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mesma coisa, o significado fica-se logo por aí, é directo, literal, explícito, 
fechado em si mesmo, unívoco, por assim dizer; ao passo que os sentido 
não é capaz de permanecer quieto, fervilha de sentidos segundos, terceiros 
e quartos, de direções irradiantes que se vão dividindo e subdividindo em 
ramos e ramilhos, até se perderem de vista, o sentido de cada palavra 
parece-se com uma estrela quando se põe a projectar marés vivas pelo 
espaço fora, ventos cósmicos,  perturbações magnéticas, aflições. 
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RESUMO 
 
 
Neste estudo, imagens das trajetórias de vida e de escolarização de mulheres, moradoras do bairro 
da Mata Escura, pontilhadas por situações reais de negação e/ou limitação de direitos e, ao mesmo 
tempo, configurada por promessas de re-significação e projeção, orientaram o propósito de investigar 
se o rompimento com os limites estabelecidos no âmbito social e familiar para retornar à escola 
significa para essas mulheres perspectiva de empoderamento. Situam-se os resultados do tratamento 
dado ao conteúdo de relatos de um grupo de mulheres de classe popular, estudantes de escola 
pública, que após difícil caminhada de luta pela sobrevivência iniciam ou retornam à escola, e nela 
vivenciam novas situações e experiências, impondo-se a si a necessidade da escolarização como 
instrumental de importância relevante para o seu desenvolvimento pessoal e profissional; cuja 
sistematização de ideias buscou compreender as condições que lhes possibilitaram o acesso e 
conduziram ao abandono, e posterior retorno à escola, o que se passou entre a saída e a volta à 
escola: as condições heterogêneas de vida, cultura, valores expectativas; refletir sobre os sentidos 
que conferem ao estudo e aos saberes escolares; identificar as expectativas em torno da educação 
escolar e as transformações que instaurou em suas vidas, traduzindo imagens que explicitam a busca 
por escolarização na perspectiva de empoderamento. Assim, reúne um conjunto de ideias cuja 
análise em diálogo com estudiosos da educação permitiu evidenciar que a escola é para essas 
mulheres um espaço de “esperança” e “liberdade”, e o conhecimento adquirido com a escolarização 
um caminho possível para exercê-las com consciência. O significado da volta à escola está imbricado 
à concepção de emancipação social e individual, de autonomia; e a educação escolar é uma 
possibilidade de prover-se de um novo instrumental, a capacidade de conhecer e de atuar, ou até 
mesmo de (re) significar/transformar a realidade, sendo, portanto, força vital para garantia do seu 
empoderamento. 
  
 
PALAVRAS-CHAVE: Trajetórias Sociais – Relações de Gênero – Educação Escolar – 
Empoderamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

 
In this study, images of life histories and schooling for women, residents in the neighborhood of Forest 
Dark, punctuated by actual situations of denial and / or limitation of rights and at the same time, set up 
by promises of re-signification and projection, guidedIn order to investigate if a rupture with the limits 
established in the social and family to return to school means to these women empodramento 
perspective. There are the results of treatment of the contents of reports of a group of women working 
class, public school students, who after walking difficult struggle for survival begin or return to school, 
and her experience new situations and experiences, imposing himself in need of schooling as 
instrumental importance for your personal and professional development; whose systematization of 
ideas aimed at understanding the conditions that enabled them to access and led to the abandonment 
and subsequent return to school, what happened between departure and return to school: the 
heterogeneous conditions of life, culture, values, expectations, reflect on the meanings they attach to 
the study and scholarly knowledge, to identify the expectations of school education and the changes 
that brought in their lives, translating images explain the search for education in the perspective of 
empowerment. It therefore brings together a set of ideas whose analysis in dialogue with scholars of 
education has highlighted that the school is a place for these women of "hope" and "freedom", and the 
knowledge acquired through schooling a possible way to exercise them with conscience . The 
significance of returning to school is interwoven with the concept of social emancipation and individual, 
autonomy and the school education is a possibility of providing is a new instrument, the ability to know 
and to act, or even (re ) mean / transform reality, therefore, vital force to guarantee their 
empowerment. 
  
 
Keywords: social trajectories – relation of gender – education school - empowerment 
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I INTRODUÇÃO 
 

“Como entrar numa escola, sobretudo pública, ir aos pátios, ou salas, fazer 
a chamada sem observar a diversidade de corpos de alunos(as)?”   

Miguel Arroyo 

 

 

Falar de trajetórias de vida conjugadas a tempos de escola de educandos 

e/ou educandas, não é assunto novo, mas consiste em um meio de tratar a escola e 

os sujeitos que ali estão a partir de uma ótica diferenciada. É inclinar-se a olhar mais 

detidamente espaços, símbolos, objetos, pessoas, normas, condutas, destacando 

imagens que suscitam questionamentos, favorecem descobertas, sugerem 

transformações. 

Parafraseando Arroyo (2007), falar de educandos constitui outra maneira de 

falar de nós mesmos, às voltas das transformações vivenciadas na infância, 

adolescência, juventude e também na vida adulta. Ouvir e interpretar suas vozes são 

caminhos que possibilitam retratar vivências e experiências; desvelar tensões e suas 

raízes; revelar e traduzir sentidos e significados de um dado contexto da realidade. 

Assim, lancei-me nesta tarefa desafiante em busca por conhecer as trajetórias de 

vida/escolar de mulheres e, a partir das limitações e possibilidades reais de suas 

vivências, refletir sobre as imagens e metáforas dos sentidos/significados da escola 

e do exercício do magistério. 

Em “De volta à Escola: entre os limites de ser e as possibilidades de 

viver”1, situam-se os resultados do tratamento dado ao conteúdo de relatos de um 

grupo de mulheres de classe popular, estudantes de uma escola pública da rede 

municipal de Salvador. Após difícil caminhada de luta pela sobrevivência, elas 

iniciam ou retornam à escola e nela vivenciam novas situações e experiências, 

impondo-se a si a importância da escolarização para a vida, e até mesmo para 

sobreviver. Trajetórias de vida/escola que enunciam a escola como o espaço onde 

elas podem encontrar o sentido do conhecimento, e a promessa de re-significação 

da vida, pois que se constitui em um instrumental de importância relevante para o 

seu desenvolvimento pessoal e profissional. 

As primeiras impressões brotaram no interior da sala de aula e nos corredores 

                                                 
1
 A palavra “limite”, aqui empregada, aparece num plano semântico mais amplo, no sentido de medir 
as possibilidades e as limitações a que essas mulheres se submetem, e não numa linha de 
demarcação deste, como fim. 
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da Escola Municipal Maria Constança, localizada na Mata Escura, bairro periférico 

da cidade de Salvador. Mobilizada inicialmente pela curiosidade, nesse espaço 

procurei saber: quem eram aqueles educandos, homens e mulheres, de classe 

popular, de diferentes idade/geração, pertencimento racial, profissão, crenças; quais 

razões os motivaram a iniciar e/ou retomar aos estudos; as suas expectativas em 

relação ao ensino e a escola. Uma tentativa de aproximação e, ao mesmo tempo, 

uma oportunidade aberta à seleção e troca de informações que poderiam subsidiar a 

prática, redimensionando o processo ensino aprendizagem tornando-o mais 

dinâmico, significativo, o mais próximo possível da realidade do grupo. 

Vivenciando e compartilhando as mais adversas situações de docência e 

aprendizagem ao lado desses educandos e educandas, muitas histórias de vida 

carregadas de significados aos poucos foram sendo reveladas e registradas na 

memória. Um conjunto de detalhes colhidos nas “rodas de conversa” na sala de 

aula, nos corredores ou fora dos muros da escola, sobre assuntos como: 

casamento, filhos, escola, condições de vida e trabalho. Relatos expressos entre 

sorrisos, olhos brilhantes, um toque de tristeza, certa carga de angústia e 

indignação, entusiasmo e determinação, despertando mais atenção àqueles que 

enunciavam a trajetória escolar de mulheres, em especial, as educandas.  Mesmo 

estudando em outra instituição escolar, elas costumavam voltar àquela escola para 

re-visitar ex-colegas e professores.  

Esse exercício, que passou a fazer parte da minha rotina na escola, induziu-

me aos primeiros questionamentos: Quem são essas mulheres? O que desejam? De 

volta à escola: estudar o quê, para quê...? Para onde vão...? Quais as expectativas 

em relação à escola e a escolarização? Do lar à escola: uma perspectiva de 

emancipação? Que transformações a escola formal instaurou no contexto sócio-

cultural? Diante da tarefa de educar para vida, a escola ensina o quê? Para quem?...  

Indagações que me conduziriam à primeira investida de coleta e registro dos 

seus relatos, cujas imagens e idéias suscitadas serviram para delinear o traçado do 

projeto de pesquisa, e orientar o processo investigativo. A tentativa de incursão em 

um campo fora da Escola Maria Constança possibilitou perceber que muitas 

mulheres, então em curso regular do ensino fundamental e médio, estariam voltando 

a estudar para reiniciar uma trajetória escolar interrompida; que em todos os níveis 

de ensino ofertados pelas escolas do bairro elas constituíam a maioria em sala de 

aula; e um número expressivo conjugava tarefas diárias, dividindo-se entre o lar, o 
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trabalho formal e a escola. 

Direcionando o olhar para essas mulheres, e o que revelariam os seus 

enunciados, forjou-se a perspectiva de retraçar as suas trajetórias de escolarização 

no bairro da Mata Escura, considerando a realidade material e simbólica desse 

processo, na busca por compreender as condições que lhes possibilitaram o acesso, 

conduziram ao abandono, e posterior volta à escola. Daí que os relatos logo se 

tornaram objeto de análise revelador das marcas de um passado de criança ou 

adolescente; da “dona de casa”, no cuidado do lar, do marido e dos filhos; da 

trabalhadora. Nas entrelinhas desses diálogos, elas revelariam o que e/ou quem as 

fez interromper a trajetória escolar; os motivos que orientaram procurar através do 

estudo o caminho inverso: conjugar a experiência escolar com o trabalho, a família, 

os afazeres domésticos, na esperança que a escolarização abrisse novos 

horizontes. O que permitiu supor que essas mulheres estariam num processo de 

mobilização de luta por uma causa específica à sua condição de mulher, assumindo-

se protagonistas de suas próprias histórias. 

As evidências contidas nos relatos, conjugadas ao exercício de ouvir e pensar 

sobre o que foi dito, permite enunciar: o olhar e a reflexão sobre a educação escolar 

passam pelo relato de sujeitos, que interpretam e representam de maneira diferente 

um mesmo fato. Escutando essas mulheres e analisando suas trajetórias, muitas 

imagens foram aos poucos se formando e ganhando contornos, favorecendo a 

descoberta de saberes acerca dos educandos, da docência e da escola. Segundo 

Arroyo (2007) essa escuta oportuniza não apenas a análise da história de vida 

dessas mulheres, mas a possibilidade de sua transformação em um banco de 

informações, que referenciam uma memória cultural, modos de viver, expectativas, 

oferecendo elementos para produção e busca de novas reflexões acerca da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA).    

Assim, a procura manteve propósitos claros: aprofundar o saber sobre as 

vivências humanas e escolares dessas mulheres; entender os sentidos/significados 

que conferem aos estudos e aos saberes escolares; identificar as expectativas 

criadas em relação ao processo de escolarização formal; ressaltar a relevância 

dessa trajetória para sua inserção e projeção sociocultural e econômica; verificar se 

a educação escolar se constitui instrumental importante para garantia do seu 
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empoderamento2 

 Na concepção de Arroyo (2007, p. 101), “entender a história social, racial, de 

gênero e classe dos alunos é um campo legítimo de conhecimento de profissionais 

do conhecimento [...]”, para que estes possam melhor apreender a “complexidade da 

instituição escolar e de nosso ofício docente”. No caso específico das experiências 

educacionais de mulheres, ao longo da história da pedagogia no Brasil, múltiplos 

formatos tentaram dar conta do ofício de educar e aprender, resultando em um 

traçado de uma educação marcada ora pela negação/exclusão, ora pela 

diferenciação/desigualdade, ora por transformações e “novas” promessas, que 

persistem até os dias atuais, ainda que suas formas de manifestação sejam 

diferentes e, ao que parece, em menor escala que tempos passados.  

Entrelaçando passado/presente, tempos de vida/escola, as imagens 

expressas nos relatos de mulheres do nosso tempo dirigem o traçado do presente 

estudo, a organização e apresentação dos resultados nos capítulos e seções 

subseqüentes. A primeira seção traduz imagens e noções sobre a sala de aula 

enquanto espaço favorável à convivência, interação e troca de conhecimentos. A 

segunda - "Traçados que se formam; Idéias que se entrecruzam; Caminhos que se 

trilham - faz a inscrição das primeiras investidas de investigação: o processo de 

elaboração do projeto, o norte metodológico, as primeiras leituras, o exercício de 

seleção, organização e análise de dados e conteúdos. Registra os passos dirigidos 

para construção de uma proposta de estudo até o “despertar” de ideias que orientou 

a fundamentação teórica e sua efetiva composição. 

 O primeiro capítulo traz breve contextualização do processo histórico da 

educação feminina no Brasil, com flash na Bahia. Uma investida para re-visitar a 

história, retratando imagens das marcas que delinearam o passado da trajetória de 

escolarização feminina, como um prenúncio de que sua inscrição se reflete na 

docência e na pedagogia dos dias atuais. Saber sobre o “lugar” sociológico/histórico 

                                                 
2
 Muitas são as acepções do termo e, por isso, torna sua delimitação importante para entender o 
contexto de sua utilização.  Segundo Costa (2002), trata-se de um mecanismo pelo qual às 
pessoas, as organizações, as comunidades, procuram exercer o controle sobre seus próprios 
assuntos, sua própria vida, do seu destino, à medida que tomam consciência da sua habilidade e 
competência para criar, produzir, gerenciar. Para Oakley e Clayton (2003, p. 12, apud Moser, 1991) 
[...] o enfoque sobre o empoderamento reconhece a importância do aumento de poder das 
mulheres, tende a identificar o poder menos em termos de dominação sobre outros e mais em 
termos da capacidade das mulheres de adquirir confiança em si mesma e se fortaleceram 
internamente. Isso se traduz como o direito de exercer escolhas em sua vida e de influenciar os 
rumos das mudanças, através da capacidade de controlar os recursos materiais e não materiais. 
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ocupado pelas mulheres no campo educacional, a partir do que inscreve os relatos 

autobiográficos de mulheres da atualidade, significa compreender as diversidades 

de trajetórias de vida e de escola; conhecer os percursos, as razões da 

intermitência, as expectativas; desvendar situações de desigualdades; entender 

como as experiências vividas por essas mulheres em diferentes épocas e espaços 

influenciam suas relações interpessoais, o mundo do trabalho, a organização 

familiar, a realização de seus projetos de vida. 

Outra investida consiste em conhecer algumas noções para compreender 

melhor, conceitos novos, colher e expor impressões, dialogar. Uma iniciação ao 

exercício de ler, refletir, estabelecer relações, re-elaborar significados/sentidos; 

consubstanciada à ideia de que “o conhecimento novo é resultado de lento, rigoroso 

e cansativo esforço de busca, que pressupõe não só uma vontade decidida de ir até 

o fim do processo, mas, igualmente, de voltar a retomar os passos que já foram 

dados” (Gadotti, 1995, p. 63).  

Nesse sentido, a abordagem de gênero articulada a outras dimensões que 

fundamentam a vida social, a exemplo de classe, pertencimento racial, 

idade/geração, apresenta-se revestida de importância porque perpassam e explicam 

as trajetórias, as relações de gênero. A categoria Educação e empoderamento 

insurgem para subsidiar a discussão sobre escolarização de mulheres num 

entrelaçar de tempos de vida e tempos de escola, encadeando pensamentos, 

experiências e expectativas às noções de saber/trabalho/poder3 numa perspectiva 

feminista.  

Um entrecruzar de idéias desenvolvidas a partir de percepções, 

interrogações, comunicações, conflitos e associações estabelecidas no decurso da 

pesquisa, que conduziu ao processo de conhecer destacando pontos relevantes à 

discussão numa articulação com outras fontes de conhecimento. Instante aberto às 

possibilidades de interpretação, correlação e compreensão de ideias 

desencadeadas  no  campo  empírico  e  teoria,  requisito  preponderante  para  uma  

 

                                                 
3
 O uso do termo remete a noção de poder trazida por Iorio (2002, p. 5-6): “o poder privilegia a 
capacidade do ser humano de expressão e ação, a capacidade de realização do ser, sua liberdade 
de expressão”, que, por sua vez, induz a descrições de novas perspectivas de empoderamento: 
“poder para” (processo que cria possibilidades, sem que haja dominação sobre o outro) “poder com” 
(reforça á idéia de que a união de forças favorece o alcance de mudanças),  e “poder de dentro” 
(força espiritual, que reside em cada ser humano), que segundo a autora pode permitir que uma 
pessoa mantenha uma posição ainda que em condições adversas. 
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pesquisa que se anuncia dialógica.4  

O capítulo seguinte – “Tempos de Vida/Tempos de Escola” – está subdividido 

em seções que, inicialmente, apresentam características de espaços de convivência, 

o perfil das mulheres da pesquisa e noções sobre trajetórias sociais: 1) O bairro da 

Mata Escura: uma fonte de/da história; 2) Conhecendo os sujeitos desse lugar: 

quem são essas mulheres? 3) Um diálogo sobre trajetórias sociais. Um olhar detido 

sobre o universo pesquisado: espaços, sujeitos, saberes localizados. Novas noções 

que se constituíram em ponto de partida para conhecer as trajetórias de vida/escolar 

dessas mulheres.  

Em seguida, retrata as trajetórias de vida/escolar das mulheres, antes e após 

inserção e/ou volta à escola, mostrando os percursos, as inter-relações, os 

interstícios, as suas experiências. Tempos de vida e de escola de autores sociais, 

que apesar das “obrigações” conjugal, maternal e labor, inserem-se em um “novo” 

mundo – a escola – trilhando um caminho de idas e vindas, configurado entre as 

dificuldades e o desejo de aprender. O primeiro momento – “Tempos de vida: entre 

passos e percalços” – conjuga passado/presente mostrando elementos comuns de 

vivências e como essas mulheres vivenciam sua condição. O momento seguinte – 

“Tempos de escola: entre as dificuldades de ser e o desejo de aprender” – traduz 

imagens da sala de aula trazendo algumas reflexões sobre as práticas educativas; o 

processo de aprendizagem; as dificuldades de acesso e permanência; os 

sentimentos, desejos e expectativas geradas. Pontos abertos à discussão, numa 

articulação com as dimensões de gênero/classe, pertencimento racial, 

idade/geração. 

O último capítulo – “Tempos de Escola: projeto de re-significação da vida” – é 

um momento de abordagem sobre educação escolar numa linha configurada entre 

                                                 
4 Dialógica porque inserida na compreensão de dialogismo formulada por Bakhtin (1994) que destaca 

a natureza contextual da interação e o aspecto sociocultural dos contextos nos quais as interações 
se realizam. Nessa ótica, o diálogo não é entendido apenas como prática comunicativa entre 
pessoas, e sim, como relações que ocorrem entre interlocutores, em uma ação histórica 
compartilhada socialmente. O centro organizador de todo enunciado - ponto de partida para 
compreensão da dialogia - não é o interior, mas o exterior: está situado no meio social que envolve 
o indivíduo. O enunciado constitui-se de “expressões (palavras e sentenças) articuladas em ações 
situadas, que associados à noção de vozes, adquirem seu caráter social. As vozes compreendem 
diálogos, negociações que se processam na produção de um enunciado”. (SPINK, M. J. et al, 2004, 
p. 46 apud Bakhtin, 1994).  Nesta perspectiva, os relatos em destaque, enunciados proferidos pelas 
mulheres da pesquisa, estabelecem relação com outros enunciados, outros textos, pois que 
funcionam como eco de muitas vozes do nosso tempo, da história, refletem valores, crenças e 
esperança de um grupo social, que colocadas em confronto com outros dizeres despertam 
ressonâncias ideológicas ou relacionadas à vida. 
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“fé”, “descrença” e “esperança”. Evidencia o descompasso entre o que se ensina e o 

que se espera da escola e a importância conferida ao aprendizado da leitura e 

escrita. Faz também referências ao envolvimento das mulheres na conciliação das 

atividades lar/trabalho/estudo, traduzindo o re-conhecimento da relevância da 

educação escolar como anúncio de possível empoderamento, uma possibilidade de 

“poder ser”. 

A seção final sintetiza o que foi percebido, analisado e compreendido. Reúne 

um conjunto de considerações resultado das contribuições dos novos 

conhecimentos para o redimensionamento do olhar sobre o objeto de estudo. Uma 

síntese do movimento de escolhas, associações, proposições, comparações e 

descobertas, que conduziram à tônica da pesquisa revelando imagens configuradas 

nas entrelinhas das falas dos sujeitos ouvidos, na suscetibilidade das situações e 

das palavras, na acepção de termos. 

As seções a seguir, que complementam a parte introdutória deste estudo, 

começam por delinear o pontilhado de um percurso iniciado a partir do “despertar” 

de olhar sobre situações e vivências no cotidiano da sala de aula. A primeira 

investida de vislumbrar a escola e a docência, à luz de pontos e contrapontos, 

percepções e achados, sentidos e valores. Impressões enunciadas na escuta de 

diferentes vozes e fontes de saberes. “Luzes” que ajudaram a formar o conjunto de 

idéias reunidas aqui, abrindo possibilidades para melhor compreender as promessas 

da escola, e o que esta representa para todos nós. 

 

1.1  SALA DE AULA: UM PONTO DE ENCONTROS E DESCOBERTAS   
 

Considero a sala de aula como um espaço de vivência e aprendizagem e, por 

isso, uma fonte importante para compreensão de experiências ali vividas, dos papéis 

desenvolvidos, da cultura institucionalizada, das relações estabelecidas. Estar nela 

exige do/a docente a apreciação do que acontece, no sentido de perceber e 

conhecer esse espaço e as figuras que ali estão cotidianamente.  

Essa concepção da sala de aula como espaço favorável a encontros com 

diferentes pessoas, e as possibilidades de em contato com elas descobrir e 

aprender coisas, na perspectiva de redimensionar a prática docente e estreitar laços 

com os educandos, fora construída ainda no curso da graduação, em especial nas 

aulas de Metodologia do Ensino e Didática. E, ainda hoje compartilho com a 
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premissa de que a sala de aula é “[...] o território em que se demarca o campo 

privilegiado da prática docente. É a referência física, ou propriamente a área física e 

situacional do exercício profissional do professor na sua atividade clássica do 

ensino: aula [...]” (CAMPOS, 2007, p. 40).  

Além disso, na sala de aula, novos sentidos e significados se re-elaboram na 

medida em que educadores e educandos podem juntos construir e compartilhar 

conhecimentos, fazer e aprender interagindo com o outro. Assim sendo, é nesse 

universo interativo que busco aproximar- me, retornando aos primeiros tempos da 

minha carreira docente tentando resgatar as observações e percepções 

resguardadas na memória e no meu “caderno de anotações”.  

Ao ingressar na carreira do magistério no ano de 2000, no turno matutino, 

atendendo alunos da 5ª série, na Escola Maria Constança, dei inicio ao que para 

mim era questão primordial para o sucesso na carreira: observar o que acontecia na 

sala de aula e no seu entorno, conhecer o grupo com o qual manteria contato dia-a-

dia. Cada encontro, então, passou a ser concebido como uma experiência e a sala 

de aula uma espécie de “laboratório”, onde poderia observar/perceber, 

analisar/avaliar e fazer intervenções, transformar.  Descobri nas relações com esses 

educandos e educandas, adolescentes, de faixa etária entre 10-12 anos de idade, 

que a sala de aula, mais do que um ponto de encontro, é espaço de múltiplas 

possibilidades. E sendo assim, seria importante fazer de cada momento um porto 

significativo de aprendizagem.  

Diante de um grupo inquieto, alegre, ávido por novas experiências de 

aprendizagem tentei fazer da sala de aula um “palco” recheado de atrações, 

diferente daquele espaço convencional. Com esses meninos e meninas brinquei, 

sorri, representei papéis. O resultado positivo desses encontros foi constatar na 

prática que a ludicidade é parte importante do processo ensino aprendizagem; que o 

aluno apreende à medida que são motivados; que a relação professor/educando tem 

que fazer valer a proximidade, sem perder de vista o respeito às diferenças.  

Dois anos depois, uma mudança iria colocar uma nova situação de docência 

e outras descobertas iriam despertar para um “novo olhar” sobre a escola e suas 

práticas. Passei a lecionar no turno noturno, por incompatibilidade de horário com 

outras atividades que exercia, atendendo jovens e adultos de 5ª e 8ª série do ensino 

fundamental II. A convivência com um novo grupo aos poucos me revelaria novas 

imagens da sala de aula, induzindo-me a olhar mais atentamente outros aspectos do 
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dia-a-dia na escola, em especial, as relações e tensões que constituem as 

experiências de vida e escolar daqueles educandos e educandas. Nesses 

encontros, percebi que vida e escola se entrelaçam, e a realidade vivenciada por 

aqueles homens e mulheres fora dos muros institucionais seria um ponto importante 

de referência para repensar a escola e redimensionar as práticas de ensino 

aprendizagem, revendo conteúdos, referenciais e o “fazer” cotidiano da escola.  

Nesse período, até o ano de 2004, atendi educandos mais jovens, cuja idade 

não permitia o acesso aos turnos diurnos de ensino, e outros que optavam por 

estudar à noite para disponibilizar o período diurno para possível oportunidade de 

emprego, e para àqueles já inseridos no mercado de trabalho formal ou informal. A 

partir do ano de 2005, o perfil das turmas foi paulatinamente mudando e a escola 

ganhando novos formatos, revelando novas imagens. A maioria dos jovens que 

terminavam o Ciclo do Ensino Fundamental II prosseguia nos estudos, uns em curso 

do ensino médio (formação geral) no próprio bairro, outros optavam por cursos 

profissionalizantes em instituições de ensino localizadas no centro da cidade.  

Desde então, a escola passou a ser freqüentada por aquelas moças e 

rapazes em situação de repetência por dois, três, quatro anos, seguidos e/ou 

ininterruptos e, a cada ano era perceptível o número crescente de adultos plenos, 

homens e mulheres trabalhadores. Despertava maior atenção, o número significativo 

de mulheres “donas de casa” matriculadas, cruzando o corredor da escola 

carregando seus filhos no colo, ou de mãos dadas com eles, demonstrando grande 

interesse em aprender e uma pretensão em comum: buscar a formação escolar para 

melhoria da condição de vida e trabalho. 

A partir do ano de 2006, cresce o número de desistências e abandono. Nesse 

cenário, comecei a investigar mais especificamente a trajetória de vida de homens e 

mulheres trabalhadores, curiosa por saber o que estaria dificultando ou impedindo o 

curso da sua trajetória escolar. Aos poucos fui me aproximando de cada um, 

tentando minimizar os transtornos gerados pela difícil missão de conciliar vida social, 

trabalho e estudo: os constantes atrasos, a irregularidade na frequência, a não 

realização de tarefas escolares, o baixo rendimento, a repetência, e, por vezes o 

abandono temporário. 

 Entretanto, a aproximação maior se deu com o grupo de mulheres porque 

apresentavam alguns diferenciais: maioria em sala de aula conjugava as tarefas do 

lar/trabalho com a escola, e também, eram elas que levavam os filhos menores para 
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a escola. Um gesto justificado ora pela situação de violência que rodeia o bairro, ora 

porque não contavam com a colaboração do companheiro/marido e/ou de membros 

da família para cuidar das crianças durante o horário escolar. Indicativos de que 

recaia sobre elas a responsabilidade de cuidar e zelar da prole, da acumulação de 

tarefas, do cotidiano de carências e dificuldades. 

A investida da pesquisa tornou-se possível no ano de 2007, com o ingresso 

no mestrado, concomitante à implantação na rede municipal do SEJA - Segmento de 

Educação de Jovens e Adultos5. O SEJA I equivalente ao primeiro ciclo (1ª à 4ª 

séries do ensino fundamental I) e o SEJA II, ao segundo ciclo (5ª à 8ª séries do 

ensino fundamental II), uma modalidade de ensino modular/semestral criada por 

meio da Resolução nº. 11/2007, cuja abrangência aparece assim descrita: 

 

Art. 2º - A Resolução abrange os processos educativos, formativos e a 
qualificação para o mundo do trabalho, da Educação de Jovens e Adultos, 
com avaliação no processo e integralização dos tempos de escolaridade, 
para atendimento a população de 15 anos de idade ou mais que não teve 
acesso à escolarização na idade própria, considerando o seu perfil 
socioeconômico e cultural. (SECULT, 2008) 

 

Segundo consta nas Diretrizes Curriculares, a criação do SEJA alicerça-se 

nos princípios do trabalho e da cidadania e “privilegia o atendimento às demandas 

dos jovens e adultos por educação [...] aliada à compreensão de que faz parte de 

sua missão garantir condições para [...] aqueles socialmente excluídos de acesso ao 

processo formal de educação para uma inserção produtiva e cidadã no contexto 

social [...]”. A proposta visa à formação do educando-trabalhador, com organização 

em blocos de disciplinas semestrais, cuja pretensão é: 

 

[...] viabilizar a construção de experiências de aproximação e sistematização 
do conhecimento sobre a realidade, de modo a suscitar reflexões e 
desenvolvimento de habilidades de leitura, de escrita e de desenvolvimento 
de múltiplas competências lingüísticas, como também do pensamento 
lógico-matemático e das apropriações socioculturais [...] (SECULT, 2008) 

 

Para atender esta nova modalidade de ensino, exige-se uma carga horária 

maior em disciplinas como Língua Portuguesa e Matemática, pois seu curso de 

duração é de apenas dois anos. Assim, passei a atuar em uma turma apenas, 

                                                 
5
 As informações sobre esta modalidade de ensino foram extraídas das Diretrizes Curriculares, 
documento elaborado e distribuído aos educadores pela Secretaria Municipal de Educação Cultura 
e Lazer (SECULT) no ano de 2008. 
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aumentando o tempo de convívio em sala de aula com um mesmo grupo. O que 

possibilitou uma maior aproximação e estreitamento dos laços com os educandos e 

educandas.  

As cenas descritas evidenciam que a escola é essencialmente um espaço de 

relações grupais. O jardim, os corredores, a sala de aula, materializam o encontro e 

a convivência rotineira de pessoas de diferentes idade/geração e pertencimento 

racial, com trajetórias culturais e interesses distintos, que naquele lugar passam a 

exercer um papel certamente diverso daqueles desempenhados em casa, no 

trabalho, na comunidade onde residem. Eles e elas chegam à escola trazendo as 

marcas da diversidade, que nas palavras de Dayreel (1996 p. 5) é reflexo dos 

desenvolvimentos cognitivo, afetivo e social, evidentemente desiguais em virtude da 

quantidade e qualidade de suas experiências, e relações sociais prévias e paralelas 

à escola.  

Nos encontros em sala de aula, que aconteciam três vezes por semana, e no 

decorrer da semana nas passagens pelos corredores da escola e na rua, pouco a 

pouco fui conhecendo melhor a trajetória de vida de algumas mulheres, constatando 

que a motivação, o cansaço dos corpos, as alegrias e tristezas do dia, a pressa de 

chegar e de sair, os desejos e necessidades eram diferentes para cada grupo, e, ao 

mesmo tempo, algumas situações eram comuns.  

Elas chegavam à escola demonstrando certo cansaço, mas traziam consigo 

muita disposição para aprender. Participavam ativamente das tarefas propostas, 

falavam entre si e trocavam ideias inerentes a um mesmo contexto sociocultural,  

econômico, educacional. Também, pareciam conferir à escola novas funções e 

investiam na educação escolar na perspectiva de possível mudança de vida, 

mostrando-se num processo de luta diária de resistência/persistência, 

insistência/desistência, revestida de vontade, determinação e dignidade. 

Daí, então, cada história contada, cada gesto ou olhar, representava para 

mim modos de conhecer aquelas mulheres. A convivência, os momentos 

inesquecíveis e significativos despertaram a curiosidade de uma docente, que em 

contato com homens e mulheres, jovens e adultos, compreendeu a importância da 

voz dos sujeitos para redimensionar o olhar sobre a escola, suas práticas 

educativas, e a vida enquanto “escola” onde aprendemos a conviver e sonhar.  

Concordo, pois, com o que diz Gonçalves; Lisboa (2007, p. 84): 
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As pessoas com as quais trabalhamos possuem cada qual uma história de 
vida, são sujeitos humanos com características específicas, cada qual 
dotado de valores, sonhos e experiências. Para recompor estas 
experiências concretas, históricas e vivas, portanto, é preciso escutá-las.  

 

Sem essa escuta, as imagens reais de luta, luzes e resistências de mulheres 

humildes e trabalhadoras, jamais ganhariam forma. E assim, fazer reportar a fala de 

uma docente, citada por Arroyo (2007, p. 15): “quanto mais me aproximo das vidas 

dos alunos mais me surpreendo com o quanto ainda desconheço”. 

Corroborando com Campos (2007, p. 39-41), comprovadamente, “[...] a sala 

de aula é lugar imaginário. Lugar onde se tece a elaboração do eu e do outro. É 

contexto de vivências, de tempos e de movimentos. Lugar da iniciação [...]. Lugar de 

festa, de frustrações, de paz, de tempo, de realização [...]. Quanto à docência, é 

uma atividade complexa, interativa e prática [...]”. Define-se na sua concretude pelas 

relações que se estabelecem de forma dialógica e comunicativa entre sujeitos – 

professor e aluno – em torno do processo de ensino e aprendizagem.  

Então, a sala de aula é um lugar de encontro, de convivência, de troca, de 

aprendizagem. Espaço gerador de saberes resultado da sociabilidade de sujeitos 

singulares que juntos constroem a diversidade. É um “lugar-caminho”, de dilemas e 

incertezas, de busca e possibilidades, de realizações e transformações. Logo, trata-

se de um “lugar de passagem”. Nas palavras Campos (2007, p. 41), na sala de aula 

passamos a infância, a adolescência, a juventude, a idade adulta e a maturidade. 

“Vivem-se as recordações da escola, projetadas na mente, que guarda na memória 

os ritos que desaparecem com o passado. Passa-se do desconhecido ao conhecido. 

Itinerários de vidas se cruzam [...] A linha da vida se traça”.  

Assim, nesse espaço diverso e interativo, entre a busca por conhecer e a 

convicção de que muito tenho a apreender com o outro, sigo num esforço diário a 

tentar conhecer quem são os educandos e educandas que estão na escola, 

atentando para a possibilidade de redimensionar o olhar sobre a instituição e sua 

ação educativa. Nessa perspectiva, o esforço que se segue é uma tentativa de 

explicitar as bases teórico-metodológicas de um estudo que procura dá voz a 

mulheres estudantes/trabalhadoras, tratando-as como sujeitos de direitos que 

expressam posições e apontam caminhos que direcionam a um novo olhar sobre a 

escola, seu papel social, as relações ali estabelecidas, a cultura, as práticas de 

ensino-aprendizagem, bem como, a sua importância como espaço formador capaz 
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de abrir possibilidades. 

