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RESUMO

Este artigo tem como tema: “Contribuições educacionais para a superação da submissão feminina discutido em uma escola estadual da EJA” onde questionam-se: Em
que medida a educação pode contribuir para a superação da submissão feminina Com isso, compreender de que forma a educação pode contribuir na superação da
submissão feminina, debater a submissão feminina a partir da perspectiva de gênero, é de suma importância, assim como, abordar sua construção histórica,
entrelaçada as desigualdades de gênero, entendendo a representatividade da educação no processo de superação dessa submissão. A pesquisa adota a abordagem
qualitativa, fundamentada em uma pesquisa de campo. Os resultados demonstraram que a educação exerce um importante papel no reconhecimento da mulher
enquanto sujeito.

Palavras-chave: Educação. Educação e EJA. Relações de gênero. Subordinação feminina.

ABSTRACT:

This article has the theme "Educational contributions to overcoming the female submission discussed in an EJA state school" where they question: To what extent can
education contribute to overcoming female submission With this, understanding how education can contribute to overcoming female submission, discussing female
submission from a gender perspective, is of the utmost importance, as well as addressing its historical construction, intertwined with gender inequalities, understanding
the representativeness education in the process of overcoming this submission. The research adopts the qualitative approach, based on a field research. The results
showed that education plays an important role in the recognition of women as subjects.

Keywords: Education. Education and EJA. Gender relations. Female subordination

RESUMEN

Esta ponencia tiene como tema “Contribuciones educacionales para superación de la sumisión femenina discutida en una escuela provincial de EJA” donde se
cuestionan: ¿En qué medida la educación puede contribuir para la superación de la sumisión femenina Así, comprender de cual manera la educación puede contribuir
en la superación de la sumisión femenina, debatir la sumisión femenina a partir de la perspectiva de género, es de suma importancia, así como, abordar su construcción
histórica, entramada a las desigualdades de género, entendiendo la representatividad de la educación en el proceso de superación de esa sumisión. La investigación
adopta el abordaje cualitativa, basada en una investigación de campo. Los resultados demostraron que la educación ejerce un importante papel en el reconocimiento de
la mujer mientras sujeto.

Palabras-clave: Educación. Educación y EJA. Relaciones de género. Subordinación femenina.

1. INTRODUÇÃO

A ideologia patriarcal foi a grande responsável pela submissão feminina estabelecida historicamente. Fato que atribui aos homens o poder e a dominação sobre as
mulheres em todas as esferas da sociedade seja ela pública ou privada. A construção da sociedade patriarcal é histórica, de acordo com estudiosos da área, se iniciou
no ano 3100 a.C, sendo definitivamente instaurada no ano 600 a.C, constituindo dessa forma, um fenômeno que perdura na sociedade que, apesar de sua
ressignificação conforme as exigências de cada período da história, se expressa até os dias atuais através de variadas formas.

Os fundamentos que mantiveram a mulher em uma condição de submissão, surgiram em vários momentos e de variadas forma, negando-as o acesso ao espaço na
vida pública, sendo submetida durante muito tempo à representatividade do espaço doméstico, sem muitas possibilidades de inserção social. Os papéis sociais de
gênero estabelecido, a partir de determinações biológicas, estão vinculados às estruturas legais, políticas e econômicas que incorporam valores culturais e simbólicos
condicionando o acesso desigual aos espaços de poder, legitimando a dominação da mulher pelo homem.

Os papéis sociais a serem desempenhados por cada categoria sexual, são favorecidos através dos discursos normatizadores, gerando uma desigualdade estabelecida
através de ações e comportamentos a serem desempenhadas por cada sexo. Nesse cenário, insere-se a educação negada como direito à mulher durante muitos anos
na história das sociedades. A partir desta perspectiva, foi decido realizar essa pesquisa com base nas dificuldades que a mulher vem passando no decorrer da sua
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trajetória histórica e entra no século XXI, sofrendo as discriminações estando a margem da sociedade, e nós enquanto mulheres, trazemos essa reflexão tão latente
ainda nos dias atuais e, além disso, a mediação da importância da educação nesse processo.

