo central do MOVA parece esvair-se diante das urgentes necessidades de geração de emprego neste município. Além disto, o trabalho com educadores que, além de estarem envolvidos politicamente com a comunidade em que vivem, também dedicam sua atenção a estudos e reflexões sempre mais complexas sobre a educação e a sociedade, de forma alguma descarta a conotação política do trabalho para torná-lo apenas uma experiência nas escolas, sem discussões, sem diálogos (e que também demonstram um tipo de política, aquela que aprisiona).
Um outro aspecto interessante a ser, aqui, considerado sobre o MOVA/ São José do Norte, aponta para algumas análises a respeito da representatividade da igreja católica junto à comunidade de São José do Norte. Embora outras religiões sejam ali estabelecidas (espírita, evangélica, adventista), ainda assim é, naquela igreja, depositada, pela comunidade, a responsabilidade de, de uma forma geral, representar a população. 
Por que foi ela a única a assinar o convênio que possibilitava a participação no MOVA? Que tipo de interesses e ideais levaram a comunidade a atribuir à Igreja a responsabilidade de alfabetizar? Quais as expectativas da comunidade em relação à ela? 
Reafirmando, pois, meus argumentos, posso dizer que a centralização das atividades voltadas para a alfabetização na figura religiosa que representa a Igreja ganha, a meu ver, um tom de crença no poder moral por ela exercido, tendo, assim, a “missão” de ensinar a ler e a escrever. Penso que, no momento em que a comunidade deposita, na Igreja, expectativas de sucesso quanto à alfabetização, é traduzida uma das faces do significado desta para o povo nortense: aquele que remete  a uma missão moral superior, divina, de doutrinação. 
Não é somente este fato e, como disse antes, a importância da religião para os interioranos, que me levam a inferir sobre o papel da influência da Igreja junto à comunidade. Também a sua arquitetura remete-me a essa idéia. Na grandeza de seu prédio, um tanto quanto desproporcional à cidade, é mostrada imponência. Através de um panorama aéreo da sede, posso ilustrar esta reflexão.
As casas, de uma forma geral pequenas e baixas, contrastam com o prédio da igreja, que, em sua grandeza, traduz não somente um empreendimento durante sua construção, entre 1840 e 1860, mas sobretudo, as expectativas de progresso que eram depositadas em São José do Norte. Sua construção teve início no mesmo ano em que se travou o combate entre imperialistas e farroupilhas no solo nortense, justamente o que, por terem as tropas imperiais vencido, deu à então vila de São José do Norte, o título de “mui heróica”. Sua construção foi paralela, também, à instalação da alfândega em 1849 (extinta em 1858), que traria uma movimentação tão importante quanto necessária ao desenvolvimento econômico e social da região.
Não penso tais acontecimentos separados da intenção que mobilizou a construção da igreja São José, justamente porque todos eles representavam uma valorização e “aposta” no crescimento da então vila. Assim, fixar referências religiosas também se fazia importante principalmente pela religião ser algo eminentemente social. Representações coletivas da realidade são, de muitas formas, expressas através de representações religiosas.
 Já em 1808, por ocasião de sua passagem pelo Estreito, John Luccok (1975) relata que a igreja dessa localidade serviria como um ponto de referência para os navegantes, anunciando que a barra do Rio Grande estaria próxima. Acredito ser possível fazer uma relação entre o fato de tal igreja destacar-se na paisagem do Estreito da época e, de uma forma similar, outra também instituição religiosa, a Igreja São José, localizada na sede do município,  ter,  hoje, este papel de destaque na vista externa da cidade.
Diante disto, com a importância depositada no ensino religioso evidenciada na voz de diversas das pessoas com quem conversei e, também, na análise que desenvolvi acima, penso que se faz evidente a relação que existe entre religião e dever de ensinar a ler e a escrever. 

Para além das areias brancas
	O processo desta investigação possibilitou-me constatar a emergência de questões que contribuíram para melhor compreender o problema de pesquisa. Essas questões convergiram para a compreensão da escolarização como uma realidade distante da forma como a sociedade nortense está organizada, não sendo considerada importante para a realização do trabalho cotidiano. No que se refere ao alfabetismo (aqui tratado com foco específico na leitura e na escrita), percebo que a cultura nortense pouco valoriza a utilização das habilidades de ler e escrever, sendo que os locais onde mais se constatam os seus usos são as instituições religiosas, especialmente no meio rural.
Sinto, de muitas formas, ter ido além das areias brancas, aquelas que em tempos passados e tocadas por ventos fortes ameaçavam cobrir (e por diversas vezes realmente cobriram), as casas do município. Neste ir além, encontrei pessoas cujos significados atribuídos a si mesmas vão de encontro àquele que “marca” no povo o rótulo de “acomodado”; de "ignorante" (certamente por muitos serem analfabetos ou possuírem um baixo índice de escolarização). São pessoas que desejam a mudança das “coisas como estão”, que reivindicam novas formas de pensar o município e que acreditam ser possível investir em seu desenvolvimento, precisamente porque empenham seu trabalho nisso. É inspirada nessa pessoas que pensei o título que inicia e que encerra este trabalho. 
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