 

1.2 TRAÇADOS QUE SE FORMAM; IDEIAS QUE SE CRUZAM; CAMINHOS QUE 

SE TRILHAM 

 

É sabido que o trabalho investigativo envolve um conjunto de escolhas que 

favorece o transitar pelo campo de abordagem, análise e interpretação, seguindo a 

trilha de um determinado caminho metodológico. Assim, esta seção apresenta as 

estratégias utilizadas para delinear os passos da pesquisa. Da escolha temática à 

elaboração do projeto de pesquisa que daria forma inicial ao estudo, desenvolvido 

com o aporte de um conjunto de informações que conduziram o processo de 

problematização e construção do objeto: os motivos que levaram a escolha temática, 

os objetivos, algumas observações, percepções e indagações, as primeiras leituras 

e ideias desencadeadas. 

A proposta de elaboração do estudo teve sua sustentação nos primeiros 

movimentos no desenvolvimento de ações como falar/ouvir, 

observar/perceber/registrar, selecionar/analisar, ler/refletir/dialogar, em um campo de 

saber suscetível a descobertas e transformações cotidianamente. Um exercício 

preponderante para a definição do objetivo principal da pesquisa: investigar se o 

rompimento com os limites estabelecidos no âmbito familiar e social para retornar à 

escola tem para essas mulheres uma perspectiva de empoderamento. Propósito que 

me induziu à formulação das questões que norteiam o estudo: 

1) Quais circunstâncias social/familiar/pessoal levaram essas mulheres, ainda 

meninas/adolescentes, a abandonar os estudos? 

2) Que fatores contribuíram para o retorno à escola? 

3) Em que medida a trajetória de escolarização vem permitindo a essas 

mulheres mais autonomia e a vivência de novas experiências e apropriação de 

novos saberes? Em que medida tem servido de instrumental para elevação da auto-

estima, promovido a busca por uma função social revestida de dignidade e prestígio 

social? 

4) De que maneira essas trajetórias e as experiências vem se constituindo um 

caminho para re-construção de novos significados para a vida? 

5) Que sentidos essas mulheres de diferentes classes, religião, geração, tipos 

de família, profissão, grau de escolarização, etc., atribuem à educação escolar?  
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6) Afinal, qual a importância conferida á escola? 

Prosseguindo na trilha por possíveis respostas, a aproximação com os 

pressupostos que fundamentam o campo da Fenomenologia fez-se evidente. A 

preocupação central deste método é conhecer como os atores sociais percebem e 

interpreta o mundo à sua volta, a forma como constroem suas ações cotidianas 

utilizando-se do conhecimento produzido no senso comum, na busca por 

compreender a vida social da forma como esta se apresenta. 

O método fenomenológico se aplica a este estudo, porque propõe a 

exposição do vivido e a busca pela compreensão do viver, embasado na percepção, 

concepção e expressão dos próprios sujeitos pesquisados, favorecendo dentre 

outras coisas, “[...] um contato direto e prolongado do pesquisador com a situação, 

as pessoas ou grupos selecionados [...]”; a obtenção de dados descritivos de locais, 

pessoas, ações, interações, fatos, forma de linguagem, que permitem configurar a 

realidade estudada; a realização de um trabalho que possibilita um “[...] transitar 

constante entre a observação e análise, entre teoria e empiria [...]” (ANDRÉ, 1991, p. 

38-39). 

Segundo Coltro (2000, p. 39), “[...] esse método tem como objeto de 

investigação o fenômeno, ou seja, o que se mostra a si e em si mesmo tal como é 

[...]”. Assim o considera como principal instrumento de conhecimento porque adota a 

instrução, exalta a interpretação do mundo com ênfase a experiência pura do sujeito, 

estabelece conflitos de interpretações, à luz de uma dialética polissêmica, 

possibilitando a interpretação, compreensão e construção de seus significados. 

Também, expressa a preocupação da pesquisadora em ter, tanto quanto o sujeito 

pesquisado, participação ativa, sem, contudo, se furtar de pressupostos teóricos 

necessários à sistematização do estudo, que conduzido pela ação/reflexão, procura 

expressar de forma clara e objetiva as percepções e significados atribuídos ao 

fenômeno pesquisado.  

Significa ouvir, perceber, registrar, descrever e refletir sobre as experiências 

individuais e coletivas relatadas pelo grupo pesquisado. É enveredar-se no campo 

da pesquisa etnográfica, que oportuniza a utilização de diversificadas técnicas e 

instrumentos de coleta e registro de dados. Assim, a escolha pela modalidade 

“trajetórias de vida” se deu ante a pretensão de colher as histórias de vida de 

mulheres e analisar os relatos, no sentido de entender como cada uma revela sua 

“história” e suas marcas. Nas palavras de Gonçalves e Lisboa (2006, p. 21) o uso 



24 

 

das trajetórias de vida se impõe àquelas situações em que se almeja resgatar certo 

“transcurso” da vida dos sujeitos sociais, já que permitem “[...] analisar mudanças 

sociais, passagens de status, de situação econômica, de atividades profissionais 

[...]”.  

Seguindo o que pontuam as autoras, a trajetória de vida como procedimento 

metodológico, que integra a história oral e a técnica da entrevista, é fundamental 

para conhecer e compreender a realidade das mulheres, já que possibilitam 

oferecer-lhes uma situação de comunicação excepcional, ao criar espaço para 

expressão de seus sonhos, desejos, frustrações, necessidades, expectativas. E a 

escolha por utilizar a observação participante e a entrevista não-estruturada com um 

“grupo focal”, considera um dos aspectos da pesquisa etnográfica preconizados por 

André (1991) descrito por (Coulon, 1995, p.17): “[...] a busca empírica dos métodos 

que os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo, construir suas 

ações cotidianas: comunicar, tomar decisões, raciocinar [...]”. 

Assim, justifica-se a priorização da escuta da fala dessas mulheres, criando 

encontros onde elas foram estimuladas a contar as razões da iniciação e volta à 

escola, suas escolhas, as expectativas, os sentidos conferidos à 

escola/escolarização, as transformações instauradas na/pela escola, as 

possibilidades que se abriram. E, nesse sentido, a técnica de encontros de “grupo 

focal”, em concordância com o que nos diz Gatti (2005, p. 7), se constituiu 

instrumento importante na compreensão dos processos de construção da realidade 

por determinados grupos sociais, bem como, para o re-conhecimento de 

representações, preconceitos, linguagem e simbologias que prevalecem em relação 

a determinadas questões nos grupos de pessoas pesquisadas. 

Seguindo o que assinalam Gonçalves; Lisboa (2007, 84), as pessoas 

possuem cada qual a sua história de vida, “são sujeitos humanos com 

características específicas, cada qual dotado de valores, sonhos e experiências”, 

mas que no seu dia-a-dia compartilham e dividem campos do espaço social e 

“histórias vivas”. É na realidade empírica, na relação com o outro, que o sujeito 

expressa as formas de relação de uma realidade construída socialmente.  

O que explica a opção por criar um “grupo focal”, composto por dez mulheres, 

de faixa etária entre 27 e 61 anos de idade, considerando critérios de classe, 

idade/geração, pertencimento racial, grau de escolaridade, profissão, diferentes 

visões sobre a escola, o ensino e a aprendizagem, e expectativas em relação à 
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educação escolar.  

A aplicação das técnicas mencionadas seguiu a forma descrita. A 

observação aconteceu nos momentos de aula e intervalos destas, em turmas de 7ª 

e 8ª séries do ensino fundamental e uma turma de SEJA durante todo o ano de 2008 

e início de 2009, no turno noturno. Deu-se majoritariamente dentro das salas de aula 

da Escola Maria Constança, em três dias alternados na semana, nas aulas de 

Língua Portuguesa, disciplina que leciono desde o ano de 2000, na condição de 

docente da rede municipal de ensino de Salvador. 

A entrevista foi dirigida a um grupo de 10 educandas, configurada por meio 

de “rodas de conversa”, sendo cinco das entrevistadas parte do corpo discente da 

Escola Maria Constança, em curso do equivalente ao ensino fundamental II, 

modalidade SEJA; e cinco que passaram por esta escola, e hoje estão cursando o 

ensino médio no Colégio Estadual Márcia Mércia. Foram dois encontros de conversa 

sobre a trajetória de escolarização no bairro, o trabalho, a família, relacionamento 

conjugal, e filhos. Priorizou-se o falar/ouvir, observar/perceber/registrar, de forma a 

aproximar os sujeitos e suas histórias de vida; possibilitar a compreensão de que 

cada realidade individual comporta sua própria natureza, constrói suas próprias 

ações cotidianas; favorecer a identificação e entrecruzamento de diferentes 

informações, pontos de vista, modos de pensar, valores, que se constituíram fonte 

rica de descoberta e de conhecimento.  

E, na tentativa de fazer daqueles momentos o mais descontraído possível, um 

contar histórias para revelar sentimentos, ouvir/expor opinião, os questionamentos 

dirigidos poderiam ser respondidos por quem desejasse. Além disso, uma ficha foi 

distribuída para indicação de dados pessoais, com espaço para uma possível 

explanação escrita daquilo que não conseguiram expressar oralmente ao grupo, por 

timidez ou receio de expor sua vida. Um exercício que possibilitou à pesquisadora 

estabelecer relação não apenas de “sujeito-objeto”, mas de “sujeito-sujeito”, 

lembrando do que dizia Freire (1986): para assumir uma postura curiosa quem 

estuda não pode perder nenhuma oportunidade em suas relações com os outros, 

com a realidade.  

Após a promoção de encontros, iniciou-se, de logo, o trabalho de seleção e 

análise dos relatos, seguido da organização e sistematização de dados. Para melhor 

aproximação com as informações colhidas, criou-se um quadro dividido em três 

categorias: trajetórias de vida, trajetórias escolares e projetos de vida – onde se 
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distribuiu os relatos selecionados em conformidade com cada ponto, para descrever 

e traduzir o que suscitavam visando historicizar as experiências de vida e escolares 

das mulheres e buscar nas entrelinhas de suas falas questões relevantes, 

pressupondo a volta à escola como projeto de re-significação da vida. 

Outro recurso utilizado foi o resgate de registros feitos em “diário de campo”6, 

objetivando a descrição e avaliação dos movimentos que constituem a rotina das 

mulheres na escola e fora dela; das relações estabelecidas na família e no trabalho. 

Tais anotações não se limitaram, apenas, a tratar sobre o que foi dito e observado, 

mas, sobretudo, os sentimentos, as expectativas, as dificuldades, as dúvidas, os 

avanços, as mudanças, os juízos de valor; e, também, o que não foi dito, mas 

percebido/avaliado. Além disso, foi importante colher o quantitativo de mulheres 

matriculadas na rede Estadual e Municipal de Educação de Salvador, com destaque 

ao bairro da Mata Escura; descrever os espaços de convivência e o perfil das 

mulheres sujeitos da pesquisa; indicar os títulos selecionados no campo teórico 

registrando os possíveis confrontos e relações com a realidade investigada.  

A organização dos dados e informações procurou preservar a identidade do 

grupo. Assim, adotei o nome Maria, e junto a ele as letras iniciais dos nomes das 

mulheres do universo pesquisado, e suas idades. A escolha do nome é uma 

homenagem às muitas Marias com quem firmei relação de amizade durante esses 

anos de docência, aliado ao valor simbólico que o nome Maria detém na nossa 

sociedade. 

A sistematização de dados e a adoção de uma estratégia de trabalho de 

caráter eminentemente qualitativa efetivamente enriqueceram a pesquisa, porque                                                                                            

permitiram incorporar “de forma dinâmica”, as imagens reveladas nas trajetórias de 

vida e escola, na perspectiva de validar ou refutar as hipóteses e, principalmente, 

responder com certa propriedade as questões norteadoras, e outras recorrentes no 

processo de reflexão e construção de ideias, num diálogo com diversos outros 

estudos.  

Gonçalves e Lisboa (2007, p. 84) consideram que a pesquisa qualitativa, 

 

 [...] abarca uma relação inseparável entre o pensamento e a base material, 
entre a ação de homens e mulheres enquanto sujeitos históricos e as 
determinações que o condicionam, entre o mundo objetivo e a subjetividade 
dos sujeitos pesquisados. Esta forma de abordagem tem sido valorizada, 

                                                 
6
 Chamo de “diário de campo” as anotações que costumo fazer em cadernos, a cada ano letivo. 
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uma vez que trabalha com o universo de significados, representações, 
crenças, valores, atitudes, aprofundando um lado não perceptível das 
relações sociais e permitindo a compreensão da realidade humana vivida 
socialmente [...] 

 

Essa compreensão abriu novas perspectivas de organização e entendimento 

de questões suscitadas no campo empírico, num movimento que envolveu dúvidas e 

incertezas, dicas e curiosidades, riscos e rabiscos, “achados” que constituíram uma 

teia de ideias. Timidamente, tudo isso se configurou em objeto de interpretações 

analíticas, induzindo-me à re-leitura do artigo: “A Pesquisa no Cotidiano Escolar”, de 

Marli André. Encontrei nas linhas do seu discurso uma lógica que iria ajudar a re-

definir o método e os procedimentos adotados, e assim, iniciar a seleção de 

proposições e eixos temáticos que delinearam o caminho percorrido para realização 

do estudo. Um momento significativo, porque favoreceu a descoberta de que, com a 

constante busca de dados, as observações e percepções, o registro, os 

conhecimentos preconcebidos, o trabalho de comparação e construção de ideias a 

partir de releituras da realidade, já estava eu, sem saber, pois desconhecia o termo, 

dando os primeiros passos na utilização do “método etnográfico” na perspectiva dos 

estudos sobre Educação.7  

Prosseguindo com a re-leitura bibliográfica, o livro “Ler as Letras: Por que 

educar meninas e mulheres?”, de Jane Soares de Almeida (2007) e o artigo 

“Mulheres na sala de aula”, de Guacira Louro (2000), tornaram-se fontes de consulta 

importantes porque possibilitou conhecer a história da educação de mulheres no 

Brasil, do processo de sua institucionalização aos movimentos de luta pela sua re-

democratização. Um breve transitar pela História que ratificou a importância de 

conhecer o passado para melhor compreensão do presente.  

Estes e outros exercícios de re-leitura, a exemplo das obras de Paulo Freire 

(Pedagogia do Oprimido, Ação Cultural para a liberdade e Educação como prática 

de Liberdade); Edgar Morin (A cabeça feita: repensar a reforma, reformar o 

pensamento); Miguel Arroyo (Imagens Quebradas) e Guacira Louro (Gênero, 

Educação e Sexualidade), além das discussões no curso do mestrado, em especial 

da disciplina Gênero e Ciência, possibilitou aprofundar o conhecimento de algumas 

noções importantes para orientação do diálogo teórico estabelecido.  

O suporte para tal orientação estaria no recorte e tratamento dado aos 

                                                 
7
 Segundo bem observa Claudia Fonseca (1999), esse método, tal qual usada nas pesquisas no 
campo da Educação, difere do que se entende por “método etnográfico” na Antropologia.  
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conteúdos dos relatos expressos pelas mulheres, que dariam novos rumos à 

pesquisa quando colocados em conferência com alguns eixos temáticos: Trajetórias 

Sociais, Educação e Relação de Gênero, Educação e Empoderamento. O que se 

justifica para um estudo, cuja pretensão de entender a trajetória escolar atrelada às 

trajetórias de vida de mulheres, corrobora com a afirmação de Scott (2005, p. 10): é 

preciso “tratar do sujeito individual tanto quanto da organização social e articular a 

natureza de suas interrelações”. Evidenciando, portanto, o desenvolvimento de uma 

análise que procura nas experiências sócio-históricas de sujeitos concretos, os 

sentidos e significados conferidos à educação escolar, bem como, compreender o 

caráter heterogêneo e não-linear dos percursos escolares.  

Esta seção, que descreve os primeiros “achados” e as primeiras leituras, que 

indica as primeiras especulações, aponta os pontos de abordagem e discussão, as 

proposições e articulações do processo investigativo, à procura da chave para novas 

descobertas; traduz o movimento que deu à pesquisa um novo rumo e inesperadas 

preocupações, remetendo-me a uma afirmação de Arroyo (2007): “quando miramos 

e escutamos as trajetórias humanas e temporais dos educandos e educandas outras 

imagens se revelam”. Acrescento à sua fala, que neste estudo, a preocupação não é 

apenas conhecer quem são essas mulheres enquanto “sujeitos da falta” e “sujeitos 

de direito”, que tentam vencer o desafio de construir novos modos de vida, focando 

a educação escolar como possibilidade de transformação da realidade, mas, 

sobretudo, dá voz a essas mulheres educandas na perspectiva de um despertar 

para outras dimensões às promessas da escola, e um repensar sobre seus 

fundamentos.  

Este percurso, trilhado nos pontilhados do campo da observação e 

percepção, da fala e da escuta, da leitura e análise/reflexão, construiu uma linha de 

pensamento nascida nas “rodas de conversa” e pontuou as primeiras inquietações 

não termina aqui. O traçado que ora se define procura pistas, imagens, e busca 

conhecer fatos e noções para melhor situar, dirigir e sustentar a discussão. Assim, 

as seções do próximo capítulo evidenciam que o caminho agora estar por se formar, 

porque a busca pela compreensão do dito, e do percebido, encontrou na polifonia 

dos vários discursos a ponte do conhecimento por onde preliminarmente passam e 

se conciliam idéias, re-significando saberes. 
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II ENCONTROS E DESCOBERTAS: TECENDO E CONSTRUINDO SABERES...  

 

“Cada “atualidade” reúne movimentos de origem e de ritmos diferentes: o 
tempo de hoje data simultaneamente de ontem, de anteontem, de outrora 
[...] o presente e o passado esclarecem-se mutuamente, com uma luz 
recíproca”.  (BRAUDEL) 

 

Seguindo esse movimento temporal e as luzes que esclarecem origem, 

explicam diferentes fatos, e como cada ator social vivencia e percebe sua condição 

em velhos e novos espaços, denota-se, agora, a necessidade de compreender 

algumas noções que possibilitem visualizar, e de alguma forma explicar certos 

fenômenos da vida social que refletem a promoção de demandas no tocante à 

educação escolar de mulheres.  

Para tanto, creio ser fundamental trazer algumas considerações sobre o 

conceito de gênero, mostrando sua possível articulação com outras dimensões 

fundantes da vida social – classe, raça/etnia, idade/geração. Procuro, assim, 

orientação na teoria das relações de gênero o que se referencia a educação escolar. 

O esforço empreendido busca conhecer mergulhando em campos quase que 

desconhecidos, visando subsidiar o trabalho de interpretação e articulação de 

saberes necessários à composição dos capítulos seguintes. 

Também, procuro fazer breve incursão na história da educação feminina no 

Brasil, com ligeira passagem pela Bahia8, mostrando o traçado de sua 

institucionalização, a criação das primeiras escolas, as formas de educação, o 

sistema de formação implantado, as concepções adotadas, a cultura escolar, as 

oportunidades que se abriram com sua democratização. Uma transição temporal de 

experiências e paradigmas que em certa medida delinearam o formato dessa 

educação, seu significado, alcance, rumos e possibilidades. Imagens de tempos que 

enunciam as influências sociais e políticas que até hoje têm servido de referencial 

para delimitar o papel e o espaço reservado à mulher na sociedade, legitimar a 

desigualdade entre homens e mulheres, justificar as demandas relacionadas à 

educação escolar.  

Além disso, compartilhando da compreensão de que a educação é um campo 

onde se constroem redes de possibilidades, a sua abordagem numa aproximação 

                                                 
8
 Levando em consideração que o formato da educação brasileira se reflete em todo país, as imagens 
que se referem à Bahia, em especial a Salvador, apenas se inserem aqui aquelas que se coadunam 
ao contexto de algumas épocas, vez que a história da educação feminina no Estado se apresenta 
cheia de lacunas, além da relativa escassez de estudo sobre as práticas educacionais feminina. 
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com o termo empoderamento se faz pertinente para dirigir a discussão 

contemplando-a, como importante dimensão para o desenvolvimento de pessoas.  

O esforço agora indica a adoção da ótica de gênero e suas possíveis 

articulações, para subsidiar a análise das trajetórias de vida e escolar das mulheres 

da pesquisa. Nesta seção e nas seções seguintes começo a reunir o conjunto de 

ideais, pontos e contrapontos que introduziu e circunscreveu a discussão.  

 

2.1 GÊNERO E OUTRAS DIMENSÕES FUNDANTES DA VIDA SOCIAL 

 

Nesta primeira aproximação com o termo “gênero”, é importante mencionar 

que as primeiras formas de abordagem nas ciências sociais a atenção voltava-se às 

condições de exploração e dominação a que as mulheres estavam submetidas, 

concentrando-se, basicamente, na descrição da situação da mulher em termo de 

opressão e desigualdade social. As preocupações teóricas sobre essa categoria de 

análise emergem na academia a partir do século XX. E, segundo aponta Scott 

(1995), [...] as teorias construíram a sua lógica sobre analogias com a oposição 

homem/mulher [...], ora reconhecendo uma “questão feminina”, ora preocupando-se 

com a formação da identidade subjetiva. Até então, o termo não era utilizado como 

ferramenta teórica para tratar de sistemas de relações sociais ou entre os sexos. 

 

A partir da elaboração de novos constructos teóricos, mudaram alguns 
paradigmas e a crítica feminista levou à introdução do conceito de gênero 
como categoria científica que explícita as relações sociais entre os sexos, o 
que leva à elaboração de construções epistemológicas mais definidas sobre 
as relações de poder. Isso surgiu primeiramente entre a militância feminista 
durante a ultrapassagem da adoção dos modelos reivindicatórios dos 
primeiros movimentos que se deram em princípios do século, e que se 
basearam primeiramente na não-aceitação da desigualdade e depois da 
sua eliminação. (FAGUNDES, 2000, p. 10) 

 

A partir dos anos 70, o conceito analítico de gênero emerge com força para 

as pesquisadoras feministas ganhando nova dimensão: a possibilidade de buscar, 

através dos chamados estudos sobre mulheres, desnaturalizar a condição da mulher 

na sociedade. Desde então, vem revelando formas de entender, visualizar e se 

referir à organização social da relação entre os sexos, numa maneira de resistir ao 

determinismo biológico presente no uso dos termos como sexo ou diferença sexual, 

enfatizando o caráter social das distinções baseadas em sexo.   

O gênero, na visão de Scott (1995, p.14), é um elemento constitutivo de 
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relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma 

primária de dar significado às relações de poder. É uma maneira de indicar as 

“construções sociais”: “[...] a criação inteiramente social das idéias sobre os papéis 

próprios aos homens e às mulheres [...]” Scott sugere, então, que deva ser 

compreendida como categoria relacional e contextual, contemplativa dos 

significados, das complexidades e conflitos existentes na formação dos sujeitos, em 

diferentes espaços sociais: família, escola, trabalho, dentre outros. 

A categoria gênero assim compreendida, permite analisar as diferentes 

instituições e práticas sociais como constituídas e constituintes das relações de 

gênero. Nesse sentido, Louro (1995, p.177) pontua que, como mulheres ou homens, 

“[...] somos ensinadas/os e ensinamos a gostar de coisas diferentes, a "saber fazer" 

coisas diferentes, a sermos competentes ou hábeis em tarefas ou funções distintas 

[...]”. Já nas palavras de Gohn (1999) ao longo da vida nos educamos, como 

mulheres e homens, através da leitura, interpretação e assimilação dos fatos, 

eventos e acontecimentos que fazemos de forma isolada, ou em contato com grupos 

e organizações em diferentes espaços da prática social.  

Na visão de Unbechaum, (2004, p. 80), o conceito de gênero  

 

remete então à dinâmica da construção e da transformação social, dos 
significados que vão além os corpos e os sexos e subsidiam noções, idéias 
e valores nas distintas áreas da organização social: nos símbolos 
culturalmente disponíveis sobre masculinidade, feminilidade, hetero e 
homossexualidade; nos conceitos normativos referentes à regras nos 
campos científico, político, jurídico, nas concepções políticas que são 
implantadas em instituições como a escola [...] 

 

Assim, concordando com Costa (1994) toda pesquisa ao adotar uma visão 

que tem como ponto de partida o sistema social de relacionamento onde os sujeitos 

estão inseridos, seu contexto social e os vários fatores que influenciam na formação 

da personalidade, precisa considerar que mulheres e homens são formados na sua 

relação com o outro e, também, no entrecruzamento de outras dimensões como 

classe, religião, etnia, nacionalidade, geração; apreendidas da realidade empírica, 

porque expressam as relações históricas e as formas de existência da realidade 

social. Para Louro (1997, p. 23), o conceito de gênero “[...] passa a exigir que se 

pense de modo plural, acentuando que os projetos e as representações sobre 

mulheres e homens são diversos”.  

De acordo com Mota (1999, p. 201) a discussão sobre gênero numa 
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perspectiva relacional, enseja, 

 

[...] demonstra outras dimensões analíticas fundamentais na sociedade. 
Além de não ser necessariamente alternativa, mas co-extensiva à de 
relações de classe, também, exemplifica ou enseja enfoques em outras 
categorias ou determinações sociais como idade e raça, que tem diferentes 
dinamismos [...] 

 

Ao tratar de classe Stolcke (1991, p. 110) assinala que “[...] as categorias 

classificatórias não são um fenômeno independente [...]”, por isso, para serem 

entendidas é preciso considerar o contexto sócio-político em que são usadas, pois 

neste reside às imagens que lhes dá seu significado simbólico. Em outro momento 

garante que as classes são baseadas nas relações de produção e tanto quanto as 

diferenças de raça e sexo apresentam contradições que lhes são inerentes e tendem 

a “naturalizar a desigualdade”, sendo a discriminação no mercado de trabalho, os 

salários diferenciados, a exclusão da política, exemplos claros disso. Destacando a 

categoria Saffiotti (2002, p. 10) menciona sua importância para compreender a 

realidade de uma sociedade regida pelo capitalismo, como é o caso da nossa, com 

vistas à crítica e possível superação desse modelo excludente. 

No tocante a categoria idade/geração, inserida recentemente aos estudos 

feministas, importante informar que,   

 

[...] a idade é um componente bio-sócio-histórico estruturador na 
organização das sociedades, inclusive com definição simbólica forte, e as 
gerações são parte da dinâmica coletiva que as impele e lhes imprime 
continuidade social, ambas as esferas realizadoras ou participantes das 
relações de poder na sociedade. Impossível, portanto, ignorá-las ou 
menosprezar sua importância analítica, principalmente na construção de 
diferenças e de desigualdades sociais [...] (MOTTA 2008, p. 1) 

 

Ainda segundo a autora, o tempo dos indivíduos é expresso pela idade, mas 

é também uma construção social que se institucionaliza, ou seja, “[...] adquire 

significado mais diretamente social, como categorias ou grupos de idade – jovens, 

adultos, velhos – ou como legitimidade para realizar, ou não, tal ou qual ação social 

[...]”, enquanto que o tempo das gerações apresenta um “[...] sentido eminentemente 

social e histórico [...] como gerações os indivíduos se reconhecem, mas, 

inescapavelmente, como projeção coletiva [...]” (MOTTA, 2008, p. 4) 

Em referência à categoria “raça”, (Caldwell 2000, p. 94-95) assinala que sua 

adoção no campo dos estudos feministas surge da percepção de uma tendência nas 
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pesquisas à generalização sobre as experiências das mulheres brasileiras, 

resultando em visões essencializadas da condição feminina negadoras da 

diversidade. Uma tendência que se modificou a partir do Manifesto das Mulheres 

Negras, em 1975, que chamou atenção para as especificidades das experiências de 

vida, das representações e das identidades sociais das mulheres negras, realçando 

o quanto “[...] a dominação racial é marcada pelo gênero e o quanto a dominação de 

gênero é marcada pela raça [...]” e a importância da inter-relação de raça e gênero 

para “[...] entender as diferenças entre mulheres e os modos como essas diferenças 

são estruturadas por hierarquias raciais [...]” 

Assinalam Croso e Souza (2007), que a partir dos anos 80, ganham força 

novas concepções para a análise das desigualdades raciais, despertando para 

necessidade de considerar o pertencimento racial como fator decisivo para se 

analisar, entre outros aspectos, as trajetórias de escolarização pelas quais passam 

diferentes grupos. O uso da categoria “raça” ganha espaço ao focar as dimensões 

sociais e políticas do racismo, assinalando a discriminação e hierarquização de 

grupo de acordo com características físicas, legados culturais e religiosos. Ainda 

segundo esses autores, 

 

ao fazer frente aos postulados da democracia racial, a categoria analítica 
“raça” é ressignificada, e, ao refutar as ancoragens da biologia, sustenta-se 
politicamente para designar o segmento negro da população, os pardos e 
pretos, e para melhor compreender a complexidade que envolve as 
relações entre brancos e negros (CROSO; SOUZA, 2007, p. 19) 

 

Então, conforme assinala Debert (1998, p. 53) “[...] essas categorias são 

constitutivas de realidades sociais específicas, uma vez que operam recortes no 

todo social, estabelecendo direitos e deveres diferenciais de uma população, 

definindo relações entre gerações e distribuindo poder e privilégio [...]”. Sendo 

assim, “[...] todas elas produzem polaridades, fundam diversidades, diferenças e 

oposições entre indivíduos e entre coletivos [...]”, traduzem, ainda, “[...] a imposição 

de uma visão de mundo social que contribui para manter ou transformar as posições 

de cada um em espaços sociais específicos [...]” (MOTTA, 2008, p. 2).  

Segundo Moraes (2005, p. 20), a análise das relações de gênero só é 

possível considerando a condição global das pessoas – classe, raça, idade, vida 

urbana ou rural e o momento histórico em que se dá. Trata-se, pois, de um modo 

seguro de compreender as diferenças de indivíduos “[...] que possui uma 
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historicidade, com visões de mundo, escalas de valores, sentimentos, emoções, 

desejos, projetos, com lógicas de comportamentos e hábitos que lhes são próprios 

[...]” (DAYRELL, 1996, p. 5) 

Nas palavras de Arroyo (2007, p. 278), “[...] a condição social, a raça, a etnia, 

o gênero podem levar a periodizar a vida e definir práticas e condutas diferentes 

[...]”, para cada etapa da vida dos sujeitos nos mais variados espaços sociais. E, 

considerando que é no interior desses espaços, em especial família/escola, que se 

reproduzem, mas também se desconstroem as relações sociais e, em especifico, as 

relações de gênero; estudar a trajetória de vida dessas mulheres buscando o 

conhecimento sobre as diferenças de gênero e suas inter-relações com essas 

categorias, é imprescindível para entender os sentidos e as formas de existência da 

realidade social, e, mais detidamente, a maneira como essas relações se 

manifestam no cotidiano e interferem no processo de sua formação.  

 

2.2 IMAGENS DA EDUCAÇÃO FEMININA: UM DIREITO POR MUITO TEMPO 

NEGADO E RECHAÇADO 

 

Revisitando o passado é possível verificar que a educação de mulheres no 

Brasil se entrelaça com a história da colonização do país. No período colonial o 

acesso à educação escolarizada se restringia à classe dominante. Estava destinada 

apenas aos filhos de donos de terra e senhores de engenho, excluindo os 

primogênitos, a quem era reservada a direção dos negócios paternos, e as meninas. 

Por meio das missões jesuítas, a Igreja Católica detinha a missão de educar e dar 

formação religiosa à população, ditando regras sociais, morais e de comportamento 

religioso por via do ensino ministrado por padres jesuítas. Voltado à cultura geral, 

distanciado da realidade da colônia, esse ensino não demorou a ser considerado 

sem utilidade prática a uma sociedade cuja economia se fundava na agricultura 

rudimentar e no trabalho escravo. Apesar disso, pouco a pouco, foi estendido, 

inclusive aos indígenas, com a criação de escolas “curumins” e de núcleos 

missionários, com propósitos claros de garantia da evangelização, manutenção da fé 

e exercício do sacerdócio. 

De acordo com Matta (2000), nesse período predominava na Província da 

Bahia o poder de uma aristocracia agrocomercial apoiada no grande comércio 

exportador. Na sociedade da época o poder da classe dominante estava alicerçado 
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no prestígio do “homem bom” que protegia seus dependentes e aliados, sendo as 

principais fontes para exercício desse poder: a propriedade da terra, e as ligações e 

alianças entre os poderosos e com o exterior. E, nesse contexto, 

 

[...] o papel da mulher estava intimamente relacionado à maternidade, elas 
deveriam ser mães de família inteiramente dedicadas à casa e aos filhos. A 
Igreja, de forma proeminente, controlava as práticas culturais femininas e 
confirmava a submissão das mulheres ao poder patriarcal, obrigando-as a 
obedecer às ordens dos pais e dos maridos.  (MATTA, 2000, p. 7) 

 

Às meninas de todas as raças e classes sociais era negado o acesso à 

educação formal, por considerarem o excesso de instrução nocivo, perigoso para a 

pureza do seu corpo e da sua alma. Segundo Passos (1995, p. 123) acreditava-se 

que a mulher possuía uma natureza mais delicada e uma espiritualidade mais 

elevada do que o homem “[...] Contudo, viam-na como de natureza frívola, 

influenciável e impulsiva o que poderia ser bastante perigoso”. Assim, a educação 

religiosa tinha por objetivo dominar essa tendência e desenvolver a santidade, pois o 

papel da mulher deveria ser de esposa e mãe. 

De se observar, então, que no Brasil colonial a educação feminina esteve 

restrita aos cuidados domésticos e maternos. Em conformidade com as normas 

sociais vigentes, a maioria das mulheres vivia sob regime de submissão ao poder 

patriarcal e a elas se impunha normas de comportamento, recato, obediência, pudor; 

uma formação familiar e cristã exclusivamente voltada à função de guardiãs do lar. 

De acordo com Leite (2005, p. 462), nesse cenário, mulheres vivenciavam e 

experimentavam práticas educativas “[...] produzidas por sujeitos organizados em 

grupos sociais e movidos por interesses e valores e, por isso mesmo, enraizadas 

nas condições econômicas, políticas e culturais das sociedades que as 

engendraram.”   