Nesse contexto, o artigo buscou responder ao seguinte questionamento: em que medida a educação pode contribuir para a superação da submissão feminina Traçando
como objetivo geral: compreender de que forma a educação pode contribuir na superação da submissão feminina, tendo como loco uma escola estadual da EJA em
Salvador - Ba. Nesse contexto, como específicos tenciona: debater a submissão feminina a partir da perspectiva de gênero, sendo abordada sua construção histórica,
entrelaçada as desigualdades de gênero, entendendo a representatividade da educação no processo de superação dessa submissão.

A motivação para a construção deste estudo surgiu a partir da experiência profissional das pesquisadoras e de debates promovidos em sala de aula a respeito do papel
da educação no enfrentamento de diversas questões que circundam as relações sociais e cotidianas. A escola por ser um ambiente educacional, com uma função social
voltada para a inclusão e valorização da igualdade, nada mais propício para a realização da pesquisa porque vislumbra a superação das desigualdades apresentadas
neste ambiente e na maior parte das vezes é tratada com descaso principalmente com as estudantes da Educação de Jovens e Adultos – EJA.

O estudo inicialmente aborda a metodologia aplicada, em seguida, o poder nas relações e desigualdade entre homens e mulheres, discutindo suas diferenças e a
atuação da mulher; a perspectiva de gênero, a submissão feminina e a educação, diversidade humana entre gênero e sexualidade; as contribuições para a superação
da submissão feminina, sendo o resultado da pesquisa e a conclusão.

2. METODOLOGIA

A pesquisa se apresenta com abordagem qualitativa e conforme MINAYO (2008), diz que esse tipo de pesquisa, tem foco nas questões particulares com questões de
vários significados, valores, crenças, aspirações e preocupa-se com a objetivação, se fazendo presente a investigação científica e reconhecer o quanto é complexo o
objeto de estudo, verificar as teorias sobre o tema, determinar os conceitos e teorias pertinentes ao estudo pesquisado, estabelecer as técnicas de coleta de dados de
forma mais adequada. Analisa e seleciona o material coletado de forma específica e contextualizada, não com foco somente de representatividade numérica, mas, sim,
com o aprofundamento da compreensão de um grupo social (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).

O pesquisador na abordagem qualitativa torna-se mais atento as dimensões de um determinado problema e depois de realizar a análise dos dados juntamente com o
suporte teórico, lança-se alternativa de possível fenômeno que possa ser interpretado é compreendido com explicações para o contexto real pesquisado. No caso aqui
representado por mulheres com histórico de violação de direito, violências, representando também a heterogeneidade do público da EJA, trabalhadoras, mães de
família, pessoas que vivenciam em seu dia a dia o cenário de exclusão e vulnerabilidade social.

Contou com levantamento de dados a nível exploratório. Assim, com pesquisa exploratória o referente trabalho buscou maior familiaridade com o problema delimitado,
que conforme Gil (2014) possibilita a consideração dos mais variados aspectos referente ao fato estudado. Contará com o estudo de campo, classificado como mais
adequado para o alcance do objetivo principal, possibilitando uma maior aproximação do pesquisador com o pesquisado e seu ambiente a ser investigado. O
investigador tem a oportunidade de não obter o total controle sobre as variáveis, estabelecendo-se a observação, identificação e também a coleta de informações do
seu objeto de pesquisa no ambiente característico da vivência dos seus entrevistados.

O campo escolhido para estudo foi uma escola estadual de Salvador, no bairro da Garibaldi, com o total equivalente a 120 alunos matriculados, sendo 35 mulheres, ou
seja, apenas 29% da população feminina. Buscamos relatos desta pequena população à gestão escolar sobre questões da submissão feminina tanto na escola,
trabalho e na familia, por isso, cremos na importância da discussão da temática. Sendo assim, como objeto de investigação, trazemos a discussão em pauta a
submissão da mulher, pois são muheres que fazem parte da minoria, e as que frequentam esse espaço como estudante da EJA, consideradas como esseciais para o
objetivo da pesquisa. Por isso, a pesquisa contou com a participação de 10 mulheres na faixa etária de 21 a 55 anos, que exercem atividades laborais diversas. Os
critérios de seleção foram estabelecidos por meio disponibilidade de participação na pesquisa, atrelado a vivência pessoal de cada uma.

Os procedimentos utilizados na coleta de dados na escola selecionada foram: a marcação de entrevista por meio de contato telefônico explanando os objetivos da
pesquisa e agendamento de uma reunião e visitação à escola para apresentar o roteiro do questionário semiestruturado; realização das entrevistas presenciais
seguindo o roteiro estabelecido; anotação de todas as observações dos entrevistados e do ambiente escolar.