A informação que se tem é que a primeira instituição criada para educar 

moças foi fundada na Bahia, em 1723, o Recolhimento do Senhor Bom Jesus dos 

Perdões, cuja missão era religiosa e educativa, recebia moças como recolhidas e 

educandas. Embora se tenha notícia de que O Convento das Ursulinas de Nossa 

Senhora das Mercês, fundado em 1735, teria sido o primeiro colégio de meninas 

durante o período colonial, cuja educação,  

 

[...] primava pelo desenvolvimento das prendas domésticas e alguns lustros 
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culturais, qualidades desejáveis para brilharem nos salões e conseguirem 
boas alianças matrimoniais [...], para afinal dedicar-se à sublime missão de 
ser mãe e boa administradora do lar. (ALMEIDA, 2001, p. 23) 

 

Existem registros de que essa educação de maneira geral continuou a 

mesma até 1808. Somente em 15 de outubro de 1827, após a independência, 

legisladores criam a primeira lei que legitima o direito das mulheres à instrução 

pública, estabelecendo a implantação das “escolas de primeiras letras”, também 

denominadas de “pedagogias”, em todas as cidades, vilas e lugarejos mais 

populosos do Império. Uma proposta de educação cujo ensinamento se voltava ao 

ato de ler, escrever, saber as quatro operações e a doutrina cristã, que “implicava o 

recanto e o pudor, a busca constante de uma perfeição moral, a aceitação de 

sacrifícios e a ação educadora dos filhos e das filhas” (LOURO, 1997, p. 447). 

           Conforme assinala Nunes (apud ALMEIDA, 2004, p.13) na província da Bahia 

o estabelecimento de outras escolas primárias aconteceu gradativamente,   

 

[...] uma circular imperial de 16 de janeiro de 1828 solicitara às câmaras 
provinciais a relação das escolas que se deveriam criar em cada local. Esta 
resposta só veio em 1830, e em 1832 a lei imperial de 16 de junho criou 
várias escolas de primeiras letras na Bahia, mas nem todas foram logo 
instaladas por falta de professores; uma só o foram em 1836, outras em 
1840.  

 

E, segundo se tem notícia durante o império, as ações voltadas ao ensino 

secundário feminino no Brasil somente teve início a partir do Ato Adicional 1834, 

quando se permitiu que as províncias legislassem sobre algumas questões, nas 

quais se incluía o ensino secundário. Conforme Almeida (2001), na década seguinte 

-1849 - foi fundada uma instituição para jovens denominada “Filhas da Caridade de 

São Vicente de Paula”, em Mariana na Província de Minas Gerais, que apesar da 

distância no tempo tinha em comum com as demais instituições até então fundadas, 

o objetivo de franquear educação feminina às filhas de famílias abastadas. Foi 

somente com a fundação do Colégio Nossa Senhora do Patrocínio, pela 

Congregação das Irmãs de São José de Chamberry, em São Paulo, no ano de 1862, 

que se abrem além da citada franquia, uma seção destinada ao ensino das primeiras 

letras às filhas de escravos, cuja localização, do lado oposto do Colégio, as excluía 

do contato com as meninas brancas de elite.  

Ainda segundo Nunes, (2004, p. 19-22) no ano de 1870 o então presidente da 

província da Bahia, o conservador Barão de São Lourenço, fez uma ampla reforma 
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na instrução pública, dividida em quatro partes: Escola Normal dos homens, Escola 

Normal das mulheres, Reforma do Liceu e Reforma da instrução primaria. E por 

força do ato de 18 de janeiro de 1871 passou a admitir cursos primários mistos, 

podendo meninos de até sete anos cursar escola de meninas, idéia aproveitada da 

legislação escolar norte americana.  No ano de 1873 foram ainda instaladas escolas 

primárias noturnas para adultos em Salvador nas  paróquias da Sé, Conceição da 

Praia, Santo Antonio além do Carmo, Penha, Passo e Vitória, visando atingir 

aqueles que não haviam tido os estudos elementares na devida idade.  

Ao que se pode observar, embora abrisse possibilidades de acesso a 

meninos e meninas, as concepções e formas de educar eram múltiplas e 

estabeleciam relações marcadas pelas divisões e diferenças, reforçando o discurso 

que na época ganhava hegemonia: “mulheres deveriam ser mais educadas do que 

instruídas”, ou seja, na sua educação deveria incidir maior atenção à formação moral 

e na constituição do caráter e menos na instrução, pois, informações e 

conhecimentos outros em nada contribuiriam para o exercício da função a que 

estava destinada: esposa, mãe e educadora dos filhos. Essas escolas enfatizam os 

papéis domésticos e a importância da virtude e da obediência. 

Segundo Fagundes (2005, p. 52), para ministrar aulas foram nomeadas 

mestras de meninas que, no julgamento do presidente de cada província, se 

mostrassem dignas de tal ofício, sendo exigido o domínio das artes de coser e 

bordar. O ensino da aritmética era restrito às quatro operações e a geometria 

excluída, configurando-se o mínimo em matéria de instrução. O sistema 

educacional, então, continuaria a excluir, ora pela restrição ao acesso, já que era 

destinada às filhas da elite dominante; ora pela diferenciação de conteúdos e 

objetivos na formação e, ainda, pela deficiência da educação em todo país.  

É nesse cenário, que as Escolas Normais começam a aparecer como 

alternativa aberta às mulheres em busca de profissão. E a escola brasileira aparece 

dividida em dois tipos de educação: 

 
A católica, de cunho doutrinário, que ao invés de educar e preparar as 
mulheres para fazer opções responsáveis na vida treinava-as em regras de 
conduta estudadas em catecismo, e, pois criticada por sua inutilidade e 
hipocrisia pelos que defendiam a educação racional e científica; e a 
profissional que tinham por objetivo primordial o preparo das mulheres 
para o casamento e a maternidade ou proporcionar um “preparo racional” 
com vistas formar trabalhadoras “vigorosas, saudáveis e úteis” nos ofícios 
tidos como adequados: desenho, confecção trabalhos de agulha, confecção 
de flores e chapelaria. (BESSE, 1999, p. 86) 
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Ainda no período pós-independência, a atenção de muitos segmentos da 

sociedade se volta para a necessidade de construir uma imagem positiva do país 

afastando aquela de caráter colonial, inculta e primitiva, favorecendo tanto os 

discursos em prol da educação como importante meio de desenvolvimento, quanto 

às críticas ao abandono educacional na maioria das províncias.  

Durante todo o século XIX, as oportunidades educacionais para as meninas 

permaneceram limitadas aquém daquelas proporcionadas aos meninos. A divisão 

dos papéis sexuais, que tradicionalmente reservavam à mulher a função de esposa 

e mãe, dificultava o acesso de moças ao ensino superior, pouco mudando a situação 

feminina desde o Império. A educação superior, eminentemente masculina, somente 

foi facultada às mulheres no ano de 1881, num contexto em que o ensino secundário 

era caro, essencialmente masculino e a formação dos cursos normais não as 

preparava para a faculdade, inviabilizando a sua investida nos cursos superiores 

surgidos no país, Medicina (1808) Engenharia (1810) e muitos outros. 

 

A educação que se pretendia igual para os dois sexos, na realidade 
diferenciava-se nos seus objetivos, pois, de acordo com o ideário social, o 
trabalho intelectual não devia fatigar o sexo feminino [...] O fim último da 
educação era preparar a mulher para o serviço doméstico e o cuidado com 
o marido e os filhos, não se cogitando que viesse a desempenhar uma 
profissão assalariada. (ALMEIDA, 2007, p. 72) 

 

Nesse contexto, em 1883 é implantado o primeiro curso secundário público 

feminino na Bahia, confirmando um estatuto marcado pelas prendas domésticas e 

legitimado por uma política influenciada pelos ideais positivistas. Segundo Dick 

(2001, p. 620-624) “[...] a iniciativa de criação do referido ensino seria uma forma de 

responsabilizar a mulher pela propagação de uma determinada ideologia, já que os 

homens, devido ao princípio de urbanização, buscavam profissões de maior 

prestígio”. 

Ainda nesse período alguns estudos já davam informes sobre as estratégias 

de instrução pública para preparar adultos para novas modalidades de trabalho ora 

introduzidas no mercado. Conforme Galvão e Soares (2004, p. 31) em 1885, o 

Regimento da Escola de Instrução Primária já prescreve o funcionamento de escolas 

para adultos, destinando a oferta aos alunos maiores de 15 anos. E é então, que os 

cursos noturnos começam a ser criados para livres e libertos no município da corte, 

e logo se expande às outras províncias. Com a reforma do ensino primário e 
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secundário se cria os cursos de jovens e adultos. Também durante o período 

imperial muito se discutia sobre a inserção das chamadas “camada popular da 

sociedade” (homens e mulheres pobres livres; negros e negras, escravos, livres e 

libertos) às políticas de instrução primária e secundária.  

Gonçalves; Silva (2000, p. 135), com base nos estudos de Peres (1995) e 

Paiva (1987), pontua que o significado dos cursos noturnos no contexto da 

educação brasileira, em geral, era de uma “[...] instrução associada ao trabalho, e 

ambos eram descritos como atividades indispensáveis a qualquer povo que 

pretendesse progredir ou criar uma civilização [...]”. Instrução e trabalho 

estruturavam o tipo de discurso moralista dirigidos às classes populares. 

Essas escolas representaram, no período,  

 

“uma estratégia de desenvolvimento da instrução pública, tendo em seu 
bojo poderosos mecanismos de exclusão, baseados em critérios de classe 
(excluía-se abertamente os cativos) e de raça (excluíram-se também os 
negros em geral, mesmo que fossem livres e libertos”. (GONÇALVES; 
SILVA, 2000, p. 135 - 136).  

 

Um cenário onde a exclusão de gênero torna-se evidente, principalmente das 

mulheres negras. Segundo se tem notícia, muitas eram encaminhadas a orfanatos 

onde recebiam preparo para trabalhar como empregada doméstica ou costureira, 

sob argumento de que elas sabiam melhor lidar com a cozinha, a limpeza, trabalhos 

manuais. Outras eram adotadas por famílias abastadas como “filhas de criação”. 

Uma adoção que tinha o propósito de confiar às meninas pobres o cuidado dos 

filhos e as tarefas domésticas, iniciando-as numa atuação não remunerada, de 

suposta ajuda mútua, que as afastava do acesso à escola, a outros saberes. 

Ao final do século, segundo informa Haddad; Pierro (2000, p. 109), o sistema 

de ensino atendia apenas 250 mil crianças, dentre uma população estimada em 14 

milhões.  Chega-se ao fim do Império com 82% da população, entre crianças e 

adultos, em situação de analfabetismo, sendo que parte majoritária desse 

contingente era de negros e mulheres. Nas palavras de Nunes (2004, p.22) embora 

a obrigatoriedade dos estudos, que levaria gradativamente à pretendida 

universalização do ensino primário, apesar de muito sugerida e discutida, sobretudo 

da década de 1870 em diante, não chegou a ser adotada no império, só 

acontecendo isto depois do advento da república. 

O que aparece assinalado por Almeida (2007, p. 73), ao informar que a 
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situação de desigualdade de gênero, bem assim, a concepção de educação aos 

poucos foi se alterando somente nas primeiras décadas da República com a 

inserção das jovens ao ensino de níveis primário e secundário. A estruturação do 

novo regime, acompanhada das novas idéias oriundas da Europa e Estados Unidos, 

recebia acolhida daqueles que se manifestaram a favor da renovação do país, 

dentre elas as concepções do movimento feminista europeu, influenciando o meio 

intelectual. 

 A República (1889-1930) entra, com efeito, como momento de contínuas 

reformas do ensino, quando se delinearam os primeiros traçados de uma política 

educacional estatal “[...] comandada por oligarquias, sendo a educação um dos 

privilégios da classe dominante. O ensino secundário é indicador de prestígio e 

exerce função de preparar os filhos da elite brasileira para ingressar no ensino 

superior, aspirando cargo de prestígio [...]” (DICK, 2001, p. 260). E, nessa época, em 

que o discurso sobre a importância da educação do país se torna recorrente, se 

inicia em Salvador (1890) a edificação do Educandário do Sagrado Coração de 

Jesus.  

É justamente, entre final do século XIX e início do XX, que ocorre a 

introdução das discussões acerca de princípios co-educativos. De acordo com esses 

princípios, as mulheres teriam os mesmos direitos que os homens no tocante ao 

acesso à educação, o que foi bem aceito pelos liberais e republicanos imbuídos de 

idéias igualitários e, ao mesmo tempo, desagradou os católicos e todo clero, sob o 

argumento de que tal mudança iria ocasionar modificação de comportamento e de 

costumes tradicionais.  

Informa Dick (2001, p. 627), que nesse período na Bahia, com a lei n. 117 de 

agosto de 1895, ergue-se, também, o Instituto de Ensino Secundário sob a 

denominação de Ginásio da Bahia, onde o curso secundário passou a ser ofertado 

com caráter facultativo a ambos os sexos. Assim, “[...] o ensino secundário feminino 

passa a ser ministrado no mesmo prédio, ocupando, entretanto, lugar separado 

àquele oferecido ao sexo masculino [...]”, cujo regulamento previa que os programas 

teriam por base os referenciais do Ginásio Nacional. No estatuto que o regulava 

estava prescrito o curso de Letras e Ciências, cujo estudo era considerado um 

avanço no conceito de ensino secundário público, embora se fizesse evidenciar a 

predominância da diferenciação dos currículos, a exclusão de classes populares, a 

separação de recintos em relação a gênero, etnia e raça.  
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[...] Além disso, habilidades com a agulha, os bordados, as rendas, 
habilidades culinárias, bem como as de mando das criadas e serviçais, 
também faziam parte da educação feminina, acrescida de elementos que 
pudessem torná-las não apenas uma companhia mais agradável ao marido, 
mas também uma mulher capaz de bem representá-lo socialmente [...] 
(DICK, 2001, p. 627) 

 

Esses prenúncios de transformação, embora com evidências da persistente 

diferenciação e desigualdade de gênero, apontam para consolidação da 

necessidade da educação feminina vinculada à modernização da sociedade, à 

higienização da família, à construção da cidadania dos jovens e ao ideário de ordem 

e progresso. Segmentos de ideário positivista e cienticista pregavam que o ensino 

para mulher que, ligado à função materna, afastasse as superstições e incorporasse 

as novidades da ciência, em especial, aquelas que tratavam das tradicionais 

ocupações femininas: a pedagogia, a economia doméstica. 

Informa Besse (1999, p. 128-130), que nesse „novo‟ cenário, teorias 

científicas e filosóficas rejeitavam essas antigas crenças acerca da inferioridade 

intelectual das mulheres. Postulavam que as mulheres eram moralmente superiores 

aos homens – mais altruístas e delicadas – possuíam inteligência mais sintética que 

analítica e por ser mais emocionais que racionais, a educação das mulheres deveria 

ser separada e diferenciada da dos homens, preparando-as para cooperar 

efetivamente com a causa da regeneração da sociedade, garantindo o cumprimento 

da missão de “anjos” tutelares do país. Os mais progressistas acreditavam que as 

mulheres podiam e deviam ser educadas da mesma maneira que os homens, 

argumentando que elas “possuíam as mesmas disposições naturais para os estudos 

superiores”. Esses e outros argumentos científicos eram utilizados visando à 

comprovação de que o desenvolvimento intelectual retardado das mulheres 

resultava de fatores socioculturais, e não de fatores fisiológicos. Reforçavam a idéia 

de que a educação feminina rigorosa para elevar as mulheres ao nível dos homens 

era pré-requisito fundamental para a evolução da espécie humana. 

E, é nesse contexto que, em 1903, na cidade de Salvador-Bahia, treze anos 

após o início de sua edificação, se inaugura o educandário do Sagrado Coração de 

Jesus. Acompanhando as mudanças ocorridas na sociedade, esse educandário 

ofertava os primeiros anos da Escola Primária Fundamental com duração de quatro 

anos, Escola Complementar dois anos e Exame de Admissão. Em 1909 é 

equiparado a Instituto Normal do Estado, com oferta do curso normal em quatro 
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anos.   

E, segundo informa Dick (2001, p. 627) nessa ocasião: 

 

[...] aparece um termo peculiar e bem característico do período, instrução 
cívica. O entusiasmo cívico e patriótico ganha força e, sorrateiramente, 
estabelece as obrigações cívicas através da instituição formal, a escola. 
Podemos ver, neste sentido, que ainda existia a crença no poder das idéias, 
a confiança total na ciência e na educação formal como caminho legítimo 
para moldar os homens. Nesse mesmo ano de 1904, há a indicação de que 
o curso deveria ter uma feição essencialmente prática, contrapondo-se ao 
tipo de educação humanística, característica até então. Na raiz dessas 
mudanças estaria o processo de industrialização, que, por sua vez, exigia 
um novo perfil de homem. 

 

Observa-se, então, nesse celeiro de reformas, que novas idéias se formam e 

se difundem corroborando com o que assinala Almeida (2000, p. 6): 

 

O século que se iniciava exigia um novo tipo de mulher que se opunha aos 
padrões vigentes da mulher inculta, ignorante dos avanços de seu tempo ou 
somente versada em amenidades domésticas. A mulher educada era o 
esteio da família e o alicerce da pátria, a reprodutora da raça e formadora 
dos futuros cidadãos, premissas essas que vinham há algum tempo sendo 
exaltadas pelos republicanos desejosos de romper com a concepção 
educacional arcaica[...]  

 

Outros estudos na Bahia revelam nuances desse momento comum a todo 

sistema brasileiro de educação. Passos (2008, n. p.) faz menção da fundação do 

Instituto Feminino da Bahia, fundado em 5 de outubro de 1923, por iniciativa do 

Monsenhor Flaviano Osório Pimenta e da senhora Henriqueta Martins Catharino. 

Uma instituição social católica, considerada "obra de proteção à moça que trabalha", 

congregando cursos de datilografia, estenografia e agência de empregos e, mais 

tarde, os cursos Técnicos em Contabilidade, Ginasial, e outros. Seus principais 

objetivos consistiam em dar ás suas alunas uma formação moral e religiosa forte, ao 

lado de uma preparação profissional. E, essa adesão à orientação católica não era 

marca exclusiva desse instituto, mas de outras instituições educacionais católicas da 

época. Acrescenta a autora que, nessa época, ainda prevalecia entre elas,  

  

[...] o entendimento de que a igreja tinha o direito de dirigir e guiar os seus 
fiéis, tanto no plano das idéias, quanto no das ações. [...] No campo da ação 
educativa, o papel da igreja tomava-se imprescindível, pois entendiam que a 
ela competia esclarecer as consciências e ajudá-las a fazer as melhores 
escolhas. Assim, os católicos defendiam uma educação integral, onde os 
indivíduos pudessem ser considerados na sua totalidade e reagiam ao 
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ensino público por entender que ele não cumpria essa função. (PASSOS, 
2008, n.p.) 

 

 Nesse contexto, feministas brasileiras, representadas na maioria por 

mulheres urbanas, profissionais de classe média, travaram uma luta na busca da 

“emancipação intelectual” das mulheres, imbuídas na concepção de 

desenvolvimento que movia outros movimentos sociais da época. Na opinião de 

Almeida (2007, p. 53): 

 

O movimento feminista, por meio de uma militância formada por mulheres 
letradas, encarregou-se, nos anos iniciais do século XX de sepultar 
definitivamente a visão da educação feminina como contaminadora de sua 
consciência e de que esta era perigosa para pureza do seu corpo e de sua 
alma.  

 

Segundo Fagundes (2005, p. 52), nesse período, crescem tanto as 

oportunidades educacionais para as mulheres no ensino secundário e superior, 

como o aumento de escolas para meninas, e também as Escolas Normais. Aliado a 

isso, “[...] as mulheres viam no acesso ao letramento e ao conhecimento o caminho 

mais direto para a liberação feminina das limitações a que estavam submetidas, 

considerando que a educação e a instrução promoveriam avanços significativos na 

existência feminina” (ALMEIDA, 2000, p. 6).   

O argumento que prevalecia é que iguais oportunidades educacionais 

constituíam não só questão de justiça, mas necessidade prática para promover o 

“progresso” do país. Uma concepção da relação Escola e Sociedade que se tornou 

comum a outros movimentos sociais e por muito tempo dominante no país. O que 

nas palavras de Cortella (2004, p. 131) significa afirmar que se propunha a 

compreensão de que “[...] a Educação seria a alavanca do desenvolvimento e do 

progresso [...]” e esta frase citada por ele resume o que estava sendo pretendido: “O 

Brasil é um país atrasado porque a ele falta Educação; se dermos Escola a todos os 

brasileiros, o país sairá do subdesenvolvimento”. 

Assim, entre as décadas de 20 e 30 crescem os argumentos em defesa da 

educação e o combate ao alto índice de analfabetismo. Já nesse período, o 

movimento negro promovia o incentivo à educação como instrumental para garantia 

de projeção social, iniciando um trabalho de divulgação de estudos e 

conscientização dos pais para que encaminhassem seus filhos à escola e dos 

adultos para que iniciem ou completem cursos, em especial de alfabetização. Outra 
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ação foi à criação de escolas ligadas a entidades negras, conjugada a ideia de que 

saber ler e escrever constitui requisito essencial para projeção social, e seu 

aprendizado ajudaria na interpretação de leis para fazer valer os seus direitos. 

Eclode, também, um forte movimento em favor da educação feminina, com destaque 

para as propagandas de cursos para aprender a costurar e datilografar, buscando 

convencer os pais que uma educação moderna possibilitaria libertar suas filhas da 

situação de inferioridade moral e material. 

Esse movimento, denominado de “entusiasmo pela educação”, concentrava a 

mobilização em favor da educação popular. Segundo Paiva (1987, p. 27), 

caracterizava-se pela preocupação eminentemente quantitativa em relação à difusão 

do ensino, visando imediata eliminação do analfabetismo e a qualidade do ensino 

ministrado, posto que, “[...] era preciso combater a „chaga do analfabetismo‟ que  

envergonhava e impedia o país de pertencer ao grupo das „nações cultas‟.” 

Assim, fica evidenciado que as primeiras décadas do século XX significaram 

para a educação brasileira, e baiana, o momento em que a escola começa a 

delinear seu “novo” formato, a exemplo da laicização do ensino público, resultado da 

separação que a Constituição Republicana estabelecia entre Estado e Igreja. E, 

após a Revolução dos anos 30, as novas exigências da industrialização e dos 

serviços urbanos, a expansão do Capitalismo, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação e a publicidade, o cinema, o rádio, promoveram mudanças expressivas 

nos costumes, gerando novos comportamentos femininos, influenciando os 

conteúdos e a expansão do ensino9
.  

Entre as décadas de 40 e 50,  

 

[...] as mulheres não mais aceitavam as mesmas subordinações a que suas 
antecessoras estiveram submetidas, mas muitos valores permaneceram 
inalterados, principalmente os referentes à sexualidade e domesticidade. 
Entretanto, a expansão dos meios de comunicação, a conquista do direito à 
instrução, a ampliação do mercado de trabalho e o acelerado progresso e 
desenvolvimento, assim como as novas descobertas da ciência, acabaram 
por produzir uma nova consciência feminina que se foi esculpindo em 
meados do século 20 na esteira do término da Segunda Guerra. O meio 
século transcorrido desde as primeiras lutas feministas, juntamente com 
suas conquistas, trouxe as duplas jornadas de trabalho. O lar ainda era 

                                                 
9
 Aqui se inserem agora imagens das mudanças ocorridas no cenário da educação brasileira, como 
tendência a ser seguida pelas escolas de todo o país. Não se insere agora recortes da Bahia porque 
não é objetivo da pesquisa fazer reflexão sobre novos paradigmas e seus reflexos, mas trazer 
recortes de imagens que de alguma forma revelariam a razão, ou não, das situações educacionais 
que promoveram tanto a exclusão de mulheres como instalaram a desigualdade entre homens 
mulheres, negros e brancos.  
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considerado como um local essencialmente reservado às mulheres e os 
cuidados com os filhos também [...] (ALMEIDA, 2000, p. 10) 

 

Embora, como bem assinala Passos (2008, n.p.), 
 

[...] a tendência católica nos anos 50 era forte [...] a orientação dada 
demonstrava que o lugar da mulher era no lar, e sua principal função 
consistia em ser esposa e mãe. Para isso, ela precisava ser dócil, serena e 
companheira, entre outros requisitos. Devia ser obediente aos pais e aos 
maridos, auxiliando-os, sem com eles competir. 

 

Nessa mesma época, também, o movimento negro rompe uma militância 

isolada de crítica ao descaso do governo e de campanhas em prol da educação e 

estabelece alianças com outros setores progressistas da sociedade, dentre as mais 

importantes, a firmada com a intelectualidade nacional e estrangeira, que resultou 

num importante movimento de valorização da cultura negra e na produção crítica 

acerca da situação do afro descendente no Brasil, a exemplo da exclusão à 

escolarização. Surgem as reivindicações para graus mais altos de escolaridade; 

revisão de currículos; inaugura-se a relação cultura e educação nas práticas e 

propostas do movimento negro. 

Foi um período denominado Pacto Populista (1945-1964), em que se 

evidenciou o crescimento da pressão social pela democratização do ensino, mas 

somente em 1961, com o advento da LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira), se garantiu equivalência de todos os cursos de grau médio. O ideal de 

progresso, que continuaria a envolver o país e a concepção de desenvolvimento 

através da educação, perdura até os meados dos anos 70.  É perceptível que as 

décadas de 60 e 70 refletem imagens da quebra de antigos preconceitos e dos 

movimentos e protestos de segmentos da população marginalizados, embasados na 

idéia de que a diversidade e a diferença entre os seres humanos não justifica a 

discriminação, a dominação, nem a opressão. O silêncio a que estiveram 

submetidos no passado parece ter ficado para traz e vozes de homens e mulheres, 

de brancos e negros, brancas e negras, se tornaram constante no panorama 

sociopolítico e econômico do país, com vistas à eliminação de uma desigualdade 

persistente. 

Nessa década de 70 abria-se às mulheres possibilidade de exercer 

profissões. Elas já faziam magistério, disputavam vestibulares, ingressavam nas 

universidades e, assim, aumentavam suas chances de ingresso e permanência no 
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mercado de trabalho. E, com o surgimento do movimento negro unificado, em 1978, 

as questões educacionais referentes à população negra recebem tratamento nos 

debates públicos em geral e se colocam como prioridade. Instaura-se o dia da 

“Consciência negra” e muitos programas surgem desde então com o objetivo de 

orientar o combate ao preconceito e discriminação no sistema de ensino. 

A partir de 1980, em meio ao processo de redemocratização do país, crescem 

os estudos que investigam demandas educacionais de grupos excluídos e minorias, 

surgindo propostas radicais para os currículos escolares, visando eliminar 

preconceitos e estereótipos em relação aos negros, às mulheres e à cultura afro-

brasileira. Crescem, também, as reivindicações de aumento do acesso a todos os 

níveis e condições de permanência nas escolas sendo que, em muitas 

administrações estaduais, foram organizados grupos de assessorias, a exemplo de 

São Paulo e Bahia, nas Secretarias de Educação e Cultura para inferir nos 

currículos, na formatação dos livros didáticos, e em outros mecanismos de instrução. 

 No meado da década em diante, a expansão do ensino se intensifica. São 

desenvolvidas políticas públicas para manutenção das crianças na escola, 

empreendendo-se esforços para a universalização da educação básica. Aumenta-se 

o número de universidades particulares favorecendo a empresa privada, com  

implemento de vagas para os cursos superiores, acesso a bolsas e empréstimos por 

parte do Governo Federal, permitindo maior acesso a esse nível de ensino. 

Concomitante a isso, o movimento de mulheres negras denuncia com mais força as 

nítidas discriminações e desigualdades a que estavam submetidas às mulheres 

negras em relação às mulheres brancas. 

Nesse contexto, ocorre à expansão educacional proporcionando aumento 

significativo das oportunidades de acesso à escola em todos os níveis de ensino, 

sendo as mulheres (as brancas, em especial) o grupo mais beneficiado. Informa 

Lima, (1995, p. 489) que “[...] elas partem de uma situação desigual nos anos 50 

para já em 1980 dividirem equitativamente com os homens as possibilidades de 

acesso à escola, ultrapassando-os no ensino básico e se igualando no ensino 

superior [...]”. Entretanto, apesar de tal avanço, as diferenças tendem a persistir ante 

a percepção da tendência pela inserção de mulheres em cursos tidos como 

“tipicamente femininos”, de status inferior e menos valorizados no mercado de 

trabalho.  

Nessa época, a taxa de analfabetismo atingia mais as mulheres negras e elas 
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eram minoria nas universidades. Segundo informam Gonçalves; Silva (2000, p. 154), 

dados apresentados por Sueli Carneiro no VIII Encontro dos Negros do Norte e 

Nordeste, 48% das negras não conseguiram, em 1988, concluir um ano de estudo, 

enquanto que, entre as mulheres brancas, esta percentagem caía para 24 %. É 

visível a persistência dessas taxas, “[...] associada aos mecanismos sociais de 

depreciação através dos quais as mulheres negras e mestiças desenvolvem um 

poderoso sentimento de inferioridade, acaba por criar um quadro dramático que 

implica toda uma geração de crianças e jovens [...]”. E, tendo em vista a dimensão 

do problema, o feminismo negro naquele evento acabou por elevar a educação a um 

campo privilegiado de reivindicações e de luta. 

Com base nas informações de Lima (1995), é importante considerar que se 

as variações nos níveis de escolaridade não são mais tão marcadas por diferenças 

de gênero, permanecem nas diferenças por pertencimento racial. Estudos 

demonstram que as diferenças ainda persistem no corpo da população negra desde 

o ingresso até o retorno do investimento na educação. Além disso, os negros sofrem 

com discriminação no mercado de trabalho, se concentram em áreas onde existem 

altos índices de analfabetismo, ingressam mais tarde na escola, apresentam os 

maiores índices de evasão e repetência e atingem o nível universitário em 

proporções inferiores em relação aos brancos. Analisando as diferenças entre 

homens e mulheres, ano 1990, informa que 40% dos brasileiros têm menos de três 

anos de escolaridade, 41,9% dos homens/40,1% das mulheres. Diminui-se de forma 

significativa o analfabetismo, mas ainda se convive com o baixo nível de 

escolaridade, principalmente entre mulheres pardas e negras.  

Diferentemente dos tempos passados, os tempos atuais demonstram que um 

número cada vez maior de mulheres começa a buscar na educação um meio de 

garantir conhecimento, segurança econômica e status. Dados estatísticos da 

Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

indicam que nos últimos anos a taxa de alfabetização entre as mulheres aumentou 

em muitos países, inclusive no nosso, mas, em contrapartida, as disparidades entre 

homens e mulheres continuam enormes, tanto no nível de escolarização quanto em 

índice de analfabetismo.  

Assinalam Alves; Beltrão (2004, [n. p.] que: 

 

O século XX terminou de forma completamente diferente do que começou e 
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dentre todas as conquistas femininas, a reversão do hiato educacional de 
gênero foi uma das mais significativas. A educação brasileira ainda carece 
de uma expansão quantitativa e qualitativa para atingir os padrões 
internacionais já alcançados por países com o mesmo nível de 
desenvolvimento. Contudo, nos últimas décadas, o número de anos de 
estudo médio cresceu bastante para ambos os sexos, sendo que as 
mulheres ultrapassam os homens em todos os níveis educacionais. As 
conquistas em educação vieram acompanhadas de outras conquistas, como 
a entrada no mercado de trabalho, a maior presença na política, maior 
autonomia e liberdade, maiores direitos sexuais e reprodutivos, etc. [...] sem 
dúvida, a reversão do hiato de gênero na educação foi uma revolução que 
mudou a história de mais de 450 anos de exclusão (ou menor participação) 
feminina nas escolas.  

 

Para Paiva (1987, p. 31), esse movimento que se denominou de “realismo em 

educação”, caracterizava-se por uma abordagem dos problemas educacionais sem 

unilateralidade, ou seja, as questões educacionais estariam voltadas tanto a 

perspectiva interna como externa, levando-se em conta o papel desempenhado pelo 

sistema escolar e por outros movimentos educativos na sociedade como um todo 

sem perder de vista a qualidade do ensino. Esta posição “realista” é defendida por 

“[...] um grupo bastante diferenciado, no qual se encontram posições que podemos 

considerar antagônicas do ponto de vista político. Conservadores e revolucionários 

podem ser encontrados nesse grupo [...]”, composto por militantes atentos a relação 

entre educação e democracia com proposta de “renovação escolar”, de uma 

educação aberta para todos indistintamente.   

Também, pesquisas têm revelado que no Brasil é recente a inclusão de uma 

perspectiva de gênero nas políticas públicas de Educação. Isso vem se dando,  

paulatinamente, a partir da Constituição de 1988, que de forma bastante explícita 

delineou a base para que as políticas de igualdade fossem inseridas nas propostas 

políticas,  no seu artigo terceiro que prevê a ampliação de direitos “[...] sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, cor idade e quaisquer outras formas de 

discriminação [...]”.(BRASIL, 2001, art. 3)  

A partir de então, segundo informa Henriques (2002, p. 45-46), passam a ter 

lugar às mudanças estruturais, no sentido de promover “[...] a redefinição dos 

marcos institucionais de implementação de um ensino universal e de qualidade [...]”, 

ocorrendo transformações que contribuem no sentido da universalização do acesso 

e permanência na escola referenciada em um ensino de qualidade. Mas, somente 

no período entre 1990 até 2002, o país começa a ampliar as demandas dos direitos 

de gênero no campo das políticas públicas para Educação. Crescem as 
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reivindicações e esforços de diferentes segmentos para construção de igualdade no 

âmbito educacional, sendo uma das metas almejadas a de eliminar a discriminação 

contra a mulher, com a garantia de melhores condições quanto à carreira e à 

capacitação profissional, bem assim, coibir todo conceito estereotipado dos papéis 

masculino e feminino em todas as formas e níveis de ensino. 

Entretanto, o que se vê ainda hoje nas políticas públicas de Educação é que 

os avanços tem sido tímidos. Viana e Umbehaum (2004) apontam como avanços 

significativos o reconhecimento da maternidade como uma função social e o dever 

do Estado, e o cuidado e assistência com a criação de creches e pré-escola; os 

avanços na educação infantil, a exemplo da introdução da temática da sexualidade e 

de gênero; a grande circulação da literatura feminista francesa e norte-americana 

fomentando discussões e as reflexões em torno da questão de gênero. Consideram  

a criação dos Parâmetros Curriculares Nacional (PCNs), 1995-1997, o de mais 

importante repercussão, pois o documento privilegia as questões de gênero, com 

destaque a temas centrais como sexualidade e gravidez, norteando os currículos do 

ensino fundamental e médio, em todo território nacional, tanto na formação discente 

como na prática de ensino. 

Observa-se, também que o sistema educacional brasileiro expandiu-se de 

forma significativa nos últimos anos, evidenciando a elevação da escolaridade 

medida da população, a redução da taxa de analfabetismo e o aumento do número 

de matrículas em todos os níveis de ensino.  

 

Essa expansão, apesar de absolutamente necessária, ainda é modesta e 
não necessariamente está associada aos componentes de qualidade e 
equidade requeridos por uma estrutura educacional moderna. No entanto, é 
evidente que a manutenção dessa tendência contribui para recuperar nosso 
atraso histórico estrutural em relação á escolaridade da população brasileira 
e às possibilidades de desenvolvimento econômico e social sustentável em 
nosso país [...] Além de não apresentar problemas estruturais de oferta de 
vagas, o sistema de ensino atravessa um período de forte transição 
institucional. A Lei de Diretrizes bases da Educação nacional (LDB) 
representa o principal elemento qualitativo dessa transição. A LDB instituída 
em 1996 permitiu a redefinição de papéis e responsabilidades do sistema 
de educação, concedendo maior autonomia à escola, flexibilizando os 
conteúdos curriculares e estimulando a qualificação do magistério [...] 
(HENRIQUES, 2002, p. 33-45) 

  

Importa reconhecer, ainda, que as mulheres conseguiram ultrapassar os 

limites impostos por uma educação voltada á sua desvalorização como sujeito e 

cada vez mais vem se inserindo nas escolas e universidades do país rompendo as 
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barreiras do conhecimento antes concebido como “coisa de homem”. Mas, 

certamente, falta muito para que exista equidade de gênero no nosso país, mesmo 

que elas estejam a ocupar novos espaços, e destacando-se em áreas antes longe 

do alcance do “segundo sexo”. Apesar de terem partido de uma situação altamente 

desigual elas estão ocupando mais espaços, e parecem empenhadas em fazer da 

educação escolar um meio possível de promover mudanças significativas para suas 

vidas.  

Diante desse panorama, devo concordar com a assertiva de que é preciso, 

 

[...] levar em consideração que na educação escolar coexistem as 
diferenças de sexo, assim como as de classe e etnia, configura-se nos 
tempos atuais como uma abordagem necessária nas pesquisas 
educacionais, em vista dos aspectos multifacetados de uma sociedade 
diferenciada quanto ao acesso à educação, à cultura e aos bens materiais. 
(ALMEIDA, 2000, p. 12) 

 

Sendo assim, estou convencida de que foi importante ilustrar recortes do 

caminho percorrido pela educação feminina no Brasil, com breve enfoque na Bahia, 

demarcando tempos e eventos distintos, onde na cultura e no imaginário se 

processam e deixam os vestígios de movimentos, reformas, avanços e sinalizam 

para mudanças “[...] no processo de construção de novas subjetividades, 

identidades e modelos de formação feminina [...]” (Dick, 2001, p. 688). Dos 

conventos às escolas normais, passando pelos colégios ou no interior dos lares, no 

seio da família; contemplando a legislação e suas prescrições sobre quem educar, 

modos e tempos; as imagens revelaram a experiência educativa das mulheres, 

explicitando a face de uma educação diversa, complexa, desigual, e uma dinâmica 

significativa para melhor entendê-la.  

As últimas décadas, especialmente a partir dos anos 90, têm sido 

progressivamente marcadas por uma maior atenção e investimento na formação, 

principalmente de jovens e adultos, acompanhado de acentuado e persistente 

discurso sobre a importância da educação para a vida e para o desenvolvimento do 

nosso país. Tempo em que, também, alguns aspectos vêm se alterando de forma 

significativa nos campos político, social, econômico e cultural, provocando novos 

modos de pensar a inserção e o desenvolvimento pessoal e social, com 

conseqüências na forma como se organiza e vivem a formação, voltando-se o olhar 

para as instituições escolares, os profissionais e sua atuação, os educandos, a 
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aprendizagem. 

A partir de então, segundo assinalam Vianna e Unbehaum (2004, p. 78) [...] a 

intersecção das relações de gênero e educação ganhou maior visibilidade nas 

pesquisas educacionais, “[...] com grandes avanços na sistematização de 

reivindicações que visam à superação, no âmbito do Estado e das políticas públicas, 

de uma série de medidas contra a discriminação da mulher [...]”. Dentre elas a 

ampliação dos direitos, tendo a educação escolar como importante dimensão da 

construção da cidadania. E, essa defesa da educação como direito de todos e sua 

expansão fez dela “[...] um dos requisitos para que os indivíduos tenham acesso ao 

conjunto de bens e serviços disponíveis na sociedade, constituindo-se em condição 

necessária para se usufruir de outros direitos constitutivos do estatuto da cidadania”. 

(OLIVEIRA, 2001, p.15) 

 Nesse sentido, faz-se importante discutir educação alinhando-a a outras 

noções e contextos, agora, com a introdução do termo empoderamento. 

 

2.3 EDUCAÇÃO E EMPODERAMENTO 

 

Segundo Iorio (2002) a origem do conceito de empoderamento é objeto de 

disputa de dois movimentos. O movimento negro na luta por direitos civis nos 

Estados Unidos nos anos sessenta, que sacudiu o cenário político americano 

exigindo o fim do preconceito e da discriminação que marcavam a vida dos negros, 

com o propósito de busca por valoração da raça e conquista de uma cidadania 

plena. O movimento feminista que se inicia entre as décadas de 70 e 80, momento 

em que grupos de mulheres de todo o mundo se reúnem para desenvolver  

 

[...] um árduo de conceitualização e trabalho de implementação de 
estratégias de empoderamento, com a qual buscaram romper com as 
diferentes dinâmicas que condicionavam a existência e impediam a 
participação e a cidadania plena das mulheres. (IORIO, 2002, p. 3). 

 

Admite a autora que “[...] é na interseção com gênero que o conceito de 

empoderamento se desenvolve tanto em nível teórico como instrumento de 

intervenção na realidade [...]”, sinalizando, ainda, que é nos anos 90 que “[...] se 

observa a expansão do uso deste conceito para todas as áreas de debate sobre 

desenvolvimento [...]”. E, ao partir desta perspectiva de poder a estratégia de 
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empoderamento que prevalecia era de que “para as mulheres romperem a situação 

de dominação, elas deveriam ser “empoderadas” de forma a conquistar espaços na 

estrutura econômica e política da sociedade e, dessa forma vir a participar do 

processo de desenvolvimento [...]”. Trata-se, portanto, de uma perspectiva de 

empoderamento ancorada no conceito de “poder sobre”, cuja idéia subjacente está a 

“reversão da relação de poder”, que podem ocasionar a perda do poder ou o uso 

dele por outrem contra quem o detém, o homem. Então, “[...] as estratégias de 

empoderamento dentro desta perspectiva não propõem mudanças estruturais nas 

relações de poder dentro de uma sociedade e nem questiona a forma como o poder 

é distribuído na sociedade [...]”. (IORIO, 2002, p. 4). 

Neste mesmo cenário, novos esforços analíticos sinalizam para diferentes 

conceituações de poder, com foco em processos e não mais em resultados, surgem, 

então, outras descrições conduzindo a novas perspectivas de empoderamento: 

“poder para” (processo que conduz a realização de capacidades, cria possibilidade, 

sem que haja dominação sobre o outro) “poder com” (reforça á idéia de que a união 

de forças favorece o alcance de mudanças), e “poder de dentro” (força espiritual, 

que reside em cada ser humano). 

Sobre o “poder de dentro” afirma Iorio (2002, p. 5-6): “[...] é a base da auto-

aceitação e do auto-respeito, que por sua vez significa o respeito e aceitação dos 

outros como iguais. Este poder pode permitir que uma pessoa mantenha uma 

posição ainda que a grande maioria possa estar contra [...]”. Seguindo essa lógica, o 

empoderamento não deve se dá somente com o alcance do “poder sobre”, já que 

este impõe a submissão ao outro, mas, também do “poder com” ou “poder de 

dentro”, “poder para”, pois, o desenvolvimento destes nos conduz, a uma visão de 

empoderamento bastante diferente. Trata-se de uma noção de poder que privilegia a 

capacidade do ser humano de expressar e agir por si, sua liberdade de expressão, 

de dirigir seus passos rumo à plena realização. 

A essência desse processo pode ser entendida nos postulados de outros 

autores: 

 

O empoderamento se ocupa da comunidade coletiva, e por fim, da 
conscientização de classe, para entender de forma crítica a realidade com o 
propósito de usar o poder que ainda resta aos despossuídos, como uma 
ferramenta de desafio aos poderosos, e em última análise, para transformar 
a realidade através de batalhas políticas conscientes. (OAKLEY; CLAYTON, 
apud GRAIG; MAYO, 2003, p. 11). 
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Nas palavras de Costa (2006), o termo começou a ser usado pelo movimento 

de mulheres, com a compreensão de que a alteração radical dos processos e 

estruturas reduz a posição de subordinação das mulheres como gênero. Para esta 

autora o termo pode ser definido como um mecanismo pelo qual às pessoas, as 

organizações, as comunidades tomam controle de seus próprios assuntos, de sua 

própria vida, de seu destino, tomam consciência da sua habilidade e competência 

para produzir e criar e gerir. 

Em seus estudos sobre o tema, Oakley e Clayton afirmam: 

 

[...] que o enfoque sobre o empoderamento reconhece a importância do 
aumento de poder das mulheres, tende a identificar o poder menos em 
termos de dominação sobre outros e mais em termos da capacidade das 
mulheres de adquirir confiança em si mesmas e se fortaleceram 
internamente. Isso se traduz como o direito de exercer escolhas em sua 
vida e de influenciar os rumos das mudanças, através da capacidade de 
controlar os recursos materiais e não materiais. Ao contrário dos enfoques 
centrados na equidade, não enfatiza tanto o status das mulheres em 
comparação com o dos homens, mas busca provocar seu empoderamento 
através da redistribuição do poder dentro e entre as sociedades. (OAKLEY; 
CLAYTON, apud MOSER, 2003, p. 12) 

 

Ao que se vê, então, o termo empoderamento evoca diferentes interpretações 

e significados associados. Estabelece forte relação com a palavra “poder” e o 

conceito de poder enquanto relação social, seguindo uma lógica diferente do sentido 

da palavra inglesa empowerment. Na perspectiva feminista é um poder que afirma, 

reconhece e valoriza as mulheres. E nas palavras de Freire (1986), no contexto da 

Filosofia e da Educação, a pessoa, grupo ou instituição empoderada é aquela que 

realiza, por si mesma, as mudanças e ações que a levam a se fortalecer e evoluir. 

Seguindo esta ótica o empoderamento de mulheres deve ser entendido como 

um processo que nos leva a pensar na questão do poder em outra perspectiva. Um 

processo que assume formas mais democráticas e constrói novos mecanismos de 

articulação e responsabilidade coletivas e compartidas, interferindo nas tomadas de 

decisões. Freire (1986) sugere que o empoderamento seja concebido como 

processo e resultado, cuja emersão se dá num processo de ação social, no qual os 

indivíduos tomam posse de suas próprias vidas pela interação com outros 

indivíduos, gerando pensamento crítico em relação à realidade, favorecendo a 

construção da capacidade pessoal e social e possibilitando a transformação de 

relações sociais de poder.  

Para Oakley e Clayton (2003, p. 12), o empoderamento pode se manifestar 
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em três grandes áreas: o poder como maior confiança na capacidade pessoal, para 

levar adiante algumas formas de ação; o poder como aumento das relações efetivas 

que as pessoas desprovidas podem estabelecer com outras organizações e como 

resultado da ampliação do acesso a recursos econômicos. Dessa forma, entendem 

que, 

 

 [...] o desenvolvimento como empoderamento não vê os indivíduos pobres 
como carentes de apoio externo, mas de uma maneira mais positiva, busca 
criar uma perspectiva de desenvolvimento interativo e compartilhado no 
qual se reconheçam as habilidades e conhecimentos das pessoas. O 
empoderamento não é simplesmente uma terapia para fazer com que os 
pobres se sintam melhores com a sua pobreza, nem é simplesmente apoio 
às “iniciativas locais” ou fazer com que tenham mais consciência política [...] 
o empoderamento está relacionado à uma “mudança positiva” nos 
indivíduos e nas comunidades, e em sentido estrutural, à organização e à 
negociação[...] (OAKLEY; CLAYTON, 2003, p. 13) 

 

Sendo assim, partindo do pressuposto de que a iniciativa das mulheres da 

pesquisa reside na tomada de consciência em favor da mudança de sua própria 

condição, este estudo busca com o uso do termo, a conseqüência da experiência de 

vida dessas mulheres na conciliação das atividades do lar/trabalho/escola, 

vislumbrando o que/como foi possível possibilitar a expansão de seus horizontes, e 

não a conformação com a “própria sorte”; o que as fez perseverar na luta por seu 

desenvolvimento pessoal e profissional. 

Então, compreender que dimensões como gênero, classe, raça/etnia, 

idade/geração se entrelaçam e são elementos estruturantes fundamentais da vida 

social; conhecer um pouco da história da educação feminina no Brasil; entender que 

educação e empoderamento se articulam como tendência real de ascensão 

sociocultural e econômica de mulheres, constituíra-se passo importante para situar 

em que bases teóricas foram buscadas referências para dirigir a discussão, que 

procura dar voz a sujeitos “silenciados”, vislumbrando as trajetórias de vida e de 

escolarização de mulheres, situando-as em tempos e espaços diferenciados, para 

apreciação de imagens e tensões geradas no transcurso de idas e vindas pela 

escola.  
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III       TEMPOS DE VIDA – TEMPOS DE ESCOLA 
 

Temos que defender o direito à educação como direito universal, mas como 
direito concreto, histórico, datado, situado num lugar, numa forma de 
produção [...]; seus sujeitos tem trajetórias humanas, de classe, de gênero, 
de etnia, de raça, em que vão se construindo como mulheres, indígenas, 
negros e negras, como trabalhadores, produtores do campo...Esses sujeitos 
tem rosto...tem identidade...; sujeitos coletivos concretos, históricos[...]      

                                                          (Miguel Arroyo, 2006) 

 

Acrescentado ao que diz Arroyo, são sujeitos de direito que expressam 

posições e apontam caminhos que direcionam para um novo olhar sobre a escola, 

seu papel social, as relações ali estabelecidas, a cultura institucionalizada, o 

processo ensino-aprendizagem, bem como, a sua importância como espaço 

formador capaz de abrir novas possibilidades. Sendo assim, nesse momento se 

inscreve o resultado da apreciação de espaços de convivência das mulheres e das 

referencias que possibilitaram a identificação do grupo, condições de vida, ações, 

estados, valores, introduzindo o re-encontro de vivências e experiências que iniciou 

sua forma no passado e até hoje imprime suas marcas. Reúne, também, um 

conjunto de ideias que refletem as tensões vivenciadas nas trajetórias de vida e de 

escola dessas mulheres. Referencia imagens que se formaram no decorrer da 

investigação e as relações estabelecidas com determinadas situações e influências, 

considerando suas trajetórias humanas de gênero, classe, pertencimento racial, 

idade/geração.  

A primeira seção – O bairro da Mata Escura: uma fonte de/da história – 

procura mostrar características da localidade onde as mulheres residem e 

compartilham experiências. Em seguida – Conhecendo os sujeitos desse lugar: 

Quem são essas mulheres? – registra as primeiras impressões e descobertas 

geradas nas “rodas de conversa”, o traçado do perfil das mulheres, contemplando 

dados singulares e pontos que as aproximam.  Após esta, outra seção se abre 

fazendo incursão em um novo campo de saber para melhor entendimento do sentido 

de suas trajetórias.  

As seções seguintes descrevem as trajetórias de vida/escola, ora desvelando 

o passado de uma infância e adolescência essencialmente marcadas por 

dificuldades, imposição de pessoas e condições desfavoráveis, ilustrando o cenário 

de precariedade a que estiveram submetidas; ora os tempos entre a juventude e 

idade adulta, dando visibilidade às situações vivenciadas na escola e no mundo do 
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trabalho, vislumbrando espaços e relações sociais. Referencia passado e presente 

de suas trajetórias, refletindo sobre as marcas da desigualdade/exclusão e seus 

efeitos; traduzindo imagens das condições de vida, valores, as relações e o cenário 

educacional, tempos de vida e de escola em diálogo com outros estudos. 

 

3.1 ESPAÇOS, SUJEITOS E SABERES LOCALIZADOS: O bairro da Mata Escura: 

uma fonte de/da história 

 

Cada cidade, cada bairro, cada comunidade, tem suas peculiaridades, cultura, 

costume e história, que devem ser conhecidas e transmitidas, a fim de fortalecer a 

identificação do local e a estrutura social. Por isso, mesmo não sendo o principal 

foco de atenção deste estudo é preciso considerar o bairro da Mata Escura, suas 

principais características, parte do todo da pesquisa, pois, trata-se do espaço de 

convivência dos sujeitos pesquisados, o chão de suas trajetórias.  

A localidade da Mata Escura é um dos bairros periféricos mais antigos de 

Salvador e, ainda hoje, pouco conhecido dos moradores do centro da cidade. Um 

local antigamente formado por duas fazendas, cujos donos eram o Dr. Romeu e Dr. 

Raul, além da existência de matas fechadas. No ano de 1870 o local foi objeto de 

arrendamento por parte de Flaviano Manoel Muniz e Maximiniano José da 

Encarnação, de sua então proprietária, conhecida por Dona Feliciana.  

Segundo Andrade; Mendonça; Caldas (apud Vasconcelos, 2008, n.p.), no 

Brasil Imperial, época que se caracterizou pela existência de pequenos povoados, 

das freguesias e de grandes áreas de engenho, o atual bairro da Mata Escura serviu 

de local de abastecimento de água da região devido a seus mananciais hídricos. No 

ano de 1880, a Companhia do Queimado compra parte das Fazendas Bate Folha e 

São Gonçalo para construir as barragens da Mata Escura e da Prata com o objetivo 

de abastecer Salvador. Até 1987 o abastecimento de água na cidade foi feito por 

essas repressas projetadas pelo Engenheiro Teodoro Sampaio, sendo desativada 

devido á baixa vazão e á poluição.  O mapa a seguir é uma parte de área da Mata 

Escura onde, no passado, fora construída a primeira represa. 
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MAPA 1 – PARTE DA MATA ESCURA - PRIMEIRA REPRESA 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Google. Dados Cartográficos. 2010. 

 

O bairro formou-se a partir das duas fazendas, além de sítios e chácaras com 

muitas árvores frutíferas, principalmente jaqueiras e mangueiras, passando a ser 

conhecida como Mata Escura do Retiro. Há quem diga que sua denominação se 

explica pela existência de matas fechadas. Além disso, foi o local palco de cultos 

religiosos africanos que se escondiam na “mata escura”, nos quilombos, deixando 

no local como herança a tradição do candomblé. Dois  antigos terreiros,  o “Bate 

Folha” e a “Casa de Oxumaré”, instalados no final do século XIX e início do XX, que 

preservam até hoje as raízes culturais do candomblé de Angola e parte da mata 

atlântica. 

Na memória do “povo antigo” da comunidade estão resguardadas parte das 

informações que formatam sua história. Na década de 30 do século passado já se 

constatava a formação de núcleos de povoamento, com vários casebres. A 

ocupação da localidade se deu por pessoas oriundas do interior, com baixo poder 

aquisitivo, tornando-se o primeiro bairro a iniciar a expansão interiorana da Capital. 

Até então era um lugar pacato e com pequena quantidade de moradores. As poucas 

casas eram de taipa, o abastecimento d´água era feito de cisternas e não havia luz 

elétrica. Dizem os mais velhos que o acesso ao local entre os anos 40 e 50 era 

difícil, saltava-se do bonde no Retiro e o restante do percurso “era feito a pé”.  

Muitos moradores trabalhavam nas plantações, criavam gado, tinham casas de 
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farinha, e a produção era vendida na feira de Água de Meninos. 

No inicio dos anos 60, o terreno, que era uma fazenda onde está localizada a 

penitenciária Lemos de Brito, foi desapropriado pelo governo do Estado para a 

construção do referido sistema prisional. Há quem pense que o bairro cresceu a 

partir daí, mas o fato é que a partir da década de 70, Salvador cresceu 

assustadoramente e o bairro de Mata Escura não ficou isento. A partir dos anos 80 

começaram obras de urbanização do local e todo bairro passou a contar com 

asfalto, água encanada e luz elétrica, além da construção de conjuntos 

habitacionais, devastando parte da reserva atlântica do local. Hoje, com um número 

considerável de casas, comércio intenso, ônibus e carros circulando nas ruas, é 

difícil imaginar como era chegar à região ou mesmo tentar descrever as condições 

de vida dos antigos moradores.  

Conforme mapa a seguir, o bairro está situado na zona Nordeste da cidade 

de Salvador, limitadando-se com outros bairros, Tancredo Neves, Sussuarra, 

Calabetão, Jardim Santo Inácio. As vias de acesso mais comuns são as Avenidas 

Silveira Martins, Gal Costa e a Estrada das Barreiras, em seu prolongamento até a 

Brasilgás, com acesso à BR-324 e a outras áreas periféricas da capital.  

 

MAPA 2 – LOCALIZAÇÃO DO BAIRRO DA MATA ESCURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Google. Dados Cartográficos. 2010. 

 

Com a construção do acesso à BR-324, via Brasilgás x Estrada das Barreiras, 
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melhorou a acessibilidade à Rua Direta do bairro. O número de casas foi crescendo, 

a população aumentando, o comércio ocupando espaço. Mas como todo bairro 

periférico dos grandes centros urbanos, o bairro de Mata Escura é carente. A 

localidade cresceu sem planejamento adequado; a comunidade é pobre, formada 

por uma população de baixa renda, de maioria afro-descendente, que reside em 

pequenas habitações construídas em ruas estreitas e acidentadas, desprovidos de 

infra-estrutura, como educação e saúde de qualidade, espaços de lazer, etc. 

De acordo com Andrade; Mendonça; Caldas (apud Caldas; Nunes; Mariano, 

2008, n.p.), dados do IBGE (2000) indicam que: 

 

 [...] o bairro obriga uma população de 46.000 habitantes, de baixa renda 
(55% da população do bairro ganha entre 1 e 3 salários mínimos e 20% não 
tem rendimento) que dispõe de poucos recursos econômicos e de infra-
estrutura como hospitais, escolas ou áreas de lazer e cultura. No entanto 
apesar da miséria e da falta de serviços públicos ocorre também o 
fortalecimento da solidariedade e da capacidade de superação das muitas 
dificuldades [...] 

 

Muitos moradores participam ativamente de constantes movimentos em prol 

da melhoria do bairro. Reclamam da falta de mais escolas, sobretudo de ensino 

médio, postos de saúde, do sistema de transporte precário, e lutam por melhores 

condições de vida. Entre os mais jovens a principal reivindicação é por área de lazer, 

pois lá não existem praças, parques, jardins. Crianças, jovens e adultos sobrevivem 

do que tem e esperam por dias melhores, pois da antiga Mata Escura, “lugar 

tranqüilo e seguro”, segundo eles, resta muito pouco. 

Para atender a comunidade na área educacional o bairro dispõe de duas 

escolas da rede estadual, de ensino médio, o Colégio Dorival Passos e o Colégio 

Estadual Márcia Mércia, e três da rede municipal com oferta do ensino fundamental I 

e II, Escola Maria Constança, Escola Municipal Maximiliano da Encarnação; Escola 

Municipal São Miguel. Essas unidades funcionam em três turnos de ensino, 

contemplando um total de 3.904 educandos, do contingente total da rede estadual 

da cidade de Salvador, que é de 118.813 e da rede municipal 28.190, dentre os 

quais 18.275 são do sexo feminino10.  

Dentre os educandos matriculados no bairro, 1.059 estão concentrados no 

turno noturno, formando o contingente de jovens e adultos em curso do ensino 

médio, e das modalidades de ensino SEJA I e II, sendo que desse total, 621 são 

                                                 
10

 Fonte: Site da SEC (Secretaria de Educação do Estado da Bahia) 
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mulheres, “donas de casa” e/ou trabalhadoras, conforme tabela a seguir: 

 

TABELA 1 – UNIDADES ESCOLARES DO BAIRRO 

UNIDADE 

ESCOLAR 

TOTAL 

ALUNOS 

N. DE 

ALUNOS 

NOTURNO 

MASCULINO FEMIMINO 

Colégio Estadual Márcia Mércia 974 247 98 149 

Colégio Estadual Dorival Passos  981 254 109 145 

Escola Municipal Maria Constança 964 225 90 135 

Escola Municipal São Miguel  405 128 52 76 

Escola Mun.Maximiniano da Encarnação  580 205 89 116 

Total 3.904 1.059 438 621 

Tabela elaborada pela autora. 
Fonte: Secretarias das Unidades Escolares e CRE – Coordenação Regional de Educação – Cabula 

 

Além dessas unidades escolares outros espaços educativos atendem a 

comunidade. A Associação das Comunidades Paroquiais de Mata Escura e 

Calabetão (ACOPENEC), que faz um amplo trabalho sócio-educativo com crianças, 

adolescentes e jovens no contexto familiar e comunitário; a Associação dos 

Moradores e espaços religiosos, que ofertam cursos para pessoas de todas as 

idades: dança, telemarketing, pintura, capoeira, dentre outros. 

A Escola Maria Constança, onde hoje estudam e por onde passaram as 

mulheres da pesquisa, foi fundada em 22 de março de 1974, com o nome de Grupo 

Interescolar D. Maria Constança Morais de Carvalho e, desde então passou a ser 

conhecida pela comunidade como “GI”. Denominação até hoje utilizada pelos 

moradores do bairro ao se referir à unidade escolar, que funciona em três turnos de 

ensino, no atendimento a alunos e alunas de ensino fundamental I e II. Sua estrutura 

física é formada por 11 salas de aula, uma quadra esportiva, 01 biblioteca, 01 sala 

de vídeo, 01 laboratório de informática, sala de professores, direção e secretaria, 

cozinha e 04 sanitários.  

Hoje atende um contingente de 964 educandos e educandas, dos quais 225 

compõem o terceiro turno de estudo, jovens e adultos entre 16 e 60 anos de idade, 

sendo que 135 são mulheres, entre 17 e 58 anos de idade. Dado que confirma que 

esta unidade escolar, assim como as outras do bairro, detém um contingente maior 

de mulheres nas salas de aula, especificamente no turno noturno, horário disponível 

a educandos e educandas que necessitam conciliar os tempos de estudo e o 
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trabalho. 

Possui localização privilegiada porque fica a poucos metros do final de linha 

de ônibus do bairro, o que para muitos educandos e educandas facilita o acesso 

casa/trabalho/escola, e vice versa. A seu lado está o Colégio Estadual Márcia 

Mércia, cuja delimitação de espaço se dá através de um muro, separando uma 

escola da outra. É para essa unidade de ensino que boa parte dos estudantes que 

passaram pelo “GI” se matricula para cursar o ensino médio. As demais escolas 

estão localizadas em outras regiões do bairro, nas proximidades da Penitenciária 

Lemos Brito e adjacências. 

É nesse espaço, numa lida diária de trabalho, cuidado com a casa, e afazeres 

escolares, que as mulheres da pesquisa circulam cotidianamente traçando e 

vivenciando suas trajetórias de vida. Atores sociais em seus percursos intermitentes 

e complexos, cujas histórias de vida se constituem importantes campo de percepção 

e análise das imagens de determinada situação e/ou condição que se formaram no 

tempo e no espaço.  

 

3.1.1 Conhecendo os sujeitos deste lugar: Quem são mulheres?   
 

O grupo da pesquisa é formado por dez mulheres, em curso do ensino 

fundamental ou médio, com trajetória de escolarização no bairro e tempo de vivência 

dividido entre o lar, o trabalho e a escola. Mulheres de classe popular que, apesar 

dos percalços que marcam a trajetória de vida/escola, deixam de lado as 

“obrigações” conjugais e maternais e se inserem em um “novo” mundo – a escola – 

certas de que estão voltando a estudar na tentativa de recuperar, segundo elas, “o 

tempo perdido”, cujo perfil começa a se traçar, a partir do quadro abaixo: 

 

QUADRO 1 - GRUPO FOCAL: AS MULHERES DA PESQUISA 

Nome Idade 
Situação 
conjugal 

Cor 
N. 

filhos 

Idade do 
Ingresso 

e/ou 
Retorno à   

Escola 

Ocupação 
Principal 

Religião 
Série 
em 

curso 

Maria E 47 Separada Branca 01 46 
Caixa de           

Mercado 
Católica SEJA II 

Maria J 54 Separada Branca 02 10/42 
 

Doméstica 
Evangélica 8ª série 

Maria K 32 Casada Branca 01 08/28 Copeira Católica 1º ano 
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Maria C 
    45    Casada Negra 04 14/39 Comerciante Católica 8ª série 

Maria ML 61 Viúva Negra 04 08/55 
Vendedora 

autônoma 
Católica 3º ano 

Maria EL 50 Casada Negra 03 07/43 
Costureira/ 

Doceira 
Católica 3º ano 

Maria R 27 U. Estável Parda 
 

    01 
07/27 Manicura Católica 1º ano 

 

Maria AL 
31 Solteira Negra 01 14/30 Doméstica Evangélica 7ª série 

 

Maria L 
36 Casada Negra 01 07/34 Vendedora Católica SEJA 

 

Maria A 
40 Solteira Negra 01 14/35 Costureira Evangélica 1º ano 

Quadro elaborado pela autora.  
Fonte: Ficha dirigida ao grupo de pesquisa. 

 

Trata-se de mulheres negras, pardas e brancas, trabalhadoras, com idade 

entre 27 e 61 anos, com prole de um a quatro filhos, que exercem labor dentro e fora 

do lar (copeiras, costureiras, comerciantes, vendedoras, manicura, empregadas 

domésticas) e conjugam o trabalho formal e/ou informal com as tarefas de “dona de 

casa” e de estudante. 

Em relação ao vínculo dessas mulheres com o mercado de trabalho, o quadro 

demonstra o exercício de funções variadas, cujas ocupações reproduzem o perfil de 

atividades tidas como de caráter tradicionalmente feminina e algumas delas voltadas 

ao campo do trabalho doméstico, posto de trabalho considerado de menor 

qualidade, denotando que estão nas posições mais precárias. Além disso, afirmam 

que trabalham muito e comprometem o pouco tempo que lhes restam com as 

atividades do cotidiano doméstico e a escola. Somente aos finais de semana, 

quando podem, dedicam algum tempo ao lazer com amigos e familiares.  

A diversidade entre os sujeitos da pesquisa em termos étnico/racial 

prossegue no tocante a algumas características. Sete delas são afro-descendentes 

e se declaram negras ou pardas, enquanto que três se declaram brancas. Em 

relação à idade/geração aparecem distribuídas em três grupos. Às mais jovens, 

nascidas em um período que vai do início dos anos 70 até a primeira metade dos 

anos 80, com idade entre 27 e 32 anos. O segundo de “adultas plenas”, nascidas no 

final dos anos 50 e 60 e um terceiro formado por “mulheres maduras”, que 

representam uma geração que nasceu entre a segunda metade dos anos 40 e 50. 
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Em referência à situação conjugal, três delas se declaram oficialmente 

casadas, duas separadas, uma viúva e quatro são solteiras, mas mantém ou 

manteve por muito tempo relação estável. Os companheiros geralmente possuem 

ocupação laboral nos setores de serviço, em especial de construção civil, com pouca 

ou nenhuma participação nas tarefas domésticas ou no cuidado e educação da 

prole.  

Dessas uniões conjugais vieram os filhos, existindo apenas um caso de 

adoção. Sendo a maior quantidade de filhos presentes entre as mais velhas, todos, 

segundo elas, “já criados”. Duas delas nunca exerceram qualquer tipo de atividade 

remunerada antes do casamento, desde a união conjugal Maria ML61 e Maria EL50 

vinham exercendo apenas a função de “donas de casa”. Essa condição somente se 

reverteu para Maria ML61, com a viuvez e o crescimento dos filhos. As demais 

desde a infância ou adolescência exercem atividades laborais, cuja iniciação se deu 

no trabalho doméstico.  

No tocante à prática religiosa se dividem entre o catolicismo e a crença 

evangélica e, embora conheçam a tradição do candomblé no bairro, e até já o 

tenham frequentado, ao se reportarem ao assunto falam em tom de rejeição e 

discriminação, consideram o candomblé “coisa do diabo”. Em relação à condição de 

moradia e renda, oito delas possuem casa própria, que dizem ser simples e de 

poucos cômodos. Todas nessa condição tiveram ou tem um companheiro com quem 

dividem as despesas de casa. As demais moram de aluguel dividindo o espaço da 

casa com outros membros da família, irmãos, cunhados, mães. Segundo declaram, 

a renda familiar varia entre dois a três salários mínimos. 

Moradoras do bairro de Mata Escura por no mínimo dez anos, essas 

mulheres guardam na memória a vida no interior ainda criança e/ou adolescente, a 

vinda para cidade grande em busca de melhoria de vida ou, ainda, a mudança de 

um bairro para outro, ou até de Estado. Nesse espaço de convivência iniciaram 

novos percursos de vida, por conta de mudança de estado civil (casamento ou 

relação estável), ou porque precisou a família se deslocar de uma cidade para outra 

em busca de novas possibilidades. Esse movimento de mudanças demográfica, 

familiar, ocupacional, escolar, dentre outras, estariam a influenciar os modos de vida 

e os processos escolares. 

Quando instigadas a falar da trajetória de vida pessoal, o contexto familiar, 

relação conjugal, algumas delas se retraíram e evitaram falar do assunto. Outras  
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voluntariamente falaram da infância no interior, das condições de pobreza, da 

relação com os pais e companheiros, dos desejos de infância.  As histórias de vida 

de quatro das mulheres do grupo, cujos relatos são trazidos nessa seção, se 

destacam por evidenciarem as marcas do passado de uma infância de dificuldade, 

violência e castração de sonhos. 

As informações colhidas dão conta que a iniciação na escola se deu ainda na 

infância, por volta dos sete e oitos anos de idade, por orientação dos pais ou 

responsáveis; na adolescência ou idade adulta, de forma voluntária, por vezes 

associada à necessidade pessoal ou a realização de um desejo. A vida escolar 

mostra-se pontuada por todo um conjunto de sentimentos e hesitações: medo, 

insegurança, vergonha.  A intermitência faz parte do processo, que acontece de 

forma intercalada e mais intensamente na juventude e idade adulta. 

Esse abandono temporário, que gira em torno de 10 a 21 anos, quase sempre 

ocorre por alguma razão de ordem familiar, por exemplo: casamento e nascimento 

dos filhos; imposição do pai e/ ou cônjuge para o não aprendizado escolar; ou então, 

por questão estrutural, ou seja, por mudança de domicílio, falta de escola perto do 

local de residência para prosseguir os estudos (zona rural) e de condições para 

deslocamento para o centro urbano. Também por questões relacionadas à 

necessidade de sobrevivência, quais sejam: a iniciação muito cedo como 

trabalhadora doméstica para ajudar a família; a longa carga horária de trabalho; as 

dificuldades de deslocamento trabalho/escola/trabalho, tudo isso contribuindo para o 

baixo rendimento escolar e as situações de repetência. 