Foram utilizados referenciais bibliográficas referente ao tema abordado, para um aprofundamento no assunto e também, na perspectiva de atender teoricamente aos
objetivos propostos na pesquisa, sedo de real importância pois, forneceu condições teóricas para melhor compreensão das propostas e respostas atreladas às
entrevista. Segundo Marconi e Lakatos (2011) a pesquisa bibliográfica abrange toda bibliografia já tornada pública em relação ao tema estudado. Vale ressaltar que
também ajuda a identificar contradições e resultados anteriores sobre as perguntas formuladas enriquecendo a pesquisa.

Realizou-se a aproximação com o campo empírico, no sentido de atrelar as vivências das mulheres pesquisadas às propostas do trabalho. Essa aproximação
desenvolveu-se, através de conversas informais, participação de atividades oferecidas pela instituição e experiências profissionais atreladas ao público.
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O instrumento escolhido para coleta de dados foi a entrevista semiestrutura, formulário, observação participativa e conversas. Cada um desses instrumentos forneceram
informações que correspondam às necessidades dos objetivos propostos pela pesquisa.

Após a coleta das informações, a sistematização dos dados ocorreu em forma de análise de discurso com categorias pré-estabelecidas, sendo interpretados a partir das
teorias estudas, e conteúdos apreendidos, estes foram apresentados de forma descritiva, no decorrer do artigo.

3. O PODER NAS RELAÇÕES: DESIGUALDADE ENTRE HOMENS E MULHERES EM FOCO

Durante muito tempo, os estudos relacionavam as diferenças entre homens e mulheres a base biológica, estabelecida em uma divisão sexual, onde a desigualdade de
status, poder e até mesmo de liberdade existente, era encarada como algo natural, inerente a estes sujeitos históricos, impossível de ser superado posto que o homem,
em teoria e em sua essência biologicamente seria mais forte, seguro, confiável e centrado. Para Bourdieu (2017) a sociedade constrói o corpo como realidade sexuada
e como depositário de princípios de visão e de divisão sexualizantes.

Nesse contexto, podemos inferir que a submissão feminina foi estabelecida historicamente através de discursos que definem e normatizam o papel da mulher em
sociedade. Ainda segundo Bourdieu (2017), mulher é inferiorizada, sendo submissa ao homem que acaba por estabelecer uma relação de poder e dominação perante
uma divisão sexuada de seus papeis na sociedade, estabelecendo nesse processo, um grau de hierarquização da mulher perante ao homem.

Um questionamento muito importante nesse aspecto, é a divisão sexual do trabalho, este que garante ao homem posições privilegiadas no sentido de melhores
colocações e remunerações, pois ao homem é atribuído a força, a virilidade, enquanto a mulher esse aspecto fica restrito a fragilidade, estando a mulher em desigual
participação e colocações nas profissões consideradas produtivas. Para Giddens (2012) geralmente os papéis dos homens com relação ao trabalho são mais
valorizados e recompensados que os das mulheres, e tais fatos se fazem presentes e perduram em todas as culturas. Assim, a atuação da mulher está para espaço
“privado” como a do homem está para espaço público, ele produz as condições materiais para a manutenção da família, e a mulher assume o papel de cuidadora da
família. Tanto na esfera pública como na esfera doméstica “privada” o homem exerce poder sobre a mulher, pois o poder patriarcal atravessa todas as esferas da vida
social. Dessa forma, o patriarcado assume total relevância nesse processo de submissão feminina. Nesse sentido, Saffiot (2015, p, 44) afirma que “o patriarcado que é o
regime da dominação - exploração das mulheres pelos homens”, estando presente e permanecendo forticado por muitas décadas.

Segundo Alembert (2004), em tempos antigos existia uma exaltação à mulher, que era considerada um “ser mágico” devido a sua fertilidade, sendo associada à
fertilidade dos campos, e dessa forma, na sociedade primitiva os grupos dependiam um do outro, prevalecendo a alteridade. De acordo com Engels (1848), a
descoberta do excedente de produção possibilitou o surgimento da sociedade de classes, através desse fato podemos dizer que a mulher se tornou a primeira
propriedade privada do homem, o seu corpo, a sua vida, a sua consciência e subjetividade, também. A família, propriedade privada e o Estado, servem como base de
manutenção do poder patriarcal, assim como as relações históricas de dominação, e o surgimento dessas instituições.

O sistema patriarcal é o potencializador da adversidade existente nas relações entre homens e mulheres, priorizando o poder masculino SAFFIOTI (2015). Dessa forma,
Walby (1990 pg. 20), estabelece uma diferença nominal entre as formas de patriarcado, dividindo-os em privado e público, onde o “privado é a dominação das mulheres
que ocorre dentro do lar, pelas mãos de um patriarca individual.” Enquanto o público “tem uma forma mais coletiva. As mulheres estão inseridas em domínios públicos,
como a política e o mercado de trabalho, mas permanecem segregadas da riqueza, do poder e do status” reforçando o estabelecido entre os espaços públicos e
privado.

Diante do exposto, entendemos conforme colocações de Bourdieu (1998), que a desigualdade entre homens e mulheres, está para além de uma base material, mas se
expressa também de uma forma simbólica, atribuindo efeitos que perduram ao longo dos anos na condição feminina.

Um fator importante que deve ser ressaltado na história se afirma através do rompimento dos laços primitivos, com a separação da vida social que culminou no
deslocamento da família do coletivo para um núcleo privado. Dessa forma, na medida em que a riqueza se tornava expressiva para o homem, este potencializava sua
situação na família, tornando-se mais importante que a mulher, e por outro lado, sua riqueza fazia nascer nele à ideia de utilização de situação mais privilegiada, a fim
de que se reverter em benefício dos filhos à ordem de sucessão tradicional (ENGELS, 1848). Desse modo, inúmeras modificações foram ocorrendo no contexto familiar,
uma delas se caracteriza com a abolição da filiação segundo o direito materno, estabelecendo a filiação masculina e o direito hereditário paterno. Sendo o “O
desmoronamento do direito materno foi a grande derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo.” (ENGELS, 1848, p. 57).

Outro fato relevante se apresenta através da constituição da monogamia, que ainda segundo Engels, (1848), surge negando os sentimentos da mulher, de forma
arbitraria, estabelece a fidelidade da esposa e a não contestação da paternidade. Nesse aspecto, o homem apodera-se também da direção da família; convertendo a
mulher a servidora, escrava dos privilégios do homem, como um simples instrumento de reprodução. Estudiosos do tema, afirmam que dessa valorização desigual surge
um acesso também desigual ao poder e aos recursos, o que cria uma ordem de prioridade nas relações entre homens e mulheres. Beauvoir (2016) ressalta que durante
muito tempo, a mulher foi destinada ao casamento e à reprodução, sendo adotados mecanismos religiosos àquelas que não obtivessem êxito em tais funções.

Com o passar do tempo, mudanças ocorreram na estrutura da sociedade e a condição da mulher se modifica também, dessa forma, novos questionamentos emergem,
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passando a serem exigidos outros posicionamentos do sistema patriarcal. Mudanças sociais, econômicas e culturais foram estabelecidas no Brasil, com a vinda da
família Real, a mulher de classe superior deixa o silêncio e função simplesmente doméstica passando a participar de atividades relacionadas à cultura, apesar de
permanecerem acompanhadas pelos maridos. Ainda, no final do século XIX as mulheres passam a ter acesso à educação, surgindo as primeiras escolas normais,
entretanto, as meninas eram logo tiradas da escola, pois o casamento continuava sendo sua principal atribuição (MOREIRA, 2005)

4. A PERSPECTIVA DE GÊNERO, A SUBMISSÃO FEMININA E A EDUCAÇÃO

Desde a década de 80, várias discussões e avanços legais veem ocorrendo no mundo e no Brasil acerca das discussões de gênero. Sobretudo, na atualmente,
Pesquisadores procuram evidenciar as raízes da naturalização das diferenças sobre o sexo biológico. Neste sentido, essa temática é vista como um fenômeno histórico,
com a criação de subterfúgios para a hierarquização do homem em ralação a mulher na divisão sexual do trabalho e dos papeis sociais. Neste sentido, Grossi (1998, p,
5) ressalta que “o gênero é uma categoria usada para pensar as relações sociais que envolvem homens e mulheres, relações historicamente determinadas e expressas
pelos diferentes discursos sociais sobre a diferença sexual”.