Essas mulheres enfrentam jornada de trabalho mínima de 10 horas diárias, 

algumas delas saindo do trabalho, indo para casa e de lá para a escola. Outras 

fazem o percurso trabalho-escola. Ao final da dupla jornada uma situação é comum 

entre elas: depois da escola é hora de cuidar dos afazeres domésticos, que às vezes 

rompem à madrugada. Desabafa Maria K32: “Quando chego da escola tenho que 

fazer comida para levar pro trabalho e deixar para meu filho e meu marido e ainda 

arrumar algumas coisas em casa... vou dormir muito tarde...”  

Outro aspecto levantado diz respeito ao modelo de ensino institucionalizado 

na/pela escola. O grupo chama atenção para os conteúdos programáticos e a forma 

como são repassados pelos professores. Algumas mulheres se manifestam 

indignadas com o formato da escola por estabelecer coisas e modos de ensinar e 

aprender que não conduz ao efetivo aprendizado. A rigidez dos tempos escolares 
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também lhes rouba tempo de trabalho e sobrevivência para ir à escola. 

Todas elas reconhecem o esforço empreendido, no sentido de garantir o 

vínculo com a escola, a permanência, bom desempenho, mas admitem que o 

cansaço e o desgaste criem empecilhos para o exercício desse direito. Problemas 

como reprovação, desânimo, repetência, interrupção da trajetória escolar são 

igualmente comuns ao grupo. Todas admitem que o baixo rendimento escolar e o 

abandono ainda que temporário, deve-se à longa jornada de trabalho, a incumbência 

de cuidar da casa e dos filhos, tornando “o tempo para estudar muito pouco”. Além 

disso, os problemas familiares que enfrentam no dia-a-dia acabam por colocar em 

xeque o que é mais importante. Entre “o peso” e “a medida”, ou seja, entre o 

problema e a escola, escolhem se afastar da escola ou, quase sempre, se utilizam 

do espaço da escola para “fugir” dos problemas, ainda que temporariamente. 

Apesar dos entraves, da difícil conciliação de tempos e tarefas que marcam 

esse processo intermitente, elas se mostram motivadas. A força de vontade, o 

desejo de aprender é evidente. E embora o dilema entre “cuidar da vida” e estudar 

persista e a conciliação da equação trabalhar/estudar seja difícil, a volta à escola é 

certa. Este retorno ocorre, quase sempre, depois que elas se desvinculam e/ou se 

livram das responsabilidades que lhes exigiam a família, o casamento ou união 

estável; quando tem oportunidade de ocupar postos de trabalho com carga horária 

mais flexível que a do trabalho de doméstica, ou então, quando a figura do pai ou do 

marido já não se faz mais presente nas suas vidas e os filhos já não precisam tanto 

de sua atenção. Segundo declaram algumas mulheres, é o momento em que 

efetivamente se vêem livre da “escravidão”. 

As motivações para a volta è escola variam. O grupo das mulheres casadas, 

ou que vive uma relação estável de muitos anos, justificam assim a decisão: 

preencher um vazio, fazer novas amizades, ajudar os filhos nas tarefas escolares, 

desenvolver sua capacidade comunicacional, aprender a ler e escrever 

fluentemente. A escola para elas é lugar de instrução e interação. Aquelas que 

contam com o apoio do marido e/ou dos filhos se sentem mais fortalecidas para 

vencer os obstáculos e dificilmente interrompem a trajetória escolar depois que 

decidem pelo retorno, entretanto, mesmo dando continuidade aos estudos uma ou 

outra almeja “se formar” ou se profissionalizar. 

Outras mulheres se mostram mais “independentes”, com a separação, viuvez, 

ou porque optaram por ficar “solteiras”. Afirmam decididas que voltaram à escola por 
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vontade própria porque perderam oportunidade de promoção no trabalho ou 

desejam construir uma carreira profissional que as conduza a uma melhor condição 

socioeconômica, citando o emprego público como melhor opção. Ressaltam a 

importância do incentivo de amigos, filhos, familiares e professores para garantia da 

freqüência e permanência na escola, bem assim, da continuidade dos estudos. Para 

algumas até concluir o ensino médio, por não acreditarem que podem ir adiante, e 

para outras, até a universidade porque para elas “estudar não tem tempo nem 

idade”, elas querem “aprender”, “construir coisas”, “se formar”.  

Perceptível, pois, que todas essas mulheres pontuam suas trajetórias de 

vida/escolar de acordo com as condições de vivência com seus pares, as 

necessidades e expectativas de cada uma. São mulheres que passaram longo 

período fora da escola, e decidiram voltar e continuar os estudos em busca de 

objetivos comuns, ou não, trilhando o mesmo caminho de dificuldades, que hoje se 

configura num vai-e-vem do lar ao trabalho, da escola para o trabalho, do trabalho 

para a escola, em diferentes tempos e espaços.  

Daí insurge nova investida por transitar em outros campos de saberes, 

buscando compreender algumas noções sobre trajetórias sociais para melhor situar 

as bases que fundamentaram as ideias até então suscitadas, e outras despertadas 

após examinar mais detidamente os depoimentos que descrevem as trajetórias de 

vida e escola das mulheres da pesquisa. 

 

3.1.2 Um diálogo sobre trajetória social                                                            
 

Algumas ideias postuladas sobre o estudo de “trajetórias” têm sido trazidas 

por pesquisadoras alemãs (Born, Kruger, Lorenz e Meyer) e aos poucos vem sendo 

conhecidas e discutidas por pesquisadores e pesquisadoras de outros países, a 

exemplo do Brasil, e se configurando perspectiva de importante contribuição para os 

estudos de gênero. Fazendo referência a Luz Araújo (1998), Gonçalves e Lisboa 

(2007) procuram traduzir a trajetória social como um “ciclo de vida”, como uma 

“etapa da vida”. E, apresentando o que postula a pesquisadora colombiana aduz: 

 
[...] “trajetória social” é o encadeamento temporal das posições que os 
indivíduos ocupam sucessivamente nos diferentes campos do espaço 
social. Em cada momento de sua existência, os indivíduos ocupam 
simultaneamente várias posições, que resultam, obviamente, do 
entrelaçamento entre os campos profissionais de familiares. (GONÇALVES; 
LISBOA, 2007 p. 88). 
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Dubar (1998, n.p.), trata da temática a partir da distinção entre dois universos 

de sentidos vinculados à palavra “identidade”. O primeiro denominado de processo 

identitário individual, geralmente apreendido a partir de produções de linguagem do 

tipo “biográfico” e se refere às diversas formas como indivíduos tentam dar conta de 

suas trajetórias (familiares, escolares, profissionais...) por meio de uma “história”, no 

intento, por exemplo, de justificar sua “posição” em dado momento e, às vezes, 

antecipar seus possíveis futuros. O que vem a ser um processo de (re) construção 

subjetiva de uma “definição de si” ou de “identidade biográfica”, ou, ainda, 

“identidade para si”. O segundo se refere ao que Kaufman denomina de quadros 

sociais de identificação ou, então, quadros de socialização, que envolvem categorias 

utilizadas na identificação de um indivíduo num dado espaço social. O que para este 

autor pode ser denominado de “identidade estrutural” ou “identidade para outrem” e 

ser tratada como “categorias do discurso do indivíduo definindo-se do ponto de vista 

de outrem (quer este outrem seja “significativo” e personalizado, quer seja 

“generalizado” e institucional)”. 

Nesse sentido, admite que “as categorias sociais, interiorizadas no decorrer 

do ciclo da vida (níveis escolares, categorias profissionais, posições culturais...), 

constituem o material a partir do qual os indivíduos inventam para si identidades 

singulares”, com vistas a “unificar suas existências” e “fazer valer sua pretensão em 

um ou outro campo da prática social”. E, ainda, que é a “trajetória social objetiva”, 

categorizada pelas instituições, que determina as “identificações subjetivas”, 

individuais, e, se manifesta validando as tentativas recentes de desenvolver 

abordagens com diversos tipos de grupos, integrando as relações entre a 

subjetividade dos “relatos de vida e a “imposição das categorizações institucionais”, 

porque valoriza “dados sociológicos importantes e suscetíveis de interferir nos 

processos sociais mais estruturantes”. (DUBAR, 1998, [n. p]) 

Gonçalves e Lisboa (apud Dausien, 2007, p. 88) vêm afirmar que “a trajetória 

de vida é denominada cientificamente de “transcurso”, pois analisam mudanças 

sociais, passagens de status, de situação econômica, de atividades profissionais, 

utilizam datas, significativas, períodos, números [...]”. Nesta perspectiva, a trajetória 

de vida é considerada uma instituição social, um sistema de regras que rege/conduz 

o indivíduo e suas relações no mundo.  

Nas palavras de Born (2001, p. 243), a trajetória de vida pode ser descrita 

como “um conjunto de eventos que fundamentam a vida de uma pessoa. 
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Normalmente é determinada pela freqüência dos acontecimentos, pela duração e 

localização dessas existências ao longo da vida.” Ao que assinala essa autora, o 

curso de uma vida se estrutura pela localização desses acontecimentos, pelos 

estágios de tempo biográfico, e, é formalmente, o resultado de informações que 

perpassam os grupos. A idade de ingresso escolar, anos de escolaridade, idade 

para o trabalho, dentre outros, são dados reveladores de diferenças e peculiaridades 

de uma trajetória, que tanto se estrutura por meio de instituições reguladoras (como 

o sistema escolar, o mercado de trabalho e o sistema de bem-estar com suas leis 

específicas), como pela padronização de normas, ações e comportamento individual 

e coletivo.  

Assim, as “trajetórias” podem ser definidas como partes de uma “história” de 

vida, um determinado percurso ou ciclo, vivenciado pelos sujeitos no seu cotidiano, 

em meio aos mais diversos contextos socioculturais.  O que nas palavras de 

Gonçalves e Lisboa (2007, p. 91) significa afirmar que a modalidade trajetórias de 

vida “poderá ser mais uma possibilidade de leitura do social com aporte de múltiplos 

construtos, inicialmente de forma individual, em seguida categorizado e analisado 

sob a perspectiva da totalidade, sobre uma realidade viva, histórica e coletiva”. 

Em outro sentido, penso que trabalhar com trajetórias de vida significa dar 

voz a sujeitos “silenciados”, ou, ainda, procurar por uma história individual e 

subjetiva da vida de uma pessoa, na perspectiva de conhecer e entender o mundo 

em que vivem e as relações estabelecidas num dado contexto de vivência, como ao 

longo da vida vêm tecendo seus desejos, direitos, conhecimentos, significados e, 

consequentemente, imprimindo possibilidades de transformações de si e de seu 

entorno. Ademais, esse debruçar de olhar sobre o espaço de vivência, os sujeitos e 

novas noções, constituiu a linha introdutória para retraçar a história de vida e a 

trajetória escolar de mulheres, que dirige o propósito de conhecer e refletir sobre os 

contextos de vivência e as influências que dirigem as trajetórias, numa evidente 

mescla de tempos de vida e tempos de escola, que para (ARROYO 2007, p. 96-97) 

“[...] são tão duros e conflitivos quanto às condições e possibilidades de ser criança 

ou adolescente na família, na cidade, no campo, na rua ou no trabalho [...]” 
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3.2     TEMPOS DE VIDA: ENTRE PASSOS E PERCALÇOS                                    
 

Antes de Iniciar a apresentação e análise dos relatos que referenciam as 

particularidades e pontos comuns das trajetórias de vida das mulheres da pesquisa, 

é importante ressaltar que algumas mulheres evitaram falar da vida pessoal 

demonstrando certa timidez ou receio de falar de si. Assuntos como relação conjugal 

e de ordem familiar, tempos de infância e eventuais situações de violência foram 

evitados. Deixaram evidenciar o incômodo ou desconforto, optaram por se calar ou 

omitir informações. Na “roda de conversa” comentaram entre si que não gostam de 

lembrar “as coisas tristes da vida”, preferem deixá-las para traz, esquecidas.  

Então, se de um lado o silêncio pareceu uma demonstração de que as 

histórias de suas vidas lhes pertencem, guarda-as para si como um segredo que não 

deve ser desvelado. De outro, ao expressar-se, por vezes tentavam camuflar a vida 

difícil que tiveram. Sendo assim, aqui situam depoimentos de apenas quatro 

mulheres. Relatos que descrevem a trajetória de vida de “Marias” (Maria ML61, 

Maria E47, Maria K32 e Maria L36), nascidas entre as décadas de 40 e 70, que 

traduzem imagens de tempos, espaços, modos de vida e experiências que se 

assemelham a de muitas histórias de vida de mulheres brasileiras de classe popular.  

Maria ML61 possui quatro filhos, declarou-se negra e católica. Para investir 

numa ocupação aceitou ser “acompanhante de idoso” e eventualmente “vende 

Avon”. Expressando seu orgulho de ter nascido e se criado no bairro da Mata Escura 

quando o local era pouco habitado e não “tinha tanto progresso”, disse que reside 

numa pequena avenida de casas, uma ao lado da outra, junto com os filhos “pais e 

mães de família”. Com alegria revelou que é avó, adora brincar com os netos nas 

“horas vagas”, está em curso do 3º ano do ensino médio e fazendo um curso de 

inglês. 

A voz de Maria ML61 indica certa carga de conformação, apesar da vida difícil 

que teve entre a infância e adolescência. Sua mãe a proibia de estudar em 

obediência ao pai, pois a “ordem dele” era que “menina tinha que ficar em casa para 

aprender a ajudar a mãe”, deixando claro que o trabalho doméstico era “coisa” de 

menina, de mulher. Quando “mocinha” se casou com um rapaz querido da família, 

mas logo ficou viúva. Sozinha, educou seus filhos e depois de vê-los “criados” 

resolveu voltar à escola para realizar um sonho contido desde a infância. 
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O que lembro muito da minha infância era porque minha mãe não deixava a 
gente estudar, ela obedecia meu pai que dizia mulher precisa estudar pra 
quê?... menina é pra ficar em casa ajudando a mãe e os meninos na roça 
aprendendo a trabalhar... me casei muito nova e logo engravidei aí tinha 
que cuidar da casa e do meu filho... depois veio mais dois filhos.. e mais 
outro... meu marido morreu... depois de viúva lutei pra terminar de criar 
meus filhos... agora que estão criados, agora posso cuidar da minha vida... 
fazer o que eu quero, realizar o meu sonho de ser enfermeira.   (MARIA 
ML61)  

 

Maria E47 separou-se do marido há mais de dez anos, possui um filho, 

exerce a ocupação de caixa de mercado, está cursando o 2º semestre do SEJA II. 

Declarou-se branca e católica. Em referência a sua trajetória de vida revelou que 

saiu do Ceará para residir em Salvador logo após a separação e desde então mora 

no bairro da Mata Escura com o filho, que “já está rapaz”. Seu primeiro acesso à 

escola se deu aos 46 anos de idade, pois durante toda sua vida foi impedida de 

estudar; primeiro pelo pai, ainda na infância e durante toda adolescência; depois 

pelo marido. E na idade adulta se viu obrigada a optar pelo trabalho e a 

sobrevivência, pois, conforme disse ficou “sozinha com um filho pra criar”. 

 Ao se referir ao passado, infância e a vida em família, na voz de Maria E47 

soa um tom de revolta frente a uma situação ofensiva imposta desde muito cedo, 

sem qualquer chance de escolha ou mesmo voz para manifestar os seus desejos. 

Entre lágrimas contidas relatou parte da sua vivência e experiências que lhe 

“roubou” os sonhos. E, evidenciando sua inquietação e resistência afirmou ao grupo 

ser uma “mulher forte e determinada” porque, de algum modo, em certos momentos 

procurou lutar contra a opressão e o arbítrio em favor do que desejava. 

 

Eu morava no Sertão do Ceará, onde nasci... não tinha direito à escola. Meu 
pai colocava banca em casa... pagava um rapaz para ensinar os meninos a 
ler e escrever... as meninas não porque pra ele mulher não devia aprender, 
mulher era só pra fazer comida e cuidar da casa ... minha mãe, escondida 
do meu pai pediu ao rapaz que dava banca pra mim ensinar... ela atendeu o 
meu pedido...eu queria muito aprender a  escrever meu nome... o rapaz 
aceitou e  eu aprendi a escrever meu nome escondido do meu pai. Após a 
morte do meu pai tive que trabalhar na roça... depois fui trabalhar na cidade 
em casa de família pra ser uma despesa a menos em casa. Trabalhava em 
troca de comida e roupa, não tinha direito a mais nada, nem estudar que era 
o que eu mais queria... me sentia uma escrava... é estranho dizer isso 
sendo da minha cor, mais é a pura realidade... Me casei sem amor pra vê 
se minha vida melhorava, tive meu filho.... mas minha vida de casada foi um 
inferno... meu marido começou a  brigar comigo e até me bater... me 
separei e vim embora para Salvador morar aqui na Mata Escura... (MARIA 
E47) 

 

Maria K32 declarou ser casada, branca, católica, que possui um filho, exerce 
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a ocupação de copeira numa empresa e está em curso do 1º ano do ensino médio, 

turno noturno. Ela disse que veio do interior ainda adolescente para morar em 

Salvador e há mais de 10 anos reside com a família no bairro da Mata Escura. 

Afirmou, ainda, não ter nenhuma vergonha de falar de sua vida. E, demonstrando 

certa naturalidade e desenvoltura, relatou que durante a infância e parte da 

adolescência, juntamente com os irmãos menores, trabalhou na roça com os pais, e 

depois ao lado da mãe viúva. Pouco depois da morte do genitor ingressou no serviço 

doméstico remunerado, ainda no interior, para ajudar no sustento da família. 

As dificuldades de sobrevivência a levaram, aos dezoito anos de idade, a se 

deslocar da zona rural para o centro urbano (Salvador). Ao falar dessa passagem 

expressou seu orgulho de trabalhar em “casa de família” e ter contribuído para 

garantir o sustento de seus cinco irmãos menores com o fruto do seu trabalho, 

poupando a mãe acometida por doença no coração. 

 

Não tive vida boa na infância, meu pai morreu quando eu ainda era 
pequena, morava no interior e a escola lá era só no primário e minha mãe 
não tinha condições de criar a gente ela sofria do coração não podia 
trabalhar direito... e eu não pude estudar direito porque trabalhava na casa 
de família para ajudar o sustento dos meus cinco irmãos ... quando fiz 25 
anos sai de doméstica pra colocar uma barraca de lanche pra poder 
estudar, mais não deu certo... tive que voltar a ser doméstica ... só depois 
de 11 anos consegui me libertar do trabalho domestico...” (MARIA K32) 

 

Exercer uma atividade remunerada a fez experimentar satisfação e auto-

estima, porque o seu trabalho garantia o sustento da família na ausência do genitor. 

Nos corredores da escola Maria Constança estava sempre  demonstrando o cuidado 

e atenção aos irmãos mais novos, principalmente uma irmã adolescente, que 

segundo ela precisava manter sob forte vigilância e controle. 

Maria L36, casada, possui um filho, declarou ser negra e católica, que está 

em curso do 3º semestre do SEJA II. Atualmente é vendedora autônoma e faz 

questão de dizer que também é “biscateira”11, ou seja, faz serviços eventuais de 

faxina, ajudante de cozinha, e outros. Segundo conta viveu parte da infância e 

adolescência na cidade de São Paulo e há mais de 10 anos reside em uma pequena 

casa no bairro da Mata Escura. 

Na “roda de conversa”, Maria L36 expressou certa carga de indignação e 

                                                 
11

 Trata-se de uma variação popular do termo biscate, que significa serviço avulso; sendo biscateiro 
(a) aquele (a) que faz biscates. 
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revolta por ter sido rejeitada por sua mãe biológica quando tinha apenas um ano e 

meio de idade. Segundo seus relatos foi entregue pela genitora a uma madrinha que 

a levou para a cidade de São Paulo e naquela capital, aos sete anos de idade, 

ingressou na escola. Mas, a morte da madrinha a fez interromper a trajetória escolar 

aos 13 anos, então na 6ª série do ensino fundamental I.  

Referindo-se à madrinha que a “criou” se emociona ao dizer que a ela “deve a 

vida”. Sem a “mãe de criação” ficou “sozinha no mundo” e precisou retornar a 

Salvador para tentar re-encontrar a mãe biológica. De volta às origens tentou 

conviver com sua “mãe verdadeira”, mas segundo frisou não conseguiu se “entender 

com ela”, optando por fugir de casa.  

 

Fugi da casa dela, fui parar nas ruas... e lá comecei a pedir emprego a um e 
a outro... conheci uma senhora e ela me deu oportunidade... fui morar na 
casa dela para tomar conta de duas crianças... trabalhar em casa de família 
de doméstica para me sustentar... passei cinco anos nessa vida... até que 
um dia minha irmã de criação casou e me chamou pra morar com ela em 
São Paulo.... isso quando eu tinha 18 anos... esses anos eu passei na casa 
da senhora, a minha patroa... não tinha direito a nada...os meninos dava 
muito trabalho.... Fui pra São Paulo mais a moradia com minha irmã não 
deu certo... o marido dela era chato e reclamava porque eu não 
trabalhava...ele dizia que eu queria boa vida... minha irmã queria que eu 
estudasse pra me formar então não deixava eu trabalhar na rua...somente 
em casa ajudando ela... (MARIA L36) 

 

Relatou, ainda, que foi trabalhar em “casa de família” para garantia de 

moradia, alimentação e um pequeno salário. Além das tarefas desenvolvidas no lar, 

cuidava de dois filhos da patroa e isso “não deixava sobrar tempo para mais nada”, o 

que a impediu de cuidar da própria vida. Anos depois retornou para São Paulo 

atendendo convite de uma “irmã de criação” e, no período em que viveu por lá deu 

prosseguimento a sua trajetória escolar até metade do curso da 8ª série do ensino 

fundamental, interrompeu os estudos porque decidiu voltar a Salvador para 

trabalhar, passando a morar na casa de uma tia no bairro da Mata Escura.  

Ao referenciar o mundo do trabalho disse: “Passei um tempo de doméstica... 

não demorei porque fui ser ajudante de cozinha num pequeno restaurante, depois 

voltei de doméstica, aí me casei e tive um filho... aí me afastei da escola de vez”. Ao 

se referir ao marido disse: “até que ele é bonzinho”, entretanto evitou falar detalhes 

da relação conjugal. Disse sonhar com o seu “primeiro emprego”, pois nunca teve a 

carteira de trabalho assinada, ela “deseja algo melhor pra sua vida”.  

Os aspectos relevantes das trajetórias de vida dessas mulheres de diferentes 
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idade/geração, até aqui descritos, a partir de agora passam a ser analisados em 

diálogo com outros estudos. E, para melhor compreensão dos fatos, um recorte de 

tempo demarca descritivamente e dialogicamente um transitar por diferentes 

cenários, cuja caracterização situam épocas distintas, entre as décadas de 50 e 70 

em que novas ideias insurgem influenciando e instalando mudanças de paradigmas 

nos campos, sócio-econômico, político, cultural no nosso país; e a década de 90 no 

alvorecer de significativas transformações. 

O tratamento será dado tanto às imagens que refletem a negação do direito e 

desigualdade de oportunidade no campo do trabalho e da educação, as diferenças e 

hierarquias de gênero, as demandas de uma classe; como aos argumentos 

utilizados para justificar o não acesso das meninas à escola, a responsabilidade 

precoce para o trabalho doméstico, as diferenciações e tratamento desigual que se 

colocam a homens e mulheres.  

Destaca, também, o posicionamento dessas mulheres na sua relação com o 

mundo. De um lado, a aparente adaptação e/ou conformação enquanto a mudança 

não pode ser feita. De outro, apesar das condições de pobreza e limitações 

impostas, a demonstração, ainda que de forma tímida, da capacidade de luta e 

resistência expressa no desejo, num interesse em comum: estudar. 

Uma evidente manifestação que corrobora com o dizer de Freire (1991, p. 

43): “enquanto a violência dos opressores faz dos oprimidos” homens/mulheres 

“proibidos de ser, a resposta destes à violência daqueles se encontra infundida do 

anseio de busca do direito de ser” e, também, uma demonstração de que os “grupos 

dominados são, muitas vezes, capazes de fazer dos espaços e das instâncias de 

opressão, lugares de resistência e de exercício de poder” (LOURO, 1997, p. 33) 

O primeiro recorte de ideias se inserem no campo de reflexão sobre relações 

de gênero e classe, considerando as diferenças, as hierarquias estabelecidas, as 

desigualdades de oportunidade. Iniciando por falar das imagens que remetem ao 

lugar e aos modelos de conduta tidas como próprias do sexo feminino, de ressaltar a 

necessidade de cuidar dos filhos e irmãos menores, o cumprimento de suas 

“obrigações” de esposa e mãe, mencionada por mulheres que parecem acreditar 

que o papel de mãe, de “dona de casa” é inerente ao seu sexo e o âmbito doméstico 

o “seu lugar” de convivência com seus pares e do exercício de suas “verdadeiras” 

vocações. O que para Rosaldo (1979, p. 44) vem a se configurar uma situação que 

denota uma forma hierárquica de relacionamento social entre homens e mulheres e 
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seus desdobramentos mais amplos (sociais, políticos, econômicos, jurídicos), que 

tem colocado homens e mulheres em esferas e posições distintas: o público/privado, 

superior/inferior. 

Nesse cenário, conforme assinala Trigo (1994, p. 96), a voz do pai, do 

homem é soberana nas decisões e a ele se impunha “o dever e a obrigação de 

comandar a família do ponto de vista social e econômico”. O que evidencia que 

essas mulheres passaram parte de suas vidas num contexto que ostenta certa 

semelhança com a família patriarcal – modelo corrente em todas as classes sociais 

até a segunda metade do século XX – em que a voz masculina imperava. 

E, inseridas nesse modelo de família, durante infância e adolescência, se 

vêem obrigadas a realizar tarefas, assumir responsabilidades e adotar regras de 

comportamento ditas apropriadas ao seu sexo, seguindo paradigmas de uma época 

que ainda hoje impõe modos e condições de vida, edificados, pautados, no ideal 

machista e sexista de uma sociedade extremamente marcada pela diferenciação e 

desigualdade entre as pessoas. 

As vidas retratadas por Maria E47 e Maria ML61 fortalecem a percepção da 

existência de uma estrutura pautada na diferença sexual, cuja relação de poder 

estabelecida coloca essas mulheres num estado de submissão, sob o domínio 

masculino. Refletem as relações sociais ainda vigentes em nossa sociedade e as 

escalas de valores morais que determinam um padrão de comportamento para 

mulher, delimitando “o lugar” de cada ser no mundo. Numa alusão ao que se sabe: o 

papel designado a cada um é construído culturalmente e sofre mutação conforme a 

sociedade e o tempo. A construção se dá nos organismos sociais (família, escola, 

nas mídias, etc.) e pela sociedade em geral com o ensinamento de diferentes modos 

de agir, pensar, sentir, atuar. 

Um modo de viver regulado por um conjunto de normas de conduta e 

comportamento diferenciados. Às meninas é imposto o aprendizado de tudo que é 

concebido como feminino (cores, símbolos, vestes, cuidados...) atrelado a um único 

espaço, o lar. Enquanto que para os meninos é dada oportunidade de acesso a 

conhecimentos e garantia de maior socialização. O que vem corroborar com a idéia 

de que a família, por intermédio de suas ações materiais e simbólicas, tem um papel 

importante na educação dos filhos, pois é ela que de forma intencional, mas sutil, 

imprime modelos de espaços, de comportamentos e de papéis sociais.  

Além disso, conforme apontam Lessa; Mesquita e Soares (2006, n. p.): 
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Ao longo da história da sociedade brasileira os mecanismos sociais e 
ideológicos produziram idéias e valores para reproduzir e justificar as 
desigualdades sociais e políticas. Os aparelhos ideológicos, Estado (Igreja, 
família, Escola, Meios de Comunicação, Leis, etc.) são a base dessa 
reprodução. São eles que possibilitam a aceitação da sociedade de que 
homens e mulheres são essencialmente desiguais. São eles que dividem os 
papéis sociais: o homem foi feito para o mundo do trabalho, para a vida 
política, para ocupar cargos de mando, para ocupar lugares de destaque; 
enquanto que as mulheres são o “sexo frágil”, as figuras “doces”, 
“delicadas”, “sensível”, que precisa ser protegida, destinada a vida familiar, 
ao cuidado dos filhos(as) [...] 

 

Então, as desigualdades de gênero, assim como outras formas de 

diferenciação social podem ser consideradas “um fenômeno estrutural com raízes 

complexas e instituído social e culturalmente de tal forma, que se processa 

cotidianamente de maneira quase imperceptível [...]” (Diaz; Cabral,1999, p. 142). Um 

conjunto de regras, valores, símbolos, que são disseminados deliberadamente, ou 

não, por muitas das instituições sociais formadoras, a exemplo da família, da escola, 

que são espaços especialmente marcados pelas relações de gênero. Nesse sentido, 

 

[...] as relações de gênero são produto de um processo pedagógico que se 
inicia no nascimento e continua ao longo de toda vida, reforçando a 
desigualdade existente entre homens e mulheres, principalmente em torno a 
quatro eixos: a sexualidade, a reprodução, a divisão sexual do trabalho e o 
âmbito público/cidadania [...] (DIAZ; CABRAL,1999, p. 142-143) 

 

Assim, a imagem da educação que se reflete desde cedo na vida dessas 

mulheres tem caráter diferenciado, desigual e excludente. Observa-se, ainda, que 

durante a infância e juventude, a educação ofertada tanto na escola como na família, 

esteve sobre o controle e/ou normatização de homens (pai/marido) que 

predetermina o que eles consideram necessário para uma mulher: o cuidado da 

casa e filhos, a economia doméstica. E, ao estabelecer conduta, limitando os 

passos, a condição do outro, ao alocar papéis diferenciados, “[...] traz 

conseqüências nas relações entre os sexos, e que se traduzem pela subordinação 

feminina ao sexo masculino, numa escala social hierarquizada”. (ALMEIDA 2000, p. 

12) 

Conforme denotam os relatos, desde cedo os meninos logram o espaço da 

roça, da rua, externo ao lar; enquanto que as meninas são mantidas no próprio 

âmbito familiar ou deslocadas para o “mundo interior” de outro grupo familiar para 

desempenharem funções compreendidas como próprias do seu sexo. Inseridas logo 

cedo no mundo do trabalho doméstico remunerado, ou não, essa atividade se fez 
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presente em diferentes fases da vida das mulheres da pesquisa. 

Na infância, a atividade doméstica fazia parte da educação, atrelava-se a 

necessidade de ajudar a família e a idéia de função eminentemente feminina. Uma 

responsabilidade culturalmente definida, com atribuições demarcadas e atreladas ao 

casamento e as funções de “dona-de-casa”, mãe, esposa, companheira. Aparente 

exploração, por vezes camuflada pela necessidade e embalada por argumentos do 

tipo: precisa trabalhar para garantir sua sobrevivência; deve colaborar com os pais, 

principalmente a mãe, também submetida à mesma forma de opressão; é preciso 

complementar a renda para melhorar as condições de sobrevida da família.  

Na juventude e vida adulta, para algumas dessas mulheres o trabalho 

doméstico possui outra caracterização, e jornada dupla. É profissão renumerada, 

sem carga horária nem direitos definidos. Uma atividade que chega a ser comparada 

ao “trabalho escravo” porque destituído de liberdade de ação no interior de um 

espaço doméstico que não lhes pertencem, impedidas de exercer seus próprios 

direitos. Um trabalho que ainda hoje carrega o estigma de atividade menor, de baixa 

valorização social, além de persistente e majoritariamente feminino, e que para 

algumas mulheres é exercido em dupla jornada, no próprio lar e fora deste. 

De acordo com Fonseca e Rizzini (2002, p. 20): 

 

Esta divisão de trabalho é, ao mesmo tempo, formal e material, atribui ao 
homem o papel preponderante no domínio público, enquanto a mulher, 
associada ao interior, protegida, é vista como tendo vocação natural para 
desempenhar tarefas maternas e domésticas. [...] não há preconceito contra 
o trabalho da mulher (ou filho) em si, pois é esperado que, dentro do âmbito 
familiar, todos trabalhem para “ajudar”. [...] O repreensível é permitir a 
mulher e/ou filhos escapem da esfera moral paterna.  

 

Nesse cenário o “lugar” da mulher aparece explicitamente estabelecido, qual 

seja o espaço doméstico, entendido como âmbito do lar onde modos mínimos de 

atividades são organizados em torno do cuidado dos membros da sua própria 

família, ou de outrem. Em outro sentido, consiste na demarcação de um espaço que 

afasta, dificulta ou impede muitas mulheres do acesso à esfera pública, a qual, 

segundo Rosaldo (1997, p. 40), “se refere às atividades, instituições e formas de 

associações que, ligam, classificam, ou incluem grupos”. 

Para melhor compreender a realidade apresentada por essas mulheres é 

pertinente trazer informações a respeito dessa atividade tão antiga. O trabalho 

doméstico pode ser assim definido: 



77 

 

Um trabalho dirigido para as atividades de consumo familiar é um serviço 
pessoal para o qual cada mulher internaliza a ideologia de servir aos outros, 
marido e filhos. O trabalho realizado para sua própria família é visto pela 
sociedade como uma situação natural, pois, não tem remuneração e é 
condicionado pelas relações afetivas entre a mulher e os demais membros 
familiares, gratuito e fora do mercado [...] prestar tais serviços, para uma 
família diferente da sua, esse trabalho doméstico converte-se em “serviço 
doméstico remunerado”. (BRASIL-IPEA, 1998, p. 2)  

 

E, conforme assinala Pinheiro (et al, 2008, p. 27), pesquisas revelam que no 

Brasil as empregadas domésticas constituem uma das maiores categorias de 

trabalhadoras do país, sendo que do total de empregadas/os nesse setor, 95% são 

mulheres, na sua maioria negra. Conforme dados do IPEA no ano de 2007, as 

empregadas domésticas somavam 16,4% da população de mulheres, desse 

contingente 21,4% são de negras e 12,7% de brancas. Essas mulheres estão a 

exercer as duas formas concomitantemente, ou seja, elas têm o trabalho doméstico 

assalariado, formal ou informal, e, ao mesmo tempo são responsáveis pelas 

atividades da sua própria unidade doméstica e familiar, constituindo-se como um 

problema para as mulheres e uma dimensão estruturante das desigualdades de 

gênero, que também aparecem associadas ao pertencimento racial e à questão de 

classe. Assim, pode-se considerar que, 

 

[...] uma das dimensões em que se percebe mais explicitamente o caráter 
profundo e historicamente desigual da sociedade brasileira é o trabalho 
domestico remunerado. Ocupação tradicionalmente dotada de baixo valor 
social e nicho de mulheres e meninas negras e também de pobres, reúne 
em si a continuidade dos traços mais perversos da herança escravista e 
patriarcal (PINHEIRO, et al, 2008, p. 27) 

 

Em outro sentido, segundo assinala Frigotto (2004, p. 59), o trabalho em certo 

momento da vida detém centralidade, ganha maior grau de importância. Mas, isso 

não significa que seja mais importante do que o estudo, a escola, mas por ser 

mediante ele que as pessoas produzem suas condições de existência. “Quanto mais 

prescindir do trabalho como imperativo da necessidade, o ser humano ganhará 

espaço para liberdade”. Reside aí, talvez, a justificativa para tornar o trabalho 

doméstico “apropriado” a mulheres. Obrigando-as a realizar tarefas ditas 

condizentes com o seu sexo, num espaço limitado e controlado pelo outro, 

dificilmente se encontra “asas” para pensar ou mesmo lutar para almejar a chamada 

liberdade.  