Assim, Saffioti (2013), assegura que, a relação entre os gêneros vai além da existência de dois sexos, mas compreende a construção feita do social para o sujeito, pois
dependendo dos valores de cada momento histórico, estes terão seus corpos e funções determinados de formas diferentes. Para isso, podemos compreender que as
relações de poder estão imersas e permeiam as relações de gênero, não sendo possível assimilar esta sem analisar a constituição do poder nas relações sociais,
apresentadas nas diferenças construídas entre masculino e feminino. A construção discursiva e cultural sobre os sexos foi fundada a partir do processo de socialização,
estabelecidos pela sociedade burguesa do século XIX e assim, determinando uma diferença comportamental definida para os sexos, reiterado por Beauvoir (2016, p.
11), quando afirma que:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado que qualifica de feminino. Somente
a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um outro.

Com este cenário, podemos compreender que as relações sociais constituem estereótipos que podem ser conferidos para homens e mulheres. Estas convenções
penetram tanto no ambiente familiar e escolar, restringindo manifestações da diversidade humana entre gênero e sexualidade. Estes tipos de restrições sociais são
apresentados desde o nascimento do sujeito, destinando conotações preestabelecidas socialmente. No período da infância, a criança submete-se ao processo de
apresentação à sociedade, e, com isso, o conhecimento de suas leis, normas e além das convenções sociais. Assim, diante dos papeis estabelecidos socialmente,
Beauvoir (2016) refere-se que as mulheres são concebidas como o “outro” do homem, se tornando um ser inferior e subordinado, colocando-a em um contexto de
submissão e poderio masculino.

Construções sociais do ser homem e do ser mulher são alternativas que buscam a compreensão de gênero, a partir das relações sociais. (CONNELL e PEARSE, 2015)
Percebe-se que o termo gênero foi utilizado pelas teóricas feministas no Brasil, a partir dos anos 1980, sendo utilizado como categoria de análise que procurava
circunscrever as masculinidades e feminilidades. (PRAUN, 2011)

Baseado na afirmativa de Saffioti (2015, p.124) refere que “gênero diz respeito às representações do masculino e do feminino, a imagens construídas pela sociedade a
propósito do masculino e do feminino, estando estas inter-relacionadas.” Com isso, entende-se que é a própria sociedade que cria uma configuração ou modelo, não só
de mulher, mas também de homem, desde o nascimento, já que se encontram inseridos numa “cadeia” de socialização. Com isso, Carloto (2001, p. 202), assegura que
“a existência de gêneros é a manifestação de uma desigual distribuição de responsabilidade na produção social da existência”. Ainda segundo o autor supracitado (p.
204) “as relações de gênero, refletem concepções de gênero internalizadas por homens e mulheres”, sendo essas concepções recompostas cotidianamente através de
comportamentos ou atitudes, que são cobrados conforme o sexo biológico ao qual o indivíduo pertence.

As relações de poder se afirmam na medida em que se indica uma posição distinta pela categoria sexual. Conforme Saffioti (2015, p. 121), “[...] o poder pode ser
democraticamente partilhado, gerando liberdade, como também exercido discricionariamente, cirando desigualdades.” Nesse sentido, para compreender as relações as
relações de poder e submissão feminina, faz-se necessário compreender também as relações sociais constituídas historicamente.

Utilizando tal concepção, é possível inferir que apesar das mulheres terem sido colocadas durante a maior parte da história da humanidade como submissas, essas
também podem usufruir do exercício do poder, nesse aspecto a educação torna-se um símbolo expresso dessa possibilidade. Sendo a educação uma possibilidade de
elevação de escolaridade para os sujeitos jovens e adultos em particular, para o gênero feminino, que busca o favorecimento no processo de emancipação e de
construção da autonomia da mulher.

Entretanto, os estudos acerca das relações de gênero na escola da EJA sozinho não realizará mudanças, se fazendo necessário compreende-la, ter atenção, mas
deixando de lado a marginalização, preconceito, exclusão e discriminação, e sim no compartilhamento e ações que levam a conscientização da desigualdade entre
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homens e mulheres, trazendo a reflexão e consciência que a sociedade historicamente impôs a mulher à submissão, às desigualdades, dominação nas relações,
convertendo assim, essas relações desiguais em uma perspectiva de igualdade no gênero.

Ávila (2013), traz uma reflexão bastante pertinente sobre a estudante da EJA e do seu trabalho feminino:

[...] muito difícil [...], trabalhar com a ideia de desigualdade, com dimensões que fazem as relações sociais, como contradição, exploração e
dominação. Eu tento trabalhar nesta perspectiva, na construção da questão do trabalho doméstico, seja remunerada ou não, como uma relação de
trabalho, como uma relação de contradição, como uma relação de poder, como relação dominação e exploração. (ÁVILA, 2013, p. 230).

Seguindo essa linha, de desigualdade, exploração e dominação, o trabalho doméstico é reprodutivo, não remunerado, ininterrupto, invisível e frequentemente a mulher
que é mãe concilia a tarefa de cuidar dos filhos, planejar, organizar e fazer as atividades domésticas e o seu trabalho não é remunerado, e quando essa exerce
atividade laboral remunerada, enfrenta a dupla jornada diária expressa entre o mercado de trabalho e a vida doméstica. Registramos aqui alguns desses fatores
importantes que interferem diretamente no processo educativo da estudante feminina da EJA, o cansaço e dupla e/ou tripla jornada da mulher, onde ambos se fazem
presente; a maternidade e o casamento também são questões que não são casuais para o sexo feminino que participa da sociedade, mas interferem diretamente em
sua trajetória escolar e no seu desenvolvimento profissional, onde muitas vezes se faz necessário afastar-se da escola ou do trabalho para desempenhar o seu papel de
mãe e companheira.

Para o ambiente da EJA, outra reflexão se faz necessário sobre as estudantes, que com frequência levam seus filhos para a sala de aula por não terem com quem
deixá-los e “dentre os fatores propriamente sociais que circulam a condição da mulher [...], há fatores de ordem natural que se mesclam aqui com fatores de origem
nitidamente social” (SAFFIOTI, 2013, p. 87), o mesmo não ocorrem com os homens que são pais, reforçando a diferença clara do papel da mulher na sociedade e isso
contribui para que a estudante da EJA possa evadir da escola

5. AS CONTRIBUIÇÕES EDUCACIONAIS PARA A SUPERAÇÃO DA SUBMISSÃO FEMININA: RESULTADOS DA PESQUISA

O cenário da pesquisa promoveu uma série de questionamentos, principalmente no que se refere ao cenário de submissão o qual a mulher foi exposta durantes muito
tempo. Os resultados da pesquisa demonstram que, a submissão feminina é uma questão estrutural, e que embora já seja uma questão discutida na
contemporaneidade, ainda está longe de ser eliminada. As entrevistadas relataram muitos casos de submissão, servidão e até mesmo de violência física. No universo
entrevistado, 91% das mulheres afirmam já terem sofrido repressão de seus parceiros e até mesmo de familiares, como irmão e pais.

A entrevistada 5, quando questionada acerca da submissão feminina, relatou que em sua família paternal esta submissão era visível.

Meu pai fazia questão de dizer “eu quero, eu posso, eu mando”, isso era horrível! Muitas vezes a vontade era de deixar tudo para trás e ir
embora, mas como ir embora Não tinha como, não tinha dinheiro, não tinha lugar. A solução foi imaginar que o casamento mudaria minha
realidade, lei do engano, casei a repressão aumentou, meu marido se achava meu dono.

Nesse contexto fica claro que a submissão é histórica, e que algumas mulheres por falta de possibilidades, acabam vivendo esse ciclo, sem se dar conta de toda
violência sofrida.

Não tive escolha, não tinha como sair de casa, não tinha trabalho, mas também não imaginava que ficar em casa, sem poder conversar com
uma vizinha, era uma forma de violência, mas também, fazer o que na minha igreja as pessoas falam que temos que preservar o casamento de
qualquer jeito. (ENTREISTADA 1)

A partir dessas colocações, entendemos também que os espaços religiosos exercem um poder ideológico na questão da submissão feminina, pois a manutenção do
casamento ainda é uma lógica permeada de tabus e padrões, as quais as mulheres estão sujeitas, permitindo assim, a manutenção desse processo.

Com relação a educação, essa, para as entrevistadas por muito tempo pareceu ser um sonho distante, nesse caso, 100% das entrevistadas não conseguiram concluir o
ensino fundamental no período adequado, se constituindo hoje um membro da escolarização em EJA. Várias foram as motivações apresentadas que subsidiaram essa
não evolução nos estudos. Trabalho, filhos, dificuldades financeiras, sociais, reiterando assim, o perfil heterogêneo do público da EJA.