O que vem a ser reforçado pelas palavras de Coutinho (1994, p. 33): 
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[...] a dedicação exclusiva ao trabalho doméstico impede ou dificulta a 
participação autônoma das mulheres nos espaços públicos, que ficam 
restritos aos homens, levando-as a uma marginalidade social. Além disso, o 
trabalho doméstico isola as mulheres no âmbito da unidade familiar, onde 
realiza sua tarefa de forma individual, sem organização cooperativa alguma 
e quase sem integração com seus pares adultos, afastando-as, assim, cada 
vez mais do mundo público e inibindo processos de realização pessoal. Elas 
passam a ser e a viver para os outros e não para si mesmas e sua 
afirmação pessoal consiste precisamente em negar-se como pessoa [...] 

 

Coloca-se aqui, também, após análise das marcas da condição social dessas 

mulheres, o que assinala Motta (1992, n. p.), essas “mulheres, esposas, enquanto 

gênero são social e familiarmente subordinadas; enquanto classe são aliadas do 

marido”. Observa-se, que como esposas, empregadas domésticas, ou mesmo em 

outras ocupações inferiores, do ponto de vista de gênero e de classe são 

consideradas de natureza social comum; enquanto que em relação ao 

pertencimento étnico racial se situam em postos antagônicos, revelando que um 

ponto que as diferenciam marca seu corpo, a cor da pele. Enquanto que a situação 

de pobreza as coloca em um pé de igualdade e, ao mesmo tempo, de desigualdade 

em razão do gênero.  

 

...me casei muito nova e logo engravidei aí tinha que cuidar da casa e do 
meu filho... meu marido morava lá no bairro... era vizinho... ele era muito 
querido da minha família... era um homem bom... (MARIA ML61) 

 

O caso de Maria ML61, que logo após a adolescência teve a opção do 

casamento como forma de garantia de uma “vida melhor” ao lado de um rapaz, ao 

que parece escolhido pela família, reflete imagens de vivência comuns a outras 

mulheres com trajetória de vida iniciada no final da década de 40. Do ponto de vista 

da escolarização reside o fato de que restou a essa mulher uma educação primária, 

onde, provavelmente, experimentava uma espécie de preparação para o matrimônio, 

não se cogitando a investida a níveis superiores. Remete a um passado em que as 

“moças de boa família”, de qualquer classe, eram aquelas encaminhadas para o 

bom exercício da maternidade e administração do lar, evidenciando as marcas de 

um contexto sociocultural que educava seguindo “padrões tradicionais”. Isto é, uma 

educação que segundo Trigo (1994, p. 92) “priorizava o casamento e a maternidade 

como único destino possível” e que durante muitas décadas afastou as mulheres da 

escola ou dificultou o seu acesso, excluindo-as das dimensões públicas e política da 

sociedade. 
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Em outros depoimentos, as mulheres anunciam que a necessidade material 

ou pessoal as conduziu a outros modos de vida em outros campos fora do âmbito 

doméstico, manifestando-se, timidamente, contra uma situação aparentemente 

inaceitável ou, simplesmente, realizando desejos antes contidos. Conforme sugere 

Maria ML61, podem finalmente “fazer o que querem”, estão prontas para “cuidar da 

vida”: 

 

... me casei e depois me separei.. aí passei a trabalhar na rua ... trabalhei 
numa empresa e a carga horária era muito longa, era 9 horas por dia... até 
dia de sábado... não tinha tempo pra nada nem de dar atenção direito a  
meu filho... na época não podia estudar de jeito nenhum...agora sou caixa 
de mercado...(MARIA E47) 

 

Tal cenário nos remete aos meados do século XX, ocasião em que outro 

cenário começa a se formar, com o advento do capitalismo e o alvorecer da 

“modernidade”. Quando, também, insurgem as primeiras manifestações crítica 

„feminista‟ acerca dessa opressão e com elas os movimentos de “emancipação” e 

“libertação”, que nas últimas décadas vem se delineando com mais nitidez e 

amplitude imbuídos pelos ideais de liberdade e igualdade, visando e redefinição do 

papel da mulher na sociedade.  

Essas mulheres, nascidas entre final da década de 40 e 50 representam 

outras tantas mulheres do nosso país, que durante anos tiveram vida restrita à 

esfera do lar, como “donas de casa” ou trabalhadora doméstica, dependente e sem 

autonomia, em certa fase da vida começam a se inserir no mercado de trabalho 

assalariado, assumindo uma longa jornada laboral, que precisa conjugar com as 

atribuições do lar, e, por vezes, com os tempos e tarefas escolares. Uma nova 

situação de vida, que, em certa medida coincide com a revolução de costumes 

iniciada no Brasil entre as décadas de 60 e 70, período em que se difundiu outra 

concepção do papel da mulher e a necessidade de ocupar outras esferas sociais 

fora do âmbito doméstico, privado.  

Corroborando com o que assinalam Costa e Sardenberg (1994, p. 82), as 

idéias expressas nas vozes de mulheres do nosso tempo parecem ter suas raízes 

“[...] no longo processo de conscientização da mulher e de suas lutas através da 

história e nas questões levantadas no interior do movimento quanto ao significado, 

alcance e rumos das metas das mulheres em nossa sociedade [...]”. Aparentemente 

detêm uma consciência “feminista”, ao se mostrarem num movimento de 
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mobilização de luta por uma causa específica à sua condição de mulher, e sem 

qualquer implicação com o questionamento de sua situação na sociedade se opõem 

às práticas discriminatórias realizando pequenas conquistas. Mas, isso somente 

ocorre quando se chega à idade adulta, fase em que finalmente se sentem “livres da 

responsabilidade de criação dos filhos” e de outras atribuições, que quase sempre 

vem com o fim do casamento ou a viuvez.  

Observa-se, também, que algumas das atividades desenvolvidas pelas 

mulheres, ainda hoje, estão ligadas ao campo doméstico ou a postos de trabalho 

distribuídos nas posições menores do mercado de trabalho, muitas das vezes, em 

situação de informalidade.  O emprego significa uma necessidade urgente para 

assegurar o bem estar econômico da família. E, embora estejam a ocupar cargos 

subalternos, que aparecem como único horizonte possível, elas se orgulham de 

fazer bem o seu trabalho, de serem “úteis à sociedade” e por ganhar o suficiente 

para garantir o seu próprio sustento, além de ajudar seus familiares. O trabalho, a 

renumeração, se apresenta como algo positivo, elas se sentem realizadas, 

orgulhosas e independentes. Sorridente, Maria C45, comerciante, relata: “... costuro 

roupas, customizo calçados, tudo isso tá sendo muito bom pra minha vida e minha 

saúde...”  

Como ela Maria ML61 expressa sensação semelhante: 

 

“... pró to estudando de manhã e tomando conta de uma senhora idosa... 
fico com ela de tarde até à noite quando a filha dela chega do trabalho... to 
me sentido útil... ganhando meu dinheirinho...” (MARIA ML61) 

 

 Já Maria K32 e Maria L36, deixam transparecer que “trabalhar fora” não as 

liberta totalmente. 

 

“... hoje trabalho numa empresa de copeira, de segunda á sexta, das 7 às 
17, quando chego do trabalho tenho que dá atenção ao meu filho... tenho 
que colocar ele pra dormir pra poder sair para escola... todos os dias chego 
atrasada....quando chego da escola tenho que fazer comida para levar pro 
trabalho e deixar para o filho e o marido e arrumar algumas coisas...” 
(MARIA K32) 

 

“... trabalho a semana toda vendendo coisas, o tempo que sobra faço 
biscates como ajudante de cozinha... os finais de semana é folga do 
trabalho, mais e as coisas de casa a gente tem que fazer...” (MARIA L36) 

 

Para elas o trabalho remunerado se faz acompanhar de outras 
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responsabilidades em casa, na família. Nesse espaço exercem atividades 

obrigatórias, transfiguradas na suposta virtude feminina ao lar, que inibe e/ou exclui 

do acesso à escolarização, do lazer. A força de trabalho com baixa qualificação 

aparece desde cedo a essas mulheres pobres como único meio de sobrevivência, e 

concomitante a outras tarefas que limitam ou lhe roubam o tempo para cuidar de si. 

Em outro sentido, a atuação no mercado de trabalho lhes abre novas 

possibilidades. Ao que afirmam Alves; Beltrão (2004, n.p.): as conquistas femininas 

nos diversos campos de atividade tem sido parciais e ainda carecem de muitos 

avanços, mas “[...] as condições gerais em que as mulheres brasileiras se encontram 

no século XXI são bem melhores do que em qualquer outro momento da história 

brasileira”. O que vem a corroborar com a idéia de que: o trabalho se constitui lugar 

da “efetiva possibilidade de escolha e de liberdade. É, também, no campo da 

escolha e da liberdade que a diferença pode se expandir, sem se tornar 

desigualdade. (FRIGOTTO, 2004, p. 59) 

Entretanto, segundo assinala Pinheiro (et al, 2008, p. 35), 

 

[...] a sobrecarga de trabalho das mulheres, que, mesmo ocupando postos 
no mercado de trabalho, continuam respondendo pelas árduas atividades 
domésticas, encontra suas raízes na divisão sexual do trabalho e na 
naturalização da responsabilidade feminina pelas tarefas executadas no 
âmbito doméstico [...] 

 

Uma situação evidenciada na trajetória de vida da maioria das mulheres da 

pesquisa que aparece sem ser questionada, como se a responsabilidade de 

atribuições pelo cuidado com crianças, idosos, manutenção da casa e reprodução 

da vida, fossem apropriadas ao sexo feminino. A condição dessas mulheres, comum 

a tantas outras de classe popular, independente da idade e pertencimento étnico-

racial, é uma demonstração de que a soma dos tempos dedicados por elas ao 

trabalho remunerado, ou não, “implica em precarização da vida, diminuição das 

oportunidades de interação social e de fruição de bens de educação, de cultura e 

falta de descanso e lazer”. (PINHEIRO, et al, 2008, p. 35) 

Positivamente, elas re-começam a edificação de uma trajetória de vida entre a 

dependência e uma independência relativa, que indica o exercício de sujeitos que se 

encontram na ação e no discurso para participar de uma esfera de vida que deve ser 

comum a todos, sem aparente percepção ou consciência da situação de dominação 

e subordinação a que estiveram submetidas. Concordando com Rosaldo (1979, p. 
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47) “[...] desde que as mulheres necessitam trabalhar num sistema social que 

obstruiu seus objetivos e interesse, elas tendem a desenvolver meios de ler, sentir e 

agir que parecem ser “intuitivos” e não “sistemáticos”. 

Outra observação importante, no tocante a condição bio-social dessas 

mulheres, é que de alguma forma manifestam o desejo de mudança da realidade, 

mostrando-se sujeito capaz de construir sua própria história. Uma história diferente 

daquela que o seu passado lhe reservou. Sendo que a base dessa mudança, de 

certa forma, parece ser a necessidade de melhoria nas condições socioeconômica, 

a busca por autonomia, o desejo de se apropriar de novos saberes. Elas estão a 

buscar melhores oportunidades e, ao mesmo tempo, parece indicar que a vida 

sofrida se constitui um forte vetor de motivação e a educação escolar é o caminho 

possível para minimizar e/ou vencer as dificuldades. Mas entre o desejo e o 

exercício do direito de estudar, muitos são os passos e percalços.  

Assim, outros recortes procuram mostrar os tempos de vida entre a juventude 

e a idade adulta, dando visibilidade às situações no campo educacional e de 

trabalho. Nesse momento aparecem relatos de outras mulheres do grupo de 

pesquisa, cujas informações permitem visualizar tanto o acesso diferenciado, como 

também, as intermitências e projeção desigual.   

O contexto em que viviam e vivem essas mulheres refletem uma situação 

comum às crianças, jovens e adultos brasileiros de classe popular: as dificuldades 

de acesso à educação básica. Maria K32 e Maria E47 representam outras tantas 

mulheres brasileiras que viviam em comunidades onde o acesso à escola era difícil 

ou não possuía unidades escolares. Assim, os pais contratavam os professores e os 

levava até suas casas, mas apenas aos meninos era dado o direito ao aprendizado 

escolar, ainda que precário, sinalizando que o conhecimento não era coisa para 

menina. Quando lhes era permitido acesso à escola o ciclo dos estudos perdurava 

até a série ofertada na comunidade onde residiam. 

Já Maria ML61 foi impedida de prosseguir os estudos por “ordem” do pai que 

considerava impróprio a uma menina a ampliação de conhecimentos que não 

fossem prendas do lar, uma preparação para o casamento. Maria L36 foi obrigada 

por algumas circunstancias a deixar de estudar: mudança de domicílio, inserção 

cedo no trabalho doméstico, casamento e filhos. Um cenário contemporâneo que dá 

visibilidade a resquícios de um passado distante, de uma educação elitista, 

excludente e sexista, que perdurou até meados do século XIX, e até hoje, por vezes 
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despercebida realça suas marcas. 

Maria L36 espera desde adolescente realizar o sonho de ser enfermeira e 

finalmente possuir um “emprego de verdade, que assine a carteira”. Diz-se pessoa 

otimista, que não desiste facilmente das coisas: “nem que saiba com cinqüenta anos 

ou mais... ficar trabalhando avulso não é garantido”. Afirma, ainda, que conjugar as 

tarefas de casa, trabalhar fora e estudar atrapalha o seu rendimento escolar, pois 

não encontra tempo para fazer os trabalhos da escola: “não é fácil trabalhar... sair de 

casa cedo... e depois ir para a escola cansada”, mas o esforço vale à pena. Para ela 

a escolarização é indicada como necessário à constituição de melhores 

oportunidades sociais futuras. 

Maria K32 revela seu orgulho de ter sido doméstica durante toda sua 

adolescência e parte da vida adulta, mas diz que lutou e vem lutando para almejar 

“coisa melhor na vida”. Assim como Maria L36 interrompeu os estudos por várias 

vezes, na adolescência e na vida adulta, por conta da sobrevivência. Maria ML61 

segundo informa cursou até “o quarto ano primário” e interrompeu a trajetória 

escolar por conta do casamento. Já Maria E47 teve seu primeiro acesso à escola 

garantido apenas na idade adulta, aos 46 anos de idade, por vontade própria, 

motivada pelo incentivo do seu único filho, segundo ela já “adulto e formado”.  

 

Hoje tô com 47 anos... no ano passado comecei a estudar no São Miguel 
para realizar o sonho que me foi roubado... o meu filho vem me 
incentivando, ele se formou e quer que eu me forme também... (MARIA 
E47)  

 

Elas ingressaram na escola ainda na infância, entre sete e oito anos de idade, 

seguindo uma trajetória de idas e vindas, insistência e desistências, tentando 

conjugar o tempo de escola com trabalho assalariado e as tarefas do lar. As 

trajetórias de vida dessas quatro mulheres, de diferentes idade/geração e 

pertencimento racial, refletem imagens da face da nossa escola e da educação 

ofertada; apontam para as dificuldades de acesso, permanência e promoção; as 

desigualdades de oportunidade educacional. Elas representam parte de um 

contingente de mulheres de classe popular que tiveram negado o direito à educação 

básica. A três delas, desde cedo, foi imposto pela necessidade, o trabalho na roça 

ou em “casa de família” para garantia do seu próprio sustento e /ou da família, 

obrigando-as, ainda adolescentes a conjugar várias tarefas ou a escolher entre 
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estudar e trabalhar. Um evidente retrato da persistente discriminação de gênero que 

negou ou limitou o acesso á educação e permanência na escola, bem assim, das 

marcas das dificuldades e fracasso escolar que de maneira distinta dirige as 

trajetórias. 

Essas mulheres representam outros tantos sujeitos – jovens e adultos – que 

levados por certas circunstâncias da vida – casamento, nascimento de filhos, 

trabalho doméstico, remunerado ou não, imposição de pessoas, dentre outras –  

interromperam os estudos ainda na juventude ou idade adulta, ou abandonaram 

definitivamente a escola. E, devido a uma evidente negação deste espaço, como 

espaço de direito, por meio de mecanismos simbólicos de controle, manipulação e 

dominação, foram impedidas de acessar oportunidades positivas ao 

desenvolvimento humano.  

Mas, ainda assim, despertaram para o desejo de aprender desde cedo e a 

escola aparece a essas mulheres como lugar que irá possibilitar o desenvolvimento 

de sua capacidade de continuar aprendendo, abrindo-lhes o horizonte para “viver 

melhor”. Uma esperança brotada a partir da tomada de consciência de suas próprias 

carências, da preocupação por algo que poderia satisfazer as necessidades que 

sentia. Seguindo o pensamento de Furter (1987, p. 109) essas mulheres, e tantas 

outras, deixam transparecer que estão descobrindo-se “como responsável e sujeito 

de sua esperança”, estão seguindo seu curso de vida, imbuídas de proposições 

elaboradas durante uma trajetória de dificuldades e obstáculos, que geraram um 

processo de “descontinuidade” e “continuidade esperançosa”. Agora, na vida adulta, 

estão a Indicar que são sujeitos de sua história e mostram como esta história foi 

produzida na sua relação com o mundo.  

A história de vida dessas mulheres parece evidenciar, também, que enquanto 

mulheres negras, trabalhadoras, elas não foram mais ou menos oprimidas que as 

mulheres brancas na mesma classe social, mas experimentaram, conforme Macedo 

(apud Bairros, 2007, p. 459) “a opressão de um lugar, que proporciona um ponto de 

vista diferente sobre o que é ser mulher numa sociedade desigual, racista e sexista”. 

E as situações vivenciadas tiveram estabelecidos alguns códigos velados de 

exclusão configurados pela dimensão de gênero, definindo diferentes possibilidades 

de educação, demarcando seu “lugar” no mercado de trabalho, sua condição de 

subordinação, e a desigualdade.  

Perceptível que as relações de gênero foram produzidas socialmente através 
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de um processo educativo explícito e implícito. Os significados e papéis atribuídos a 

cada um dos gêneros, inseridos numa determinada classe social, são construídos 

pelas permissões e proibições explícitas, bem como através de linguagens e das 

diversas práticas que separam e organizam grupos em torno de questões 

específicas. Segundo Motta (2000, p. 207), “expressam relações básicas por onde 

se entre(tecem) subjetividades, identidades e se traçam trajetórias”. 

Nesse sentido, é importante mencionar o que diz Louro (1997, p. 58): a 

escola é produtora de diferenças, distinções e desigualdades. A escola que a 

sociedade ocidental moderna herdou separa adultos de crianças, ricos de pobres e 

meninos de meninas. Herdamos, e agora de muitas maneiras ainda disseminamos 

diferenças entre meninos e meninas, homens e mulheres. O trabalho de 

conformação que tem início na família encontra eco e reforço na escola, a qual 

ensina maneiras próprias de se movimentar, de se comportar, de se expressar e, até 

mesmo, maneiras de 'preferir'. Contudo a mesma autora destaca: que os sujeitos 

não são passivos receptores de imposições externas, “ativamente eles se envolvem 

e são envolvidos nessas aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as 

assumem inteiramente”. 

 

[...] Sem dúvida alguma os sistemas de diferenciação social como classe, 
raça, etnia, geração, além de gênero, tem como objetivo a manutenção de 
poder implicando sempre em relações desiguais e de submissão com 
conseqüências importantes para autonomia individual e coletiva, e para o 
exercício pleno da cidadania, quando se considera o ser humano como 
agente protagonista de sua própria transformação em um contexto bio-
psico-social (DIAZ; CABRAL, 1999, p.143). 

 

É possível visualizar, ainda, que no caso específico das mulheres da 

pesquisa, a diferença de oportunidade de ingresso no sistema escolar não reside no 

recorte de raça/etnia. Ao que indicam os anos de escolaridade, a diferenciação de 

acesso, permanência e promoção incidem na questão de gênero e classe, cujas 

raízes estão estritamente relacionadas à condição socioeconômica e à política de 

educação excludente e diferenciada. Os processos discriminatórios anteriores à 

escola residem em fatores que operam no interior da família, ou fora dela, e por 

meio de mecanismo simbólicos circundantes em diferentes tempos e espaços. 

Esta observação, embora pertinente, não oculta ou nega a evidente 

discrepância no cenário brasileiro de oportunidade no âmbito educacional, que 

distanciam negros e brancos. Segundo informa Croso e Souza (2007, p. 13): 
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No que diz respeito à questão étnico-racial, números e indicadores e 
diversas estatísticas demonstram que ainda existem enormes disparidades 
e desigualdades entre pessoas brancas e negras [...] No Brasil, entre 
analfabetos absolutos acima de 15 anos há 7,1% de brancos e 16,9% de 
negros (pretos e pardos), de acordo com a Síntese de Indicadores Sociais 
de 2004 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Quando 
consideramos o analfabetismo funcional – menos de quatro anos de estudo  
– 32,1% dos pretos e 32,5% dos pardos encontram-se nessa condição ante 
a 18,4% da população branca. 

 

Para Henriques (2002, p. 95), a distribuição da escolaridade entre os negros é 

significativamente pior do que entre os brancos. O peso relativo dos níveis de mais 

baixa escolaridade é maior entre os negros do que entre os brancos e, na medida 

em que se avança para níveis superiores de ensino os negros perdem posições 

relativas frente aos brancos. Essa evidente “[...] desigualdade de oportunidades 

educacionais entre brancos e negros contribui para agravar, ou ao menos para 

sustentar, os elevados padrões socioeconômicos da desigualdade brasileira [...]”. 

Outro ponto observado é que determinações sociais como idade/geração, 

aparecem diferentemente demarcadas, mas de experiências dotadas de similitudes 

e diferenças, de acordo com cada tempo, que se ajustam ou refletem outros tempos. 

Nas palavras de Motta (1999, p. 205), o tempo dos indivíduos é expresso mais 

perceptivelmente pela idade, mas também sabemos que é socialmente construído, 

“institucionaliza-se, isto é, adquire significado mais diretamente social como grupos 

de idade – jovens, adultos, velhos, ou como legitimidade para realizar, ou não, tal ou 

qual ação social”. Tempos de vida que se mesclam a outros tempos em diferentes 

espaços sociais, no caso aqui, a escola 

Outro dado é que as mais velhas, após uma vida de limitação, com a 

separação ou viuvez, apresentam maior satisfação e plenitude. Elas se mostram 

diante de “um tempo de consolidação de experiências, de libertação das obrigações 

e controles reprodutivos, tendo encontrado um tempo-social propício à mudança” 

(Motta, 2008, p. 5). Finalmente podem experimentar novos modos de vida. Parece 

falar em liberdade, pois que se consideram libertas à medida que não estão sob o 

jugo do pai ou do marido e porque desfrutam hoje de experiências e prazeres que 

lhe foram negados na infância e na juventude. A sucessão da vida bio-social as 

transformou, deu-lhe mais vigor e força para superar as dificuldades e transpor 

barreiras antes tidas como intransponíveis. 

Então, numa perspectiva geracional, jovem ou “madura”, os relatos indicam  

uma trajetória construída diferencialmente a cada tempo de vida determina 
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diferentes situações, atitudes, sentimentos, desejos, inquietações, expectativas, 

gerando transformações na vida bio/social. A condição de idade, menor ou maior, 

apresenta experiências comuns ao grupo, que, provavelmente vem de vivências 

culturais e sociais de ordem geracional carregadas de preconceitos, imposições, 

limitações. 

Frente a essas percepções, é pertinente assinalar que os determinantes de 

gênero/classe/geração exercem importância significativa na estruturação das 

desigualdades no campo educacional, explicando as diferenças e dificuldades de 

acesso ao sistema de ensino, as causas que inviabilizam a permanência, o baixo 

desempenho escolar, os padrões inferiores no interior do mercado de trabalho. No 

tocante ao pertencimento racial é perceptível no universo das mulheres da pesquisa 

que as negras vivenciaram, em relação a suas colegas de cor branca, o mesmo 

diferencial educacional ao longo de suas vidas. Uma desigualdade marcada pela 

condição socioeconômica, que não se transformou com o tempo e continua a 

traduzir padrões históricos de diferencial e discriminação. 

Para Louro (1997, p. 57), de diferenças, distinções, desigualdades, a 

instituição escolar entende bem porque ela as produz. “A escola que nos foi legada 

pela sociedade ocidental moderna [...] se fez diferente para os ricos para os pobres” 

e ela também separou os meninos das meninas. Numa ação distintiva ela, em certa 

medida, se incumbiu de separar/classificar os sujeitos “através de múltiplos 

mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização”.  Essas mulheres, cuja 

história agora se revela, trazem em cada enunciado as imagens da face dessa 

escola e da difícil articulação entre tempos de trabalho e sobrevivência, com os 

tempos de escola, que ano a ano vem dificultando e/ou inviabilizando a realização 

de seus sonhos, dentre eles, estudar. 

Importa, então, visualizar os tempos de escola atentando aos indícios dessas 

possíveis marcas ou de outras que possam revelar os modos diversos de conceber 

e lidar com o tempo, espaços, a formação. Fazer referência aos tempos de escola, 

que para (Arroyo 2007, p. 97) “[...] é inseparável das formas como se dá a condição 

de criança, de adolescente ou de jovem-adulto [...]”. São tempos de busca por 

aprender novos saberes movidos pelo desejo de ser, apesar das dificuldades, 

seguindo trajetórias traçadas pelas linhas de ingresso, interrupções indesejadas e 

regresso.  
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3.3     TEMPOS DE ESCOLA: ENTRE AS DIFICULDADES DE SER E O DESEJO 

           DE APRENDER 

 

As trajetórias ora apresentadas evidenciam que as mulheres da pesquisa 

caminham pela vida carregando a certeza de que quase tudo é possível e 

escolheram a educação escolar como principal porto. Sem o tradicional ônus das 

obrigações domésticas, livres, ou não, do controle do pai ou do marido, se 

expressam simplesmente como estudantes/trabalhadoras e, de volta à escola, se 

vêem diante de uma experiência antes não experimentada. 

Aqui estão as imagens dos tempos de escolarização, cuja iniciação se deu 

ainda precariamente na infância no ambiente doméstico, ao final dela e início da 

adolescência, e por vezes, na idade adulta, quando de fato e de direito tiveram 

garantido o acesso à escolarização. Os recortes aqui em destaque referem-se às 

imagens da escola e da sala de aula, aos tempos de encontros, desencontros, idas 

e vindas, sentimentos e desejos, expectativas e buscas. 

No relato abaixo, Maria E47 expressa seus sentimentos ao chegar pela 

primeira vez numa escola aos 46 anos de idade. O tom da voz agora não soa como 

antes. Se ao falar da infância mostrou-se revoltada e indignada com a situação que 

lhe foi imposta, ao falar da escola e do seu sonho que ora está por realizar, sua 

feição muda e as palavras parecem ganhar novos significados e sentidos. Vê-se 

agora diante do novo, do desconhecido: 

 

Há mais de vinte anos atrás tentei começar a estudar, quando eu tinha 23 
anos... mais aí eu pensava... o que fazer na escola se eu tenho medo de 
não poder aprender nada... A vergonha e o medo era grande... maior do 
que a vontade de estudar... aí quando comecei a estudar morria de 
vergonha e tinha medo de nada aprender... enfrentei muitas dificuldades... 
não desisti a pró dizia que eu era boa aluna  e meu filho me ajuda muito... 
aprendi muito com meu filho... ele me ensinou o que eu não sabia... (MARIA 
E47) 

 

Na “roda” de conversa chamou a atenção de todos a sua desenvoltura, o 

vocabulário fluente, o posicionamento em relação à vida e a determinação de uma 

mulher que teve uma trajetória difícil desde a infância. Ela conta o que vivenciou de 

cabeça erguida e os olhos voltados ao futuro, como se o estivesse construindo 

naquele momento, quando da realização do seu maior sonho: estudar. Depois de 

falar sem nenhuma cerimônia sobre sua “vergonha”, seus medos, o desafio 
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assumido de lutar pela realização do sonho que lhe foi “roubado”, afirmou que a 

escola passou a ser tudo na sua vida, que estava muito feliz. E em dado momento 

declarou: “as pessoas estranham quando digo que quero estudar para não ser mais 

escrava de ninguém”. No mesmo instante em que expressava tais palavras referia-

se a cor da pele e a vida de mulher trabalhadora.  

Seguindo com outros relatos, destaco agora o de Maria L36, que viveu na 

cidade de São Paulo quase toda infância e adolescência, e logo cedo teve que 

trabalhar como doméstica para se manter.  Já morando em Salvador resolveu 

retomar os estudos depois de mais de 12 anos fora da escola. E em tom de 

lamentação assinala: “esqueci um bocado de coisa”. Ao se reportar às dificuldades 

que enfrentou ao retornar à escola, disse: 

 

...primeiro o preconceito da idade e depois o trabalho, que não deixa tempo 
pra nada... no colégio de primeiro ouvia muitas piadas dos colega mais 
novo...”não estudou de nova agora tá aí véia estudando”... tive muita garra e 
força de vontade porque desejo ser alguém na vida... (MARIA L36) 

 

Essas mulheres, enquanto estudantes mantêm freqüência regular, possuem 

certa desenvoltura, não apresentam dificuldades de aprendizagem, são 

questionadoras e vivem se posicionando sobre assuntos relacionados à escola. 

Reclamam quando professores faltam ou chegam atrasados, chamam atenção para 

aspectos relacionados ao processo ensino-aprendizagem, quase sempre 

conseguem mobilizar os demais para reivindicar algo da/para escola. Demonstram 

prazer em dirigir palavras de incentivo aos colegas, principalmente os mais jovens.  

Maria C45 é casada, declara-se negra e católica, possui quatro filhos, 

profissão comerciante, e está cursando a 8ª série. Conta que morava na zona rural 

onde concluiu o primeiro ciclo do ensino fundamental. Seu ingresso na escola se 

deu aos 08 anos de idade, mas aos 14 anos abandonou por falta de condição 

financeira dos pais para garantir seu deslocamento da zona rural para urbana para 

dar continuidade aos estudos. Ainda adolescente veio morar em Salvador, onde 

começou a trabalhar “vendendo coisas”. Hoje, orgulha-se de ter conseguido seu 

próprio negócio, segundo declara: “uma lojinha onde vendo frios”. Afirma que 

retornou à escola aos 39 anos, mas não pode continuar na série que estava porque 

não possuía histórico escolar, então, teve que “recomeçar do zero”. 

 

Deixei de estudar quando tinha 14 anos, em 1976, porque eu morava no 
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interior e não tinha condições de ir para cidade grande ... voltei à escola em 
2002, quando tinha 39 anos e comecei do início porque não encontrei meu 
histórico na escola onde estudei no interior (MARIA C45) 

 

Em uma primeira análise dos relatos é possível identificar os motivos que as 

levaram à iniciação, interrupção e/ou volta à escola. Observa-se que o primeiro 

acesso à escola para umas mulheres se deu ainda na infância, entre sete e oito 

anos de idade, por orientação dos pais. Para outras veio com certo retardo, na 

adolescência ou idade adulta, de forma voluntária e associada à concretização de 

um desejo, a uma necessidade pessoal. A interrupção é parte do processo. Uma 

intermitência temporária que se inicia na adolescência, ou mais tarde, e se faz 

presente nas trajetórias da maioria das mulheres do grupo, exceto ME47, cujo 

ingresso se deu no ano passado. A volta é recheada de expectativas que expressam 

os significados atribuídos à escola, o que almejam com a escolarização e, ao 

mesmo tempo, reflete as dificuldades por que passaram e passam essas mulheres 

para alcançar seus objetivos.  

 

 “[... quando eu era doméstica e por causa do horário não tinha como 
estudar... depois de 11 anos, porque consegui me libertar do trabalho 
doméstico... hoje trabalho em órgão público por isso voltei a estudar...”  
(MARIA K32) 

 

Esta mulher, desde a infância começa a ajudar seus pais na roça. Aos 18 

anos já trabalhava em “casa de família” e junto com a mãe viúva mantinha a prole de 

cinco filhos. Com 25 anos tentou “sair de doméstica” para ser comerciante e chegou 

a montar uma barraca de lanches, pois, segundo ela tendo seu próprio negócio 

poderia finalmente voltar a estudar, mas, afirmou: “não deu certo... tive que voltar 

pra o mesmo trabalho”. Devido à longa carga horária imposta pelo serviço doméstico 

“não tinha tempo de estudar”. Somente depois de onze anos conseguiu se “libertar 

do trabalho doméstico” remunerado, quando passou a ocupar uma vaga de copeira 

numa empresa, o que considera uma grande promoção. 

Percebe-se, então, que a retomada aos estudos acontece quando elas se 

despertam para necessidade de adquirir novos conhecimentos e com a aquisição de 

saberes promovidos pela escola alcançar o que desejam para o futuro: se formar, 

alçar novos postos de trabalho, superior ao que exercem, ou, simplesmente, 

preencher um vazio, “aprender coisas”, se apropriar de conteúdos para ajudar seus 

filhos nas tarefas escolares, viver e compartilhar novas experiências com seus 
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pares. Nesse sentido, os significados que atribuem à escola são variados: a escola é 

lugar de encontrar, conhecer e conviver com amigos. É lugar onde se “aprende 

coisas” para a vida, principalmente para o trabalho. É lugar onde se adquire 

conhecimentos para aquisição de diploma. É lugar de formação.  

 

“... quero poder aprender a língua portuguesa pra ensinar a minha filha de 
dez anos... o ensino mudou da época que estudei...” (MARIA EL50) 

 

“... na escola converso, faço amizades, me distraio e aprendo coisas... 
(MARIA J54)  

 

“... conhecimento é tudo, clareia a mente da gente... vim pra escola... 
conversar com um e com outro... também ajuda a esquecer os problemas 
porque distrai a gente... (MARIA L36) 

 

Em relação ao acesso e permanência, alguns problemas afligem as mulheres 

de modo diferenciado, em diferentes idades e períodos escolares, conforme 

constatado na seção anterior. Entretanto, ficou evidenciado que atualmente não 

existem barreiras específicas de acesso, mas de permanência e progressão, já que 

a trajetória escolar se configura por interrupções temporárias e situações de 

repetência. A trajetória de escolarização dessas mulheres é claramente marcada 

pelo esforço, cansaço e dificuldades, e, ao mesmo tempo, revestida de forte 

autodeterminação construída ao longo de uma vida de precariedade, sofrimento, e 

até humilhações.  

Maria A40, declarou-se solteira, negra e evangélica. De profissão costureira, 

está em curso do 1º ano do ensino médio. Seu ingresso na escola se deu aos 14 

anos de idade, sendo que a primeira situação de abandono veio logo que passou a 

conviver com seu atual companheiro. Tem vida recatada por conta da religião e do 

controle que o companheiro exerce sobre ela. Ele é muito religioso, “parece maluco 

pró”. Reclama da falta de liberdade e do longo tempo que ficou longe da escola por 

imposição do marido. Ele a convenceu que o “lugar” de mulher é em casa cuidando 

dos filhos. Acrescenta que teve seu único filho ainda muito jovem e agradece a ele o 

fato de estar estudando, e pelo incentivo.  

 

“... na escola eu me senti um peixe fora d’ água como se nunca tivesse 
estudado... tinha estudado pela primeira vez no MOBRAL quando eu vim da 
roça e nunca tinha ido à escola... estudei do zero até a 4ª Série e parei de 
estudar quando engravidei do meu filho... depois de muito tempo quando o 
meu filho estava com 18 anos voltei e foi ele que me deu muita força para 
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que eu estudasse novamente ...” (MARIA A40) 

 

Já Maria R27 possui um filho, declarou-se morena e católica. É manicure, vive 

uma união estável há mais de seis anos e seu ingresso na escola se deu aos sete 

anos de idade. Interrompeu os estudos por dois anos depois que engravidou e hoje 

está cursando o 1º ano do ensino médio. No ano de 2006, ela fazia parte do grupo 

de mulheres que chegavam diariamente à escola de mãos dadas com seus filhos, 

crianças entre um e oito anos de idade. A escola abriu um precedente a ela, e outras 

mulheres que partilhavam do mesmo problema: não tinham com quem deixar os 

seus filhos no horário escolar. Elas contavam com a compreensão de alguns 

colegas e professores, mas, a inquietação das crianças as obrigava a sair da sala de 

aula, ora para atender um pedido, ora para tentar conter choros e/ou gritos. Por 

vezes colegas se mostravam insatisfeitos com a presença das crianças em sala de 

aula, para alguns elas eram “só incômodo”.  

 

“Pró, eu tava faltando aula porque meu marido não quer ficar com o 
menino... daí ele diz... você escolhe... se quer estudar leve seu filho com 
você.. então eu resolvi trazer meu filho... mais não deixo de estudar, eu 
quero me formar...” (MARIA R27) 

 

Essa situação parece comum entre boa parte dos educandos da EJA. Um 

exemplo disso é o do casal José B37 e Maria MC35, eles alternavam os anos de 

estudo porque um ou outro precisava cuidar dos filhos ainda pequenos, juntos 

decidia qual dos dois iria estudar, dando um bom e, ao mesmo tempo, triste exemplo 

de partilha, de companheirismo. Assim como Maria R27 outras mulheres justificavam 

os atrasos, as faltas e até mesmo o abandono pelo mesmo motivo. Referindo-se ao 

ano de 2007/2008, declarou: 

 

“Pró me matriculei no Márcia Mércia, mas tive que abandonar os estudos 
porque ... não tinha como eu levar meu filho.... agora me matriculei de novo 
e não vou mais parar ... meu filho  ta crescidinho... to trabalhando de 
manicure e não vou desistir do meu sonho que é me formar...” (MARIA R27)  

 

No início do ano letivo, em visita à escola, essa mulher confessou que havia 

se matriculado novamente porque estava trabalhando e pagando “uma menina” para 

ficar com seu filho durante o período escolar, pois, no ano de 2007 havia feito a 

matrícula, mas teve que abandonar a escola porque não era permitido que 

estudantes levassem suas crianças para sala de aula. Ela sempre manifestou 
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vontade de estudar, mas seu companheiro sempre se negou ficar com a criança. 

Este chegou a exigir que escolhesse entre estudar ou ficar em casa cuidando do 

“seu dever”. 

Em outros depoimentos aparecem fatores comuns a todas as mulheres do 

grupo: as dificuldades de aprendizagem, de compreender os conteúdos ofertados 

na/pela escola, classificados de “complicados”. Além disso, reclamam de alguns 

rituais da escola, horário de chegada e saída, fardamento, tarefas extraclasse que 

lhes roubam tempo; expressam sentimentos de “vergonha” por nunca ter estudado 

ou por ter interrompido os estudos durante longos anos; falam do “medo” do ridículo 

e do desconhecido, do cansaço, das preocupações com os filhos por conta da 

situação de violência que rodeia o bairro. E, por vezes atribui a si mesma o 

insucesso escolar e o abandono. Nas “rodas de conversa” deixaram evidenciar, 

também, que o grande desafio que lhes cabe é, certamente, vencer a difícil 

conciliação entre trabalho e os rituais da escola. A intensa carga de atribuições 

exigidas a uma só pessoa, cotidianamente, inclusive aos finais de semana, talvez 

seja a principal razão da inviabilidade de conclusão da educação básica, ou da 

formação profissional. 

 

“Sempre tive muitas dificuldades de aprender os assuntos da escola por 
conta dos horários de trabalho e por assumir uma família... quando tenho 
atividade da escola ou trabalho, tenho que levar para o trabalho pra 
aventurar fazer nas horas vagas ou hora de almoço” (MARIA K32) 

 

 “...interrompi meu estudo por causa das dificuldades de conciliar o trabalho, 
de cuidar da casa...” (MARIA J54) 

 

“... tenho muita dificuldade, meu erro foi eu deixar de estudar na 4ª série e 
recomeçar com 21 anos na 5ª série... gostaria de voltar para 1ª  série de 
novo... começar do zero... (MARIA A40) 

 

Expressam, também, a força de vontade dessas mulheres e as situações 

adversas a que se submetem para vencer a difícil tarefa de conciliar tempos de 

sobrevida com tempos de escola, bem assim, o incentivo tardio por parte da família, 

filhos e maridos, numa clara alusão ao que dizem numa só voz: “eles não precisam 

mais tanto da gente”. Os filhos crescem, tornam-se independentes, os maridos se 

vão com a separação, a cobrança por parte destes e/ou do pai diminui ou deixa de 

existir.  

E, ao que indicam, devido a um conjunto de fatores, essas mulheres 
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manipulam, re-elaboram ou enfraquecem suas ligações domésticas, inserindo-se na 

escola para re-iniciar uma trajetória de vida conciliando com tudo que é possível 

fazer. Também, a adesão pela iniciação ou volta à escola na adolescência ou idade 

adulta aparece aliada ao projeto de profissionalização, ou alcance de um grau de 

desenvolvimento que promova certo bem estar. Um projeto que para se concretizar 

implica em conjugar o “projeto clássico” de casamento e maternidade, com o 

trabalho remunerado fora do lar, a profissionalização, o que parece se 

incompatibilizar. 

Portanto, as trajetórias escolares dessas mulheres são essencialmente 

marcadas pelas dificuldades de conciliar os tempos de trabalho com os tempos de 

escola. O fato de trabalharem enfrentando longa jornada impede maior dedicação às 

“coisas da escola”, a realizar os “trabalhos” escolares. Encontram dificuldades de 

cuidar dos filhos menores, não contam com a cooperação dos companheiros nos 

afazeres domésticos. O cansaço do corpo marca o acúmulo de atividades: “trabalhar 

fora”, ser “dona de casa” e estudante, justificando, em certa medida, as dificuldades 

de aprendizagem, o desânimo, a suposta incapacidade cognitiva, o fracasso escolar, 

o abandono temporário, ou não. Nas palavras de Maria L36: “trabalhar e estudar é 

difícil... ah! chego em casa muito cansada” 

Segundo assinala Arroyo, (2007, p. 126), “[...] as marcas de sua condição 

social são as primeiras a refletir-se nos seus corpos. São estes os primeiros a sentir 

e padecer os efeitos dos desempregos na família, da exclusão, da fome, dos 

trabalhos [...], penosos dentro e fora de casa [...]”. Um olhar mais atento percebe as 

marcas da fraqueza e do cansaço nessas mulheres. Elas chegam à noite na escola 

esgotadas depois de um dia intenso de trabalho, sendo muitos os flagrantes durante 

as aulas do tradicional “cochilo”, e os pedidos para que a aula acabe mais cedo. 

Clamam pela redução do tempo de escola em favor do descanso. 

Outros significados expressos por essas mulheres não aparecem nos relatos, 

mas na observação dos fatos. No cotidiano da escola vejo-me diante de mulheres 

estudantes que se esforçam para serem pontuais, que participam das aulas, 

demonstram muita vontade de aprender, mantém com os professores e professoras 

uma relação de respeito, alegam que “a escola tá cheia de coisas difíceis de 

aprender,” e raramente fazem as atividades escolares em casa porque não dispõe 

de tempo. Muitas são os atrasos e as faltas às aulas, e geralmente, as justificativas 

envolvem o cansaço, problemas familiares, horário de trabalho, a violência no bairro, 
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problemas de deslocamento, trânsito, dentre outras. 

Os fatores apontados parecem ser a razão do desgaste e, talvez, contribuem 

para o “vou largar a escola”. Uma decisão difícil, 

 

[...] que carrega uma sensação de ter perdido a batalha, de ter abandonado 
a esperança de poder articular os tempos da escola com a condição popular 
de ser criança, adolescente ou jovem. Como é difícil para a infância, 
adolescência e juventude populares dos campos e das cidades articular os 
tempos de trabalho e de sobrevivência com os tempos de escola. Se é 
dramático abandonar a escola, mais dramático, inda, é ter de abandoná-la 
para sobreviver. Esta pode ser a razão principal para lembranças tão 
contraditórias dos tempos de escola. (ARROYO, 2007, p. 97) 

 

E, apesar da vida precária, o desejo de estudar não cessa, buscam na escola 

outras formas de saberes que as ajude a mudar de vida. Por outro lado, precisam 

lutar pela sobrevivência e um dilema parece marcar cada uma das mulheres, que 

costumam dizer: ou “agente trabalha” ou “agente estuda”. Na realidade não podem 

optar por deixar o trabalho, único meio de sustento, para continuar buscando a 

realização de um sonho. Mas, ainda assim, se mostram em movimento por querer 

vencer a batalha, trilhando uma trajetória entre idas e vindas pela escola, apesar de 

todo cansaço físico que o acúmulo de tarefas confere ao seu corpo. Estão a 

demonstrar uma autodeterminação que, em certa medida, garante a permanência, 

alimenta o sonho de “se formar”, e fortalece a crença de que a escolarização abre 

portas, possibilita transformar vidas.  

Ao que indicam, também, para essas mulheres não se trata de observar, 

pensar, adaptar-se a uma determinada situação e a ela submeter-se, é preciso 

enfrentar as dificuldades do mundo lutando contra elas, com vistas a romper com o 

estabelecido, interferindo na realidade. Ao se reportar à escola como lugar de 

aprendizagem e confessar as suas dificuldades demonstram que não se trata de 

almejar uma escola na qual o trabalhador ou trabalhadora, “[...] simplesmente 

aprenda o que iria utilizar no dia ou semana seguinte no seu cotidiano (em uma 

dimensão utilitária e redutora) [...]” (Cortella, 2004, p. 16), mas a que seleciona e 

apresentam conteúdos que possibilitem a melhor compreensão de sua própria 

realidade, e seu fortalecimento como cidadãos capazes de transformá-la. 

Das mais novas as mais velhas, todas fazem questão de mostrar a disposição 

para fazer coisas e aprender. As mais velhas se referem à idade com orgulho, falam 

do vigor físico como se “jovens” ainda fossem. Elas contam com alegria que 
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chegaram “para idade,” com saúde, realizadas como “mães de família” e estão 

prontas para vivenciarem novas experiências e prazeres negados ou desprezados 

por contingências da vida. Estudar, por exemplo, para elas “não tem idade” e apesar 

do preconceito entre os mais jovens não se envergonham, ao contrário, tem sempre 

uma resposta pronta para qualquer tipo de retaliação. O importante segundo elas é a 

“força de vontade” e isso parece não ser problema, dizem: “a gente tem de sobra”. 

Maria EL50 declarou-se negra e católica. Possui três filhos frutos de um 

casamento de mais de vinte anos. Seu ingresso na escola se deu aos sete anos de 

idade, hoje é vendedora autônoma e está cursando o 3º anos do ensino médio. Ela 

fala da satisfação de ter seus filhos “criados” e do incentivo da família, em especial 

do marido e da prole, para que estude. Enfatiza que hoje eles não dependem tanto 

dela “como antigamente” e, por isso, voltou a estudar aos 43 anos de idade e a se 

dedicar a coisas que antes não podia fazer, porque estaria a negligenciar tanto o 

gerenciamento do lar, como a educação dos seus filhos. O marido, único provedor 

da família, encarregou-a de tal tarefa e como resposta não “podia falhar” na 

educação deles. Passou anos de sua vida convencida de que devia cuidar das 

exigências da maternidade antes de cuidar de si. 

 

“Passei a vida trabalhando fazendo coisas em casa para ajudar meu marido 
a criar os filhos... agora que estão grande, não dependem mais de mim 
posso estudar... quero me formar.. meu marido nunca me impediu, mais 
meus filhos precisava de mim...” (MARIA EL50) 

 

Já Maria ML61 conta que depois de cursar todo ensino fundamental arranjou 

um trabalho para cuidar de uma idosa e não podia mais estudar à noite. Tentou se 

matricular numa escola do bairro, no turno matutino, mas a matrícula lhe foi negada. 

Segundo conta uma “moça” lhe disse que sua idade estava avançada para estudar 

no turno diurno, que teria dificuldade de adaptação com alunos mais jovens, e ainda 

a aconselhou: “porque a senhora não vai fazer um curso para fazer docinhos, 

costura, alguma coisa assim... estudar nessa idade pra quê...”. Desapontada e triste 

nada lhe respondeu. 

Em visita à escola foi orientada por mim a procurar a direção da escola 

colocando a situação, reivindicando o seu direito à matrícula. No início do ano letivo, 

em 2006, Maria ML61 esteve na escola para contar que havia conseguido se 

matricular e estava em curso do 1º ano do ensino médio. Disse sorridente que os 
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colegas de turma a princípio estranharam sua presença na sala de aula, cuja 

composição era de adolescentes entre 16 e 18 anos de idade, mas aos poucos foi 

“ganhando a confiança deles” que passaram a lhe chamar de “tia”. Estava feliz 

porque se sentia a “mãezona da turma”. Cheia de planos para o futuro acrescentou: 

“quero me formar... fazer vestibular pra ser enfermeira... esse é o meu sonho”. 

Relatou, ainda, que após a viuvez, resolveu investir em si e sente-se “dona do 

próprio nariz”. Expressando o orgulho da idade, e a disposição para fazer o que tem 

vontade, sente-se livre e descomprometida, pronta para enfrentar “uma nova vida”, 

pois, segundo ela, nunca é tarde para realizar o que se deseja. 

 

“Meu marido morreu,,, estou viúva e meus filhos criados...aí pensei agora 
posso cuidar da minha vida... fazer o que eu quero... vou estudar pra ser 
enfermeira...aí me matriculei em 2004 pra continuar onde tinha parado, fiz 
até a oitava e agora to terminando o segundo grau e fazendo curso de 
inglês...” (MARIA ML61) 

 

Maria J54, declarou-se branca, é separada, adepta da religião evangélica e 

possui dois filhos. Ingressou na escola aos dez anos de idade. Teve trajetória 

parecida com a de Maria EL50 e Maria ML61, desde cedo se casou e logo teve seus 

filhos e, por isso, afastando-se da escola durante muitos anos para se dedicar a 

“vida de casada”. Disse: ... não podia trabalhar e estudar... não tinha com quem 

deixar meus filhos...minha mãe tomava conta deles quando eu ia trabalhar”, 

referindo-se ao trabalho de doméstica, função que exerce há mais de vinte anos.  O 

ponto que difere das trajetórias de outras Marias, é que  durante quase toda vida 

essa mulher conjugou o trabalho doméstico remunerado com os afazeres do seu 

próprio lar, motivo pelo qual, segundo ela, a obrigou a abandonar a escola.   

 

“Quando tive meus filhos, no início levava junto comigo para a escola, 
depois ficou muito puxado, então interrompi meu estudo.... Depois que os 
filhos cresceram decidi retornar pois ficaria mais fácil conciliar o estudo com 
o trabalho e a casa” (MARIA J54) 

 

Esta difícil conciliação lhe “roubou o tempo de estudar... as patroas não 

entende quando a gente diz que quer estudar”. Hoje ela cursa a 8ª série, conciliando 

os estudos com o trabalho “de doméstica”. Disse que para estudar conta com o 

incentivo de um dos filhos, que a ajuda na realização de tarefas. Confessa que se 

sente mais livre para estudar. Está determinada a prosseguir nos estudos e parece 

que nenhum obstáculo a fará desistir.   
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“Sou doméstica e o tempo pra estudar é pouco ... minha patroa ainda 
pergunta pra que eu estudo... então digo a ela que eu quero aprender 
coisas... agora não ligo tanto pra o que minha patroa diz...”( MARIA J54) 

 

Essas mulheres “jovens” e “maduras”, representantes de várias gerações, 

voltadas desde cedo à domesticidade e ao cotidiano familiar, declaram-se 

saudáveis, felizes e independentes. Diferem quanto a atitudes, práticas, crenças, 

expectativas, mas têm em comum as marcas de trajetórias sociais formatadas por 

situações de opressão. Foram impedidas, desestimuladas ou encontraram 

dificuldades para realizar seus desejos, tiveram negado o acesso à escola e 

enfrentaram dificuldades para nela permanecer, mantiveram seus corpos e vida sob 

o controle familiar, voltaram-se às funções reprodutivas e de cuidado com a prole, 

conviveram com situações de diferenciação na formação e desigualdade de 

oportunidade, sem poder de decisão sobre a própria vida. E, embora este padrão de 

vida esteja em franco desmonte, ele norteou a vida dessas mulheres, principalmente 

das mais velhas. Uma condição que reflete a vida de muitas outras mulheres das 

mesmas gerações, que hoje vem conseguindo (ou conseguiram) a libertação de 

certos “controles societários que se referiam justamente à reprodução e a tolheram 

durante toda a juventude”. (MOTTA, 1999, p. 210) 

Isso acontece, talvez, sem que elas percebam as relações em que estiveram 

ou estão imersas. Simplesmente agem, optam em favor da apropriação e re-

elaboração de novos significados para a vida. Apesar das limitações, a passagem 

por novas vivências e experiências, imprime novas relações na família no momento 

em que re-conhecem outros espaços e outras formas de ver e viver a vida. São 

essas experiências, que segundo Dayrell (1996, p. 7) “[...] constituem expressões de 

um gênero, raça, lugar e papéis sociais, de escalas de valores, de padrões de 

normalidade [...]”, que indicam uma manifestação de oposição a uma dada condição, 

talvez, resultado de uma possível avaliação da realidade que as conduziu a um 

reposicionamento na dinâmica de suas atitudes, das suas relações.    

No tocante à trajetória escolar, a volta à escola é por vezes justificada ora 

pela necessidade de “aprender coisas” que ajude a promover seu desenvolvimento 

intelectual, ora pelo desejo contido de “se formar” e com os conhecimentos 

adquiridos galgar melhores postos de trabalho. Outro dado é que essas mulheres se 

caracterizam por passagens curtas pela escola, após experiências no trabalho rural 

na infância e/ou doméstico na adolescência, ou, ainda, antes do casamento. Em 
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todos os casos a família aparece com forte influencia na tomada de decisão de 

inserção na escola, assim como, de retomada ou abandono.  

Importante mencionar, também, que no contexto brasileiro, em se tratando de 

trabalho, educação e gênero, há um diferencial quando se faz o recorte de raça e de 

classe. No caso específico dessas mulheres, a educação das brancas e negras 

trilhou um mesmo caminho devido à condição subalterna. No que se refere ao 

acesso ao sistema de ensino as mulheres estão hoje, aparentemente, em situação 

de igualdade de oportunidade, e, em alguns casos, são maioria em sala de aula. 

Entretanto, em relação à permanência e o direito pleno à educação básica, a marca 

da desigualdade associada ao pertencimento racial, e à origem socioeconômica 

desfavorável, são fatores preponderantes na inviabilidade dessa conquista. Uma 

constatação que corrobora com o que afirma Lima (1995, p. 490): 

 

[...] Vários estudos tem demonstrado como a população negra é prejudicada 
desde o ingresso na escola até o retorno do investimento em educação 
quando se depara com o mercado de trabalho altamente discriminatório. Os 
negros se concentram em áreas onde existem os maiores índices de 
analfabetismo, ingressam mais tardiamente na escola, tem os maiores 
índices de evasão e repetência e atingem o nível universitário em 
proporções muito inferiores às do grupo branco.  

 

É sabido, também, que a diferença e discriminação motivadas por questões 

gênero/classe e/ou pertencimento a um grupo racial, encontram-se disseminadas 

em diversos campos da vida social. Segundo assinala Pinheiro (et al, 2008, p. 19): 

 

[...] No sistema educacional, seus impactos incidem na reprodução de 
estereótipos ligados às convenções sociais de gênero e de raça originando 
e reforçando uma segmentação sexual do mercado de trabalho e das 
ocupações sociais. Se para as mulheres os indicadores de acesso e 
permanência são, na média, superiores aos masculinos, no que se refere à 
dimensão racial, o sistema de ensino é marcado por desigualdades que 
incidem sobre o acesso e a permanência dos alunos/as negros/as. [...] 

 

Informa, ainda, que nos ano de 1993, a taxa de analfabetismo para homens 

de 15 anos ou mais era de 9,2% e, em 2007 era de 5,9%. Em referência as 

mulheres, a taxa de analfabetismo para as brancas era de 10,8%, enquanto que 

para as negras era de 24,9%. Quinze anos depois, os percentuais caíram para 6,3% 

para as brancas e 13,7% para as negras. Então, houve uma redução significativa 

das taxas de analfabetismo entre os grupos, mas a desigualdade marca de forma 

significativa as mulheres, principalmente as negras. Em relação à média de anos de 
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estudo demonstra haver uma melhoria nas condições de escolaridade nesse mesmo 

período, um aumento na média de 2 anos de estudo. Em 2007 homens 

apresentavam média de 7,1 anos de estudo, contra 7,4 anos para as mulheres. 

Entre os brancos, esse valor era de 8,1 e entre os negros era de 6,3 anos de estudo, 

mostram as mulheres com um ano a mais de estudo em média do que os homens 

(8,4 contra 7,4). Já para os negros, a distância de dois anos em relação à população 

branca permanece sendo observada (6,8 e 8,8). 

É perceptível, portanto, que apesar da aparente igualdade de oportunidade de 

acesso para os diferentes grupos sociais, as mulheres ainda aparecem em 

desvantagem em relação ao homem, as desigualdades de gênero se impõe. Mas as 

desigualdades que marcam o gênero são menos incisivas do que as de raça, 

homens negros e mulheres negras continuam ocupando patamares inferiores, e no 

que tange às mulheres negras, as marcas aparecem em dose dupla, elas se 

interseccionam. Por ser mulher e negra disputam fatias de espaços e benefícios com 

homens brancos e negros, e com mulheres brancas. O que se constata no âmbito 

educacional diante dos índices de analfabetismo e dos dados referentes aos anos 

de estudo, que entre as mulheres os índices de 1996 e 2007, conforme indica 

Pinheiro (2008) fora, respectivamente, de 7,6 e 9,3 para as brancas e de 5,2 e 7,4 

para as negras. 

No mundo do trabalho, segundo assinala Lima (1995, p. 491): 
 

[...] As mulheres provenientes das classes mais pobres se dirigem para a 
prestação de serviços e para os empregos ligados à produção na indústria, 
e as mulheres de classe média para os serviços da produção e de consumo 
coletivo (setor terciário), devido aos seus melhores níveis educacionais. 
Dada a significativa representação da população negra nos patamares 
inferiores da sociedade, as mulheres desse grupo de cor compõem uma 
parcela significativa da força de trabalho feminino empregada nos serviços 
mais desqualificados, principalmente o serviço doméstico. 

 

Isso de forma evidente aparece nas linhas das trajetórias de vida das 

mulheres da pesquisa. Umas desde cedo se ocupam com o serviço doméstico do 

próprio lar, e/ou renumerado; outras estão a exercer funções em setores de trabalho 

em que há predominância de tarefas domésticas, de vendas, manuais ou artesanais. 

Atividades socialmente desqualificadas, mal-remuneradas, em situação de 

informalidade, pouco ou não reconhecidas e valorizadas pelo setor produtivo. Uma 

situação imposta pela carência de recursos, pela ausência de formação/qualificação 

para exercícios em postos e setores mais avançados. 
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Outro ponto a observar, diz respeito à conquista da chamada “liberdade” que 

marca de forma significativa a trajetória de vida dessas mulheres. Uma suposta 

autonomia que se assinala positiva do ponto de vista de gênero porque confere às 

mulheres vontade própria para circular, viver, fazer e agir no mundo conforme seus 

interesses e necessidades pessoais; geracional e, sobretudo existencial, que se deu 

por conta da ausência de controle paternal e/ou marital. Em alguns casos se fez 

acompanhar de um incentivo tardio, por parte do marido e filhos, talvez, como uma 

espécie de recompensa por ter cumprindo tão bem o seu papel de mãe e esposa. 

Ao que parece conseguiram o direito de “poder ser”, ou seja, sair de casa para 

socializar-se em outros espaços, exercer funções remuneradas, adquirir 

conhecimento. Isso porque já não estão na casa dos pais, não possuem marido, os 

filhos já não dependem tanto delas, já não reproduzem.   

A aparente liberdade chegou depois de terem passado por várias situações 

de opressão, por parte de homens, pais e maridos, que já não fazem parte de suas 

vidas e, quando faz, no caso de Maria EL50, já está „aposentado‟, não exige tanto 

delas. E embora tenha ficado claro que não se trata de uma nova condição que foi 

conquistada por meio de uma luta travada com seu opressor, mas, colocada pela 

ausência deste, observa-se, que de forma sutil essas mulheres resistiram contra 

determinadas situações, transpassaram barreiras, alcançaram objetivos, ainda que 

para isso tivessem, ou tenham, que conviver com certos tabus e preconceitos, 

principalmente as mulheres de idade mais avançada. Elas chegaram a falar das 

marcas do preconceito na escola, que são bem latentes. Ouviram na escola ou fora 

dela que “velho não tem cabeça pra aprender”, ou que deveriam estar a fazer cursos 

de “prendas domésticas”, a exemplo de costura, bordado, confeitaria, dentre outros, 

para consegui uma renda a mais.  

Uma evidente reprodução da ideia de que depois de certa idade a pessoa 

perde parte de sua capacidade cognitiva e produtiva. Ter mais idade parece ser um 

sinal de não produtividade. Para essas mulheres de “meia idade”, que se inserem na 

escola dividindo o espaço da sala de aula com jovens, é comum a associação de 

sua imagem à figura da “tia” ou da “mãe”. Sendo por vezes requisitadas pela escola 

para ajudar a controlar a disciplina, incentivar os mais novos, monitorar os estudos. 

O que aconteceu com Maria ML61 e Maria EL50. Mas, elas dizem gostar de 

aconselhar os “mais jovens” e acreditam que a orientação prestada na escola pode 

minimizar/vencer o preconceito da idade. 
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Ao aproximar das mulheres em suas falas para saber sobre os significados 

que atribuem ao processo de escolarização, verifica-se que estão voltando à escola 

na tentativa de recuperar, segundo elas, “o tempo perdido”. Subjacente em cada 

relato, a tentativa de estar num espaço educativo negado durante toda vivência, a 

busca de conhecimento e possível autonomia. Esse ingresso e/ou volta à escola 

para recuperação de algo que ficou perdido ou não apreendido no momento 

adequado, indica a percepção de que pode caminhar e conquistar seu próprio 

espaço, permitindo um ajuste àquilo que deu certo ou não em sua vida. Manifesta de 

forma clara que o significado desse ingresso/retorno está imbricado à concepção de 

emancipação individual e social. A busca por “independência”, “liberdade”, indicando 

o conhecimento adquirido com a escolarização o caminho possível para alcançá-la. 

 

... depois que viuvei me senti livre pra fazer tudo que tinha vontade...a gente 
fica em casa cuidando de tudo, dos filhos, do marido e esquece da gente. 
Voltei á escola pra me realizar. É maravilhoso estudar, conhecer outras 
pessoas...mesmo ouvindo das pessoas que tô velha pra fazer determinadas 
coisas, como estudar, eu não ligo... (MARIA ML61) 

 

Aparece bem ilustrado, neste e em outros relatos, que elas estão num 

processo de mobilização de luta por uma causa específica à sua condição de 

mulher, tornando-se protagonistas de suas próprias histórias. Histórias de vida 

construídas nos diversos espaços sociais, à luz de culturas institucionalizadas que 

ao longo dos tempos foram seguidas e reproduzidas na relação e interação com o 

outro. Para todas essas mulheres estudantes, “donas de casa” e trabalhadoras essa 

trajetória diferenciada pode significar: 

 
[...] uma experiência não apenas escolar, mas humana, decisiva no 
momento em que se abrem esperanças de vida no trabalho, na relação 
afetiva, familiar ou na participação em um grupo cultural ou em uma ação 
militante ou política. A volta à escola pode ser um incentivo para acreditar 
que tem sentido tentar ser sujeitos de novos percursos. (ARROYO, 2007, p. 
107). 

 

Nesse sentido, ao que parece, a escola seria o lugar de interação onde é 

possível redefinir valores, influenciar, condicionar, modificar concepções pessoais 

sobre si mesmo, o outro, o mundo. E, portanto, um espaço aonde o diálogo implica 

em aprendizado constante. Aquele lugar em que as pessoas aprendem coisas e se 

tornam questionadoras e críticas, provendo-se de novo instrumental para alterar as 

expectativas e re-elaborar projetos de vida. Nesses encontros com outros pares, de 
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geração que diverge da sua, re-descobrem interesses, assumem novas atitudes, 

compartilham experiências, reforçam valores, abrem-se possibilidades de atuação 

que a vida de “dona de casa” e/ou de trabalhadora doméstica não permitia.  

Essas mulheres, de classe popular, negras e brancas, de grupo geracional 

diferenciado, de menor ou de maior idade, estão a buscar na convivência com seus 

pares em sala de aula a liberação das “tristezas”, das dificuldades impostas pela 

vida. Privilegiam a educação como importante vetor para ascensão sociocultural e 

econômica. Estão a sonhar com realização profissional, conferindo poder aqueles 

que mais estudam, buscando auto-suficiência para gerir sua própria vida, elegendo a 

escolarização como caminho possível.  

O desejo de estudar manifestado na fala e na ação dessas mulheres e o valor 

conferido à educação é consensual, e comunga com o de muitos outros jovens e 

adultos brasileiros. Entretanto, com base nas informações colhidas em pesquisa 

realizada por Henriques (2002), considerando a divisão de classes sociais no Brasil, 

são milhões de pessoas que ainda hoje encontram dificuldades em articular tempos 

de trabalho e sobrevivência, a tempos de escola. A outros tantos, o acesso à escola 

foi negado resultando no cenário brasileiro um grande contingente de analfabetos. 

Isso significa que estudar, portanto, se coloca como um privilégio de classe. Em 

termos de condições reais e concretas para efetivação de práticas educativas, os 

brasileiros se diferenciam pela condição econômica que detém. E, apesar do 

contexto atual de uma educação que se apresenta como direito, democrática e 

aberta a todos indistintamente, o acesso e permanência ainda é um problema que 

persiste entre os pobres. 

Por outro lado, é importante pensar que a realidade vivenciada por essas 

mulheres não pode ser explicada apenas pela dimensão de classe, é preciso 

considerar uma heterogeneidade mais ampla, resultado da coexistência harmoniosa, 

ou não, de uma diversidade de tradições baseadas na ocupação, no pertencimento 

étnico, na religião, na família, “que faz com que os indivíduos possam articular suas 

experiências em tradições e valores, construindo identidades cujas fronteiras 

simbólicas não são demarcadas apenas pela origem de classe”. (DayrelL,1996, p. 

8). Nesse cenário, gerador de frustração e desânimo, desistência e exclusão, 

diferenças e desigualdades, que essas mulheres e tantos outros jovens e adultos, 

negros e brancos pobres, seguem o caminho da esperança numa luta individual 

diária de muita resistência e persistência, contrapondo-se às limitações e 
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contradições de um padrão funcional de escola elitizada, que no passado atendia 

pequena parcela da população em idade escolar, mantendo as hierarquias de 

gênero e de classe. 

Trilham por uma trajetória revestida de vontade e dignidade, ainda que 

vivendo numa condição subalterna em uma sociedade que continua, embora em 

menor monta que no passado, a excluir, ou utilizar mecanismos para inibir o acesso 

de meninos e meninas, homens e mulheres, de classe popular, aos saberes 

necessários a sua inserção e participação nas comunidades do conhecimento e a 

postos mais elevados do mercado de trabalho. Apesar “da proclamação da 

educação como direito a todo cidadão ainda convivemos com as tradicionais formas 

de seleção, reprovação, exclusão de cidadãos concretos, com classe, raça, vivência 

de cidade, de rua, de sobrevivência”. (ARROYO, 2007, p. 72). 

Em tempos de vida entre passos e percalços, convivemos com pessoas de 

todas as idades que colocam a trajetória de escolarização como parte importante 

das suas histórias de vida. De uma forma ou de outra, apresentam razões para estar 

na escola e nela permanecer, apesar de toda dificuldade que passaram e passam. 

E, no caso específico desses autores sociais, por ser mulher e viverem na pobreza, 

numa sociedade que adota a classificação por sexo, classe, pertencimento racial; 

que promove o acesso desigual à escolaridade e a outros benefícios; estabelece 

diferenças na formação; de forma mais audaciosa ou mais tímida, estão a re-

elaborar seus projetos de vida com olhar voltado para o futuro, tendo a educação 

escolar como principal via para alcance de seus objetivos.  

Então, o capítulo que se inicia traz uma discussão sobre os significados 

atribuídos à escolarização, orientada pelas informações trazidas nas seções 

anteriores, considerando os tempos de escola como projeto de re-significação da 

vida que se formulou por via da “fé”, da “descrença” e da “esperança”. Evoca  

tempos de escola como fator determinante de mudança na condição de vida, a 

educação escolar na perspectiva de empoderamento de mulheres. 
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IV       TEMPOS DE ESCOLA: PROJETO DE RESIGNIFICAÇÃO DA VIDA    
 

“A batalha não reside no campo da liberdade, mas no da necessidade”, pois 
que “a liberdade será uma conquista paulatina na nossa história à medida 
que vencemos a necessidade.”  

(Mário Sérgio Cortella) 

 

Repensando essa trajetória de luta por melhores condições, tendo como fonte 

motivadora a precariedade material e intelectual que impede o acesso a bens 

necessários à sobrevivência com dignidade, o tratamento dado aos relatos ganha 

nova dimensão e propósitos. É preciso, agora, entender a realidade à luz da 

interpretação e análise de dados re-significados; apresentar considerações acerca 

do observado e percebido em diálogo com outros estudos.  

Uma estratégia que, de logo, permite enunciar que a escola parece ser um 

espaço privilegiado para promover interação de pessoas e a construção de 

conhecimentos necessários à vida. Sugerir que a leitura e a escrita são 

aprendizados chaves para o conhecimento, e possibilidade de emancipação; que a 

educação escolar parece ser via de promoção do desenvolvimento pessoal e 

profissional, e, portanto, uma perspectiva para o empoderamento de pessoas.  

Assim, a seção que se segue faz breve exposição sobre a escola e suas 

práticas, dando enfoque às imagens das trajetórias escolares e suas inter-relações, 

atentando aos lugares, tempos, relações e situações de ensino e aprendizagem da 

leitura e da escrita. Um momento que descreve a volta à escola, refletindo sobre a 

trajetória de escolarização revestida de “fé”, “descrença” e “esperança”, em resposta 

a uma questão: a escola se constitui espaço privilegiado de interação e construção 

de conhecimento? 

 

4.1 DE VOLTA À ESCOLA: “FÉ”, “DESCRENÇA” E “ESPERANÇA” 
 

“Na escola eu aprendo tudo que eu não sei... como ler sem gaguejar e sem 
falar errado...a escola já me ensinou muita coisa..” (MARIA A40) 

 

“Voltando à escola tenho contato com novos colegas e professores...tudo foi 
esclarecendo na minha vida, perdendo a timidez e fazendo amizade legais.. 
mas ainda...tenho dificuldade de aprender, emprestar a minha fala, está 
atualizada com os acontecimentos do momento...” (MARIA C45) 

 

“...  “... as vezes venho do trabalho pra escola e não tem aula direito... aula 
que não tem nada a ver... eu pergunto a senhora por que agente tem que 
aprender tanta coisa que agente não vai precisar? (MARIA L36) 
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“A vida me ensinou muita coisa... aprendi muita coisa trabalhando... a 
escola ensina coisas que agente não entende... aí fico perguntando se vale 
a pena estudar...aí penso no trabalho, nas humilhações que a gente 
passa... parece que sem estudo a gente não é nada...” (MARIA K32) 

 

Nas falas dessas mulheres parecem óbvias as preocupações com o ato de 

ensinar e aprender. Os dois primeiros enunciados parecem indicar que a escola é 

espaço de aprendizagem, que nela é possível “melhorar a fala”, aprender a ler e 

escrever com fluência, modificar comportamento, socializar. No entanto, seus relatos 

revelam que a escola está a ensinar “coisas” que não correspondem exatamente as 

suas reais necessidades e são de difícil assimilação. Sugerem que certos conteúdos 

e modos de transmissão de conhecimento não são compatíveis com sua capacidade 

cognitiva e expectativas. Por isso questionam o que a escola ensina, para quem 

ensina e para quê. O que pode vir a significar, por base nas palavras de Delors, 

(2003, p. 19-22) uma resposta ao desafio de um mundo em rápida transformação 

que exige uma preparação adequada “para acompanhar a inovação, tanto na vida 

privada como na vida profissional”. E outros estão a enunciar que voltar a escola é 

condição preponderante para vida. Estudar significa busca de auto-afirmação, 

possibilidade de possuir uma profissão digna, mais autonomia.  

 

“... estou viúva e meus filhos criados...aí pensei agora posso cuidar da 
minha vida... fazer o que eu quero... vou estudar pra ser enfermeira...aí me 
matriculei em 2004 pra continuar onde tinha parado, fiz até a oitava e agora 
to terminando o segundo grau e fazendo curso de inglês...” (MARIA ML61) 

 

O que pode vir a significar, por base nas palavras de Delors, (2003, p. 19-22) 

uma resposta ao desafio de um mundo em rápida transformação que exige uma 

preparação adequada “para acompanhar a inovação, tanto na vida privada como na 

vida profissional”. Vejo nas suas palavras, reportando-se à Conferência de Jomtien, 

em 1990, sobre educação básica e necessidades educativas fundamentais, a 

confirmação do que se revela nas entrelinhas dos relatos:  

 

Estas necessidades dizem respeito, quer aos instrumentos essenciais de 
aprendizagem (leitura, escrita, expressão oral, cálculos matemáticos, 
resoluções de problemas), quer aos conteúdos educacionais fundamentais 
(conhecimento, aptidões, valores, atitudes), de que o ser humano precisa 
para sobreviver, desenvolver as suas faculdades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a sua 
qualidade de vida, tomar decisões esclarecidas e continuar a aprender. 
(DELORS, 2003, p. 21-22) 
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Em outro sentido, a voz dessas mulheres parece se dirigir ao que preconizava 

Freire (1990) sobre o que o ato de estudar revela – uma espécie de combate, por 

exemplo, da posição ideológica, nem sempre explicitada, de que só se educa na 

escola. O que vem corroborar com outra afirmação desse autor: 

 

Daí que seja ela, a escola, considerada, deste ponto de vista, como a matriz 
do conhecimento. Fora da escolarização não há saber ou o saber que existe 
fora dela é tido como inferior sem que tenha nada que ver com o rigoroso 
saber intelectual [...] Enquanto expressão da ideologia dominante, este mito 
penetra as massas populares provocando nelas, às vezes, autodesvalia por 
se sentirem gente de nenhuma ou de muito pouca “leitura” (FREIRE, 1990, 
p. 57-58) 

 

Entretanto, a posição assumida por essas mulheres também parece 

denunciar algo que não lhes agrada na escola: os conteúdos escolares distanciados 

da realidade, de difícil compreensão e sem utilidade prática. Estão a questionar o 

que se ensina na escola e sua aplicabilidade na vida cidadã e no mundo do trabalho, 

evidenciando o descompasso entre o que se deseja e precisa apreender e o que a 

escola tem a ofertar. 

Essas mulheres estudantes, igualmente a tantos outros que chegam ou 

voltam à escola, “são sujeitos sócio-culturais, com um saber, uma cultura, e também 

com um projeto, mais amplo ou mais restrito, mais ou menos consciente, mas 

sempre existente fruto das experiências vivenciadas dentro do campo das 

possibilidades de cada um” (Dayrell, 1996, p. 8). Assim sendo, a escola aparece 

para eles como uma prioridade, parte importante e significativa desse projeto. Ela é 

um lugar social “precisamente designado e pensado para estabelecer relações [...] e 

fornecer aos sujeitos que a freqüentam condições mínimas de se tornarem „visíveis‟”, 

mas também, “ela é o único meio institucional de que dispõem as pessoas para se 

educarem e se instruírem” (BRAYNER, 2008, p. 226). 

Com isso, não se pode deixar de considerar que a escola para muitas 

pessoas pode apresentar-se revestida de outros significados e sentidos, como bem 

assinala Dayrell, 1996, p. 4-5. 

 

A escola é vista como uma instituição única, com os mesmos sentidos e 
objetivos, tendo como função garantir a todos o acesso ao conjunto de 
conhecimentos socialmente acumulados pela sociedade. Tais 
conhecimentos, porém, são deduzidos a produtos, resultados e conclusões, 
sem se levar em conta o valor determinante dos processos. Materializado 
nos programas e livros didáticos, o conhecimento escolar se torna “objeto”, 
“coisa” a ser transmitida. Ensinar se torna transmitir esse conhecimento 
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acumulado e aprender se torna assimilá-lo. Como a ênfase é centrada nos 
resultados da aprendizagem, o que é valorizado são as provas e as notas e 
a finalidade da escola se reduz ao “passar de ano”. 

  

Concebida nessa lógica, ainda segundo Dayrell (1996), não faz sentido 

“estabelecer relações entre o vivenciado pelos alunos e o conhecimento escolar, 

entre o escolar e o extra-escolar, justificando-se a desarticulação existente entre o 

conhecimento escolar e a vida dos alunos”. O processo ensino aprendizagem ocorre 

de forma homogênea, sem levar em consideração os diferentes ritmos, estratégias 

de aprendizagem, origem social, idade, experiências vivenciadas. “A prática 

desconsidera a totalidade das dimensões humanas dos sujeitos que dela 

participam”, e acaba reforçando e/ou reproduzindo diferenças, desigualdades. 

Alguns educadores e estudiosos reconhecem e discutem a problemática, 

apresentando variados pontos de vista. 

 

A vivência do cotidiano escolar nos tem evidenciado situações bastante 
questionáveis neste sentido. Percebe-se, de início, que os objetivos 
educacionais propostos nos currículos dos cursos apresentam confusos e 
desvinculados da realidade social. Os conteúdos a serem trabalhados, por 
sua vez, são definidos de forma autoritária, pois os professores, via e regra, 
não participam dessa tarefa. Nessas condições, tendem a mostrar-se sem 
elos significativos com as experiências de vida dos alunos, seus interesses 
e necessidades. (LOPES, 2000, p. 41) 

 

A inquietação em relação ao ensino vem corroborar com o que nos diz 

Cortella (2004, p. 16): não se trata de almejar uma escola na qual o trabalhador ou a 

trabalhadora “simplesmente aprenda o que iria utilizar no dia ou semana seguinte no 

seu cotidiano (em uma dimensão utilitária e redutora)”, mas aquela que selecione e 

apresente conteúdos que possibilitem aos alunos uma compreensão de sua própria 

realidade e seu fortalecimento como cidadão de modo a serem capazes de 

transformá-la na direção dos interesses da maioria social. Mas, para uma “nova 

qualidade social” exige uma “reorientação curricular” que venha considerar a 

realidade do aluno. O que não significa simplesmente aceitar o seu universo, mas 

considerá-lo parte importante da sua formação. 

Adverte esse autor, que para “fazer uma educação pública nessa perspectiva 

implica fazê-la voltada para as necessidades da quase totalidade de nossa 

população”. Ressalta, ainda, que esses educandos e educandas “são sujeitos que 

possuem um conjunto de conhecimentos satisfatórios para a sobrevivência no dia-a-
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dia, mas mostram-se frágeis para promoção de mudança mais radical de suas 

coletivas condições de existência”. O universo onde vivem é extremamente rico em 

cultura e parco em termos de conhecimentos mais elaborados, que são quase de 

exclusividade das elites sociais, que há tempos de alguma forma se utilizam ou se 

beneficiam de mecanismos que vem dificultando ou mesmo inviabilizando o acesso 

da classe trabalhadora a esta “forma de conhecimento eficaz”. (Ibid, p. 16-17) 

Perceptível, ainda, que a investida na escolarização reúne outros sentidos e 

significados para além daquele voltado para estratégias utilitaristas, a de galgar um 

diploma que lhes acesse a um emprego melhor, por exemplo. Em vários casos, 

segundo Zago (2000, p. 33) “pode-se observar uma relação com o universo escolar 

fundado em certas proximidades, e não unicamente nos desencontros” entre jovens 

e adultos dos meios populares com a escola. Encontro nos depoimentos de Maria 

ML61: ao afirmar que “estudar, aprender a ler e escrever bem é tudo de bom”, 

ressalta a importância do ato de ler e o prazer que encontra na prática da leitura e 

da escrita.  Também Maria A40, ao afirmar que “tudo é estudo... vejo isso no meu 

trabalho... por isso a escola pra mim é tudo...”, enaltece o ato de estudar como uma 

forma de garantir um reconhecimento social. 

Além disso, evidenciam a crença nos benefícios que o estudo pode oferecer: 

uma aprendizagem que permita realizar melhor as tarefas que a vida lhes impõe; 

compreender melhor o mundo e as coisas à sua volta, pessoas, a natureza, a si 

mesmo, adquirindo certa capacidade de ajuste ao ambiente social. Ir e permanecer 

na escola tende a deixá-las “mais confiante”, pode levá-las a “melhorar a 

comunicação”, “ter mais conhecimento”, se “livrar da ignorância, da vida de 

escravidão”, galgar novos postos de trabalho. Concordando com (Zago, 2000, p. 33), 

são expressões 

 

[...] carregadas de valor simbólico e reveladoras do lugar ocupado pela 
escola não apenas de emprego de um tempo reconhecido como necessário 
para aquisição de um certificado e saberes fundamentais, mas também 
como um lugar que inclui diferentes desejos e subjetividades.  

 

Elas acreditam que para superar a condição de exclusão e/ou desigualdade 

em que se encontram é preciso investir fortemente nos estudos. Para elas e muitas 

outras pessoas, estudar é uma importante via de acesso a uma profissão revestida 

de dignidade e prestígio. Assim, essas mulheres expressam claramente que retornar 
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à escola representa a possibilidade de sair de um emprego  não qualificado para 

galgar outras posições no mercado de trabalho, reforçando o desejo de 

reconhecimento pessoal/profissional e de emancipação. Relatos como o de Maria A 

(40 anos), indicam, também, um aumento da auto-estima e autoconfiança a partir da 

inserção na escola: “Sou grata à escola, aos professores, por tudo que aprendi... a 

escola é tudo em minha vida... depois que voltei à escola aprendi muito mais e tudo 

isso tem sido bom pra minha vida... 

Quando do seu reingresso na escola, no ao de 2005, para cursar a 5ª série, 

falou da sua dificuldade de leitura e escrita sem esboçar nenhuma vergonha: “... 

tenho muita dificuldade em ler as letras e escrever... meu erro foi eu deixar de 

estudar na 4ª série e recomeçar com 21 anos na 5ª série e depois parei de novo... 

eu queria voltar para 1ª série de novo para começar do zero”. Ela reconhecia suas 

próprias dificuldades, e conferia a si a culpa pelo baixo rendimento e os anos de 

repetência. Atualmente, está em curso do 1º ano do ensino médio numa escola 

vizinha e costuma visitar ex-colegas e professores, numa espécie de agradecimento 

por ter sido bem acolhida e pelo aprendizado que construiu. Hoje se mostra otimista 

e orgulhosa por ter lutado para vencer os obstáculos. Recentemente, em visita à 

escola, disse que está formando um grupo de estudo para realizar concurso público.  

Esses relatos que ressaltam a fé na educação escolar atrelada à perspectiva 

de “poder ser” e aqueles que denotam um posicionamento mais crítico sobre a 

escola enquanto espaço formador para, ora se conciliam, ora contrapõem-se a 

outros enunciados vindos de mulheres do mesmo grupo. Dois casos chamaram 

atenção: o de Maria AL31 e de Maria J54. Elas ingressaram na Escola Maria 

Constança no mesmo ano, em 2006, mas tiveram trajetórias diferenciadas. Maria 

AL31 matriculou-se para cursar a 5ª série, depois de dois anos seguidos de 

reprovação e de ter levado longo período fora da escola. Nesse ano conseguiu 

concluir o ciclo e passar para a 6ª série, mas interrompeu a trajetória alegando que 

não podia conciliar as duas coisas: trabalhar e estudar, pois para ela “a cabeça não 

dá”. No ano de 2008 retornou à escola para dar continuidade aos estudos, hoje 

cursa a 7ª série do ensino fundamental e diz que só pretende parar quando terminar, 

sem especificar até onde pretende chegar.  

Maria J54 seguiu o curso garantindo os quatro anos de permanência, sem 

reprovação, e está concluindo a 8ª série. Confessa que gosta muito de estudar, 

chega à escola sorridente e com muita disposição. É pontual, participa das aulas e 
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não tem segundo diz, “vergonha de não saber muito”, está na escola para “aprender 

coisas”.  Ambas desde cedo estão no mercado de trabalho doméstico remunerado, 

vivendo toda adolescência e juventude entre os tempos de trabalho e de 

sobrevivência, e a vontade de estudar. O ingresso na escola se fez tardio, aos 10 e 

14 anos de idade e o abandono lhes fora imposto pela necessidade, tendo o 

trabalho doméstico formal e do próprio lar marcado as dificuldades de permanência 

na escola.  

 

 “... depois que criei meus dois filhos, que tão já homem... voltei a estudar 
pra continuar de onde parei ... sou doméstica e o tempo pra estudar é pouco 
mais não desisto ... minha patroa ainda pergunta pra que eu estudo... então 
digo a ela que eu quero aprender coisas”... (MARIA J54) 

 

Retomar os estudos depois de ter criado dois filhos “sozinha trabalhando 

como doméstica”, parece significar para essa mulher a realização de um desejo de 

se reconhecer como estudante, poder se socializar com pessoas. A escola como 

espaço possível de construir outro modo de vida que não parece conciliar com o que 

a patroa exige dela. No ambiente escolar se reconhece como membro de uma 

comunidade, em virtude de um cotidiano, das relações e dos laços de amizade que 

cria. A decisão de voltar e nela permanecer reflete uma dimensão reflexiva, 

consciente do que precisa saber e fazer, ou mesmo, para saber fazer coisas. Não 

almeja exercer ocupação mais valorizada na estrutura social, faz questão de 

manifestar seu orgulho de “ser doméstica”. Considera um ponto de honra trabalhar 

para garantir o sustento dos filhos e demonstra sentimento de satisfação no bom 

desempenho desse papel, já que é uma “opção profissional” igual a muitas outras e 

exige preparo. 

Maria AL31, doméstica há quase vinte anos, confessa que se sente 

humilhada pelo patrão e considera que a atitude dele de “reclamar” quando faz algo 

de “errado” está relacionada à sua “burrice” porque passou pouco tempo na escola 

e, segundo ela “nada aprendeu”. 

 

“Pró me ensina a escrever... eu sei que minha cabeça não dá pra 
aprender... não vou me formar nem nada... mas eu quero saber escrever 
pra anotar os recado do meu patrão sem erro... eu escrevo e ele não 
entende... aí reclama comigo... eu me sinto mal com isso...” (MARIA AL 31 
anos) 
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Ela se matriculou por várias vezes, mas não conseguiu concluir o ciclo do 

ensino fundamental, por conta da freqüência irregular às aulas, das interrupções 

temporárias quando, segundo diz “trabalhava na casa do zôto”. O que parece ter 

enfraquecido sua vontade e condicionado sua mente. Ao início de cada ano letivo 

demonstrava certo desânimo frente às reprovações, às dificuldades de 

aprendizagem, aos problemas que enfrentava para chegar à escola. Em relação a 

concluir ou não as etapas de escolarização procura não fazer planos para o futuro, 

deseja apenas satisfazer uma necessidade pontual dizendo ela que precisa 

“escrever direito os recado do patrão”, e assim livrar-se das constantes reclamações. 

A vida de doméstica parece ser o seu limite, como uma espécie de tradição ou 

fatalidade imposta pela vida, ante a necessidade de prover-se de recursos 

essenciais à sobrevivência desde a infância. Sente-se humilhada e insegura quanto 

a sua própria capacidade de aprender, embora a escola ocupe um lugar importante 

no seu universo simbólico: “... na escola eu me distraio conversando com os 

colegas, esqueço os problemas, aprendo alguma coisa com os professores...” 

Concordando com Magalhães (2002, p. 231) diria que essas mulheres estão, 

em parte, “sob a influência de uma prática discursiva de letramento de base 

conservadora” que lhes coloca o estigma de “sujeito menor” por conta de sua 

não/pouca habilidade expressiva, que, provavelmente, as impede de alçar campos 

maiores de conhecimento. Maria AL31, ressentida, deixa claro em sua fala que  

percebe a diferença que a separa do patrão, e aparentemente, se sente 

marginalizada por não ser letrada. Está convencida de que com vida restrita ao 

contexto doméstico, o acesso à leitura e à escrita deve ser mínimo, apenas para 

atender uma necessidade pontual, anotar recados, por exemplo. Para essa mulher, 

tanto “o não acesso à escola quanto o fracasso escolar são vistos como sinônimos 

de déficit” de bens culturais [...] não ser “estudado” é ser ignorante, é não “saber das 

coisas” e, também, de recursos necessários à ação social de base discursiva - “não 

ser “estudado” é não falar “direito”, é está sempre vulnerável diante da multiplicidade 

de situações e interlocutores do cotidiano e, consequentemente, estar sempre 

sujeito ao fracasso na consecução de objetivos próprios” (SIGNORINI, 2004, p. 162). 

Maria J54 ocupa-se com o que deseja para sua vida. E, embora se veja 

inserida numa relação de dominação e poder de um sujeito letrado que aposta na 

sua incapacidade e estabelece seu limite, seu lugar, sua fala expressa uma não 

passividade, não conformismo. Ao que afirma Ratto (1995, p. 278), sua investida 



113 

 

pode estar significando suas tentativas de ser reconhecida, pela linguagem, como 

sujeito da sociedade a que pertence. Ela parece perceber a marginalização de que 

está sendo vítima, e essa consciência nada ingênua marca a sua trajetória de vida, 

de desejos: “Com a volta dos estudos consegui melhorar a minha comunicação, a 

leitura, e isso considero muito importante para a convivência na sociedade e para 

melhor qualidade de vida”. Diferente de Maria AL31, ela não se considera “burra”, 

acredita que se tivesse começado a estudar cedo, se não levasse “vida de 

doméstica”, certamente estaria formada. Hoje não dá tanta importância a formatura, 

afirma sorridente que está na escola por outros motivos: “... não ligo pra me formar, 

quero poder aprender a língua portuguesa e outras coisas mais...”.  

Essas mulheres são exemplos vivos do que nos diz Bourdieu (2006, p. 310): 

as disposições negativas no tocante à escola podem conduzir sujeitos de classe 

mais desfavorecida culturalmente, à auto-eliminação, a depreciação de si mesmo, a 

desvalorização da escola e de suas sanções, ou a resignação ao fracasso e à 

exclusão. E, tais preceitos devem ser compreendidos, 

 

[...] em termos de uma antecipação fundada na estimativa inconsciente das 
probabilidades objetivas de êxito viáveis para o conjunto da categoria social, 
sanções que a escola reserva objetivamente às classes ou frações de 
classe desprovidas de capital cultural [...] do valor que, por suas sanções 
objetivas, os mercados econômico e simbólico conferem aos produtos da 
ação escolar segundo a classe social de que provém. (BOURDIEU, 2006, p. 
310) 

 

Nessas condições, o que dispõem nas suas falas em relação à escola reflete 

o valor que ela detém, tanto para aqueles de capital econômico e cultural elevados, 

como para os mais desfavorecidos. Além disso, determina as aspirações, 

delimitando o grau em que podem ser satisfeitas, e estabelece a posição de cada 

um, o lugar que devem ocupar socialmente, a relação de poder que separa e 

diferencia pessoas. E, desta forma, a propensão a consentir investimentos de 

tempo, dedicação, esforço e dinheiro, necessários para adquirir mais conhecimento, 

e com isso melhorar suas relações no mundo, parece apontar, tanto os efeitos 

simbólicos e econômicos positivos que a escolarização pode propiciar; quanto à 

distribuição desigual do capital cultural, que se dissimula e, ao mesmo tempo, se 

legitima. Como bem assinala Bourdieu (2006), estão a apresentar as hierarquias 

sociais e a sua reprodução por base na hierarquia de “dons”, méritos ou 

competências que se estabelecem e se consagram, e, por vezes são reproduzidas e 
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legitimadas pelo sistema escolar.   

O que me faz reportar, agora, a falas de outras Marias. 

Maria C45 também ingressou na escola no ano de 2006, retomou os estudos 

aos 39 anos de idade “do zero” porque perdera seu histórico escolar, mantém 

freqüência regular, estando em curso da 8ª série, e não almeja “se formar”. Desde 

adolescente é comerciante. Para essa mulher estudar significa “aprender coisas” 

que irão contribuir para melhoria de sua condição de vida, à medida que se apropriar 

de conhecimentos úteis à sua prática diária, aprender a escrever bem para fazer 

listas, cartas, receitas; “conversar melhor”; “usar a matemática”. Apresenta não 

apenas uma visão prática e utilitarista do aprendizado escolar, mas a possibilidade 

de construir/aprimorar saberes que a conduzirão a realizar coisas, mudar ações, 

evoluir e se fortalecer enquanto sujeito social.  

Maria L36, depois de 12 anos fora da escola volta a estudar. Segundo 

informa, apesar de “começar do zero”, a sua desenvoltura ajudou na sua promoção 

e conseguiu concluir o ensino fundamental I em apenas dois anos. Desde o ano de 

2008 cursa o SEJA II na esperança de realizar um sonho deixado para traz com o 

casamento: fazer um curso de enfermagem. A escola para ela “é tudo”, e assinala 

por que: “... se nós não tivéssemos a escola seríamos todos analfabetos e seríamos 

mais ainda excluído da sociedade... a gente já sabendo ler  não tem oportunidade... 

imagine quem não sabe!  

Maria K32 mantém viva a esperança de aprender muito na escola para 

alcançar muitos dos objetivos que traçou para sua vida. Considera o aprendizado da 

leitura e da escrita uma prioridade e acredita que a escola está a lhe proporcionar 

esse domínio: “... já consegui escrever uma carta sem errar muito, preencher uma 

ficha de emprego, fazer entrevista...” 

Percebe-se na voz dessas mulheres a expressão do desejo de ler e escrever 

com propósitos claros, como o de contribuir para práticas comerciais, melhorar 

desenvoltura nas relações sociais e desempenho no trabalho, e possibilitar 

ascensão.  Mostram-se, pois, conscientes da importância desse aprendizado para 

vida, compartilhando com idéia de GALIATTO; MARTINELLI, 2008, p. 273: 

 

[...] aprender a ler e a escrever ou comunicar-se pela linguagem escrita é 
um dos principais objetivos para todos que ingressam na escola. Essa 
capacidade é condição para o desenvolvimento escolar futuro e tem sido 
também considerada como uma das principais ferramentas para aquisição 
de conhecimentos e maior mobilidade na vida em sociedade.  
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Empenhadas na promoção de seu desenvolvimento pessoal e profissional, 

tendo como via a escolarização e os aprendizados que para elas somente a escola 

pode proporcionar, expressam idéias que compartilham com o que assinala Zago 

(2000, p. 23-25): “a educação escolar é requisito para responder às exigências do 

mercado de trabalho e, sobretudo, como possibilidade de romper com as condições 

de pobreza familiar”. Então, muitos jovens e adultos das camadas populares, que 

foram impedidos ou enfrentaram dificuldades de freqüentar a escola na idade 

prevista, projetam retomar os estudos na perspectiva de uma conciliação entre 

estudo e trabalho, pois que se vêem diante de situações nos mais variados espaços 

sociais, em que “a ausência de um certificado mínimo de escolaridade impõe limites 

à inserção ou à reconversão profissional chama atenção para a necessidade do 

diploma, e é especialmente nesse momento que o estudo ganha real significado 

instrumental”.  

E, refletindo sobre as situações colocadas por essas mulheres, por base no 

que nos diz Bourdieu (2006, p. 333), de um lado, o diploma “[...] vale fora do 

mercado escolar o que seu detentor vale econômica e socialmente, sendo que o 

rendimento do capital escolar (forma transformada do capital cultural) depende do 

capital econômico e social que pode ser utilizado em sua valorização [...]”. De outro, 

este mesmo diploma “[...] é tanto mais indispensável quando se é originário de uma 

família desprovida de capital econômico social [...]”. Assim sendo, seu valor e função 

variam de acordo com o capital sociocultural acumulados pelos sujeitos nas suas 

relações, e a posição que ocupa na estrutura de classe. 

Em outro sentido, importa assinalar que, 

 

[...] a volta à escola tanto pode ser um incentivo para acreditar que tem 
sentido tentar ser sujeitos de novos percursos, como pode ser a última 
tentativa de saída. Do percurso que tantos jovens-adultos fazem de volta à 
escola podem sair encontrando o sentido do conhecimento e do estudo 
como podem sair mais convencidos de que as trajetórias escolares são 
incompatíveis com suas trajetórias humanas e que não acrescentam novas 
luminosidades para sua compreensão e menos para sua mudança. [...] 
(ARROYO, 2007, p. 107) 

 

 Isso porque, essas mulheres, assim como tantos outros estudantes, 

demonstram também, que ir à escola e nela permanecer é uma necessidade que 

segundo Arroyo (2007) implica em escolhas penosas: “trabalhar ou ir à escola, 

articular estudo e trabalho, viver, sobreviver ou estudar”; sendo quase certo que num 
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percurso escolar de idas e vindas, marcado por tantas dificuldades, seja possível 

que o abandono temporário se torne definitivo. Essa trajetória intermitente, as 

condições precárias de sobrevivência, as dificuldades de aprendizagem, a falta de 

sintonia entre os saberes construídos na “escola na vida” e a educação institucional, 

tanto podem levar ao desânimo, à descrença, ao abandono; como se constituir fator 

motivador da ação.  

Nesse sentido, a necessidade subjetivada de retornar à escola coloca o 

acesso e a permanência como direito. Voltar à escola não como obrigação e 

necessidade de aprender ou construir coisas, mas como uma afirmação do direito de 

estar na escola e nela permanecer, “se formar”. Assim, essas mulheres que 

aparentemente re-conhecem a instituição escolar, seus rituais, sua dinâmica, suas 

regras, seus símbolos e objetos, parecem movidas por desejo e determinação 

demonstrando não apenas os significados de buscar a escolarização, mas de voltar 

à escola e nela querer estar, visando à aquisição de competências e habilidades 

para que seu campo de atuação se amplie e sua inserção nos espaços de 

predominância do saber escolarizado seja efetiva. Sendo forte, portanto, a evidência 

de que esse percurso se faz recheado de aprendizados considerados importantes e 

a escola parece ser muito mais do que o lugar onde se aprendem conteúdos. 

Além disso, os relatos parecem evidenciar que a escola é o espaço de 

esperança para essas mulheres, no sentido de que lhes abre possibilidades outras. 

A promessa de re-significação da vida edificada na esperança e o otimismo 

despertado com a tomada de consciência de suas próprias carências, um “poder de 

dentro” que conduz a trilha para mudar sua própria condição, transformar a 

realidade.  Mas, afinal, em que consiste essa esperança? O que essas mulheres 

esperam da escola? Que aprendizado lhes são essencial? O que a escola tem a 

ofertar atende suas expectativas?  

As respostas a essas questões não aparecem explicitadas claramente nos 

relatos, mas nas suas entrelinhas estão “as pistas” de que ali se inscreve a 

importância conferida à educação escolar que aparece associada à necessidade de 

“aprender coisas”, adquirir conhecimentos e efetivo domínio da leitura e escrita. 

Nesse sentido, a escola é considerada espaço de suma importância para sua 

educação, pois nela vivencia a experiência da preparação para aquisição de 

instrumentos essenciais de aprendizagens para possível projeção sociocultural e 

econômica. Nessas aprendizagens, a leitura, a escrita, a expressão oral, são 
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apresentados como recursos possibilitadores do desenvolvimento cognitivo, numa 

alusão à escola como fonte exclusiva de conhecimento letrado, tão valorizado e 

exigido pela sociedade.  

Diante de tal constatação, é importante colocar a título de complementação, o 

que aparece ilustrado nas entrelinhas dos enunciados acerca das práticas de ensino 

e aprendizagem da leitura e escrita12, traduzindo o cenário da sala de aula onde 

ações pessoais se mesclam revelando modos de fazer e apreender, as 

contradições, os efeitos. Um esforço para ilustrar ações educativas que, em certa 

medida, justificam as limitações, as diferentes aspirações e expectativas, os 

diferentes pontos de vista em relação à escola.  

A prática de leitura e escrita quase sempre é marcada por expressões de 

vergonha, des-confiança, hesitação e demonstração de dificuldades, acompanhadas 

da vontade de aprender o que não sabem ou aperfeiçoar o que já dominam, 

buscando sanar todas as pendências do aprendizado que ficou para traz. Sendo 

comum a prática de soletramento de sílabas e da decodificação do escrito sem 

qualquer manifestação de significado, não conseguem interpretar o que ler. Nas 

atividades de leitura um(a) ou outro(a) exercita a reflexão sobre a palavra escrita, 

os(as) demais praticam a decodificação do escrito sem qualquer manifestação do 

significado do que fora lido. Lendo parece que os sentidos de palavras e passagens 

do texto se perdem. A produção escrita se dá com a ordenação de palavras de 

forma mecânica, repetitiva e, quase sempre, sem sentido. Poucos são os educandos 

ou educandas que apresentam uma escrita coerente, reconhecem os elementos 

constitutivos de um texto, e experimentam extrapolar as idéias propostas 

exercitando a reflexão sobre o escrito. São raros aqueles (as) que não cometem 

desvios gritantes na ortografia das palavras.   

Ao fazer referência às suas experiências anteriores, traduzem informações 

sobre o processo de aprendizagem da leitura e da escrita, mencionando, dentre 

outras práticas, a junção de sílabas para formação de palavras, os tradicionais 

ditados, a cópia e construção de frases a partir de palavras chave, a leitura de textos 

                                                 
12

 Importante esclarecer que a breve abordagem procura ilustrar a importância conferida ao 
aprendizado da leitura e escrita, não é pretensão ampliar a discussão sobre temática de tamanha 
complexidade. A estratégia aqui é refletir sobre a escola como lugar onde se pode encontrar o 
sentido do conhecimento do estudo, na perspectiva de empoderamento. E, sendo tais 
aprendizados indicados como via por onde transita o “poder para”, não poderia me furtar da 
reflexão sobre o assunto.  
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(geralmente histórias) para localização e cópia de algumas informações, a 

separação de palavras em sílabas, a elaboração de listas, dentre outras. A prática 

da cópia no caderno é bastante valorizada pelo grupo, sendo comum a expressão 

da afirmação: “É bom porque ajuda a gente a melhorar a letra”.   

A oralidade não é mencionada como parte do processo ensino-aprendizagem 

da língua nas experiências anteriores. E, embora não seja descartada sua prática, 

nem apresentem quaisquer dificuldades de expressão, esta é traduzida, muitas 

vezes, como um momento para intensificar conversas paralelas. O que exige o uso 

de estratégias de controle para restabelecer o diálogo, e de procedimentos que 

despertem para, ou desenvolvam a conscientização dos objetivos de sua prática em 

sala de aula. Já a “atividade de gramática” é apontada como importante para o 

aprendizado da língua, mas consideram conhecimento contraditório e de difícil 

assimilação. Expressam a mesma opinião: “Português é muito difícil”; “a gramática 

tem coisas que a gente não entende”. 

A cópia de informações ou exercícios, extraídos da lousa ou do livro didático, 

é extremamente valorizada, porque acreditam que a sua prática diária tanto ajuda a 

melhorar a escrita como garante o registro e a organização de conteúdos. Tais 

anotações se constituem objeto de estudo, de consulta, para “revisar” o que será 

“cobrado” quando da aplicação de teste e/ou prova, para elas únicos instrumentos 

de avaliação da escola. Nessa perspectiva, as práticas de leitura e escrita parecem 

ser de uso exclusivamente escolar, e a de leitura, em especial, possibilidade de 

memorização de conhecimentos, que, oportunamente, serão reproduzidos e/ou 

validados nas suas práticas dentro e fora da escola. 

Esse cenário de experiências e vivências de uso da língua materna reflete 

tanto as dificuldades de aprendizagem, como o formato tradicional, e possível 

ineficácia das práticas educativas que ainda permeiam na escola. Constata-se, 