Deixei o colégio muito cedo, precisei trabalhar em casa de família, não tive como continuar estudando, no início até tentei, mas ia para a sala pra
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dormir, muita cansada do dia a dia, não tinha motivação, as vezes não tinha o dinheiro de transporte. (ENTREVISTADA 3)

Complementa ainda, “é muito difícil trabalhar o dia inteiro e depois encarar uma sala de aula”, O trabalho aqui também se constitui um dos principias desmotivadores de
continuação dos estudos.

Levando em consideração aos aspectos principais relacionados à pesquisa, as interlocutoras foram questionadas acerca das mudanças ocorridas em seu dia a dia após
a retomada dos estudos. Ficou claro através das entrevistas que o estudo promove para além de um aprendizado, uma elevação da autoestima, um empoderamento, e
o reconhecimento enquanto sujeito de direito. A entrevistada 6 coloca que: “Sim, Claro! Sinto-me bem melhor, mais inteligente, mais esperta, mais atenta e até mais
bonita”, complementa dizendo:

A escola está me ensinando muito mais do que eu imaginava, me ajuda no meu dia a dia, com meus filhos, não tenho mais vergonha de dizer
que não estudei agora eu digo que estudo e que isso me ajuda em tudo. Quanto a meu marido, agora eu falo mais e me defendo, não deixo ele
fazer de mim o que ele quer, mesmo sabendo que em algum momento posso depender dele, ainda assim eu reajo a certas coisas.
(ENTREVISTADA 6)

A partir de então, entendemos o real papel da educação, apesar da sua complexidade, é na escola que vem desempenhando a verdadeira função social de formadora
de sujeitos históricos atuantes de conhecimento vivo e que se caracteriza como processo em construção. Segundo Frigotto (1995), a escola é uma instituição social
que, mediante sua prática no campo do conhecimento, dos valores, atitudes e, mesmo por sua desqualificação, articulam determinados interesses e desarticula outros.
Nessa contradição existente no seu interior, está a possibilidade da mudança, haja vista as lutas que aí são travadas. Nesta perspectiva, que entendemos assim como
Filho apud Arroyo (1987) que é “o desafio para que a educação seja pensada como um processo que se desenrola no interior da prática social e política das classes
sociais” (FILHO apud Arroyo, 1987).

Muitas mudanças foram apontadas no decorrer das entrevistas, principalmente no que se refere ao reconhecimento dos direitos, as possibilidades de não se manter no
ciclo da submissão, de saída da zona de vulnerabilidade, perspectivas de melhores condições de vida e de trabalho. Fato enfatizado nas palavras de Freire quando
salienta Segundo Freire (2014, p.21), “o homem é consciente, e na medida em que conhece, tende a se comprometer com a própria realidade.” Dessa forma, mudanças
expressivas são enfatizadas através da educação “O estudo, pode melhorar minhas condições no trabalho, melhorando minhas condições, se eu me sentir muito
abafada, tenho como ir embora, tenho consciência da vida que quero pra mim”, diz a entrevistada 7, e complementa.

Agora me sinto mais forte, mais imponderada, mais feliz. Quando penso, quando lembro que para fazer qualquer coisa eu dependia de meu
marido, chega me entristeço, fico arrasada, mas logo fico bem por que sei que agora as coisa mudaram, e muito! Depois que voltei a estudar,
arrumei um trabalho e com esse trabalho eu sou mais independente. Mesmo sabendo que vou chegar em casa e cuidar de filho, casa e comida,
ainda assim estou feliz. As vezes me sinto “morta”, mas feliz!

Não resta duvidas que a educação e, consequentemente, o trabalho são fatores impulsionadores para a superação da submissão feminina, as possibilidades de
mudanças na vidas das entrevistadas deixou claro que a partir da educação, os direitos e as formas de superação ficam mais evidentes, elas se tornarem reconhecidas
e se reconhecerem como sujeitas de direito, fato que as tornam mais empoderadas e conscientes.

Conforme os dados do IBGE de 03/08/2018, verificou-se que:

As mulheres trabalham, a mais do que os homens, com os trabalhos remunerados, afazeres domésticos e cuidados de pessoas. Embora tenha
apresentado um nível educacional mais alto, elas ganham 76,5% do rendimento dos homens. Vários fatores contribuem para as diferenças entre
homens e mulheres no mercado de trabalho. Por exemplo, em 2016, as mulheres dedicavam, em média, 18 horas semanais a cuidados de
pessoas ou afazeres domésticos, 73% a mais do que os homens (10,5 horas). Essa diferença chegava a 80% no Nordeste (19 contra 10,5). Isso
explica, em parte, a proporção de mulheres ocupadas em trabalhos por tempo parcial, de até 30 horas semanais, ser o dobro da de homens
(28,2% das mulheres ocupadas, contra 14,1% dos homens).

Essa realidade confirma as desigualdades salariais no mundo do trabalho entre os homens e as mulheres, mesmo ela tendo escolaridade comprovada e experiência.
Dessa forma, fica mais do que evidente o processo de discriminação sofrido pelas mulheres historicamente e que perdura até os dias atuais, reforçando assim, a
necessidade de ampliação dos estudo e de discussões acerca da educação que como ficou evidente na pesquisa promove uma melhor inserção dessas mulheres ao
mercado de trabalho e consequentemente a sociedade.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Constatamos com a pesquisa realizada, que o tema abordado sobre a submissão feminina e as contribuições educacionais para superá-las, ampliou as discussões
acerca das relações de gênero na referiria escola da EJA, e no mesmo contexto, tornou-se um assunto requer a ampliação de ações afirmativas que contribuam nas
lutas pelos direitos femininos para além nas escola, mas em toda sociedade.

No decorrer da história, a mulher sempre ficou à margem da sociedade e nos dias atuais podemos dizer que houve um avanço, mas ainda há muito o que discutir,
principalmente no que se refere à mulher na sua condição das discriminação, violências e desigualdades.

Tanto pela pesquisa realizada, como pelos depoimentos das estudantes da EJA, fica evidenciado que a submissão feminina não é uma questão muito fácil de ser
desconstruída e um dos principais fatores que podemos eleger é a cultura dominante, onde definem o papel do que é ser masculino, a sua importância e a manutenção
da sua postura na sociedade, em contraponto ao papel determinado do ser feminino, sendo dominada, a margem de oportunidades, menores salários, jornadas de
trabalho não remunerada e não reconhecido, carreiras ainda excludentes para mulheres e atribuições específicas direcionadas. O sistema capitalista reforça essas
relações de desigualdades, sendo sempre representados pelos papeis de dominante e dominado, reforçando a condição de desigualdade em diversas áreas da
sociedade, como no trabalho.

A educação básica é um direito a todos e extensivo aos jovens e adultos, nesse sentido a escola representa um papel fundamental a inserção da mulher no meio
educacional, promovendo a formação educacional, levando-as a pensar mais criticamente sobre a sua condição feminina e também entender as dificuldades e desafios
que passam na sua vida cotidiana, seja na família, no trabalho ou na sociedade em geral. Desta forma, a mulher vem ganhando conquistas com o conhecimento, mas
ainda enfrenta os estereótipos de gênero, que prevalecem o homem no campo do trabalho produtivo, e nas relações sociais.

O impacto na discriminação de gênero nas políticas públicas educacionais ainda é muito insuficiente de ações voltadas para a superação de exclusão, com programas
voltados para a escolarização e desenvolvendo da motivação, permanência, verificando suas dificuldades e oportunizando um espaço aberto para as suas expectativas,
e necessidades.

Nesse contexto, verificou-se que para a mulher o trabalho é um meio de sobrevivência, más também com foco na Independência financeira, melhores condições de vida
para os filhos e família, mas tudo isso está atrelado a sua inserção na escola e principalmente para a EJA que estão em busca de uma melhor qualificação profissional,
realização pessoal e também um salário mais justo. Evidenciou-se também através da pesquisa que muitas mudanças ocorrem através da inserção da mulher nos
espaços educacionais, um deles mais expressivos o sentimento de liberdade em suas ações e vida pessoal.

No decorrer da pesquisa verifica-se a necessidade de muitas mudanças, para que a mulher seja respeitada, que sejam geradas oportunidades com igualdade
independentemente do fator gênero e superando as dificuldades de exclusão, nos diversos espaços da sociedade e que esse estudo auxilie nas discussões e reflexões
sobre a submissão feminina e a contribuição que a escola pode fazer, principalmente se for estudante da EJA.
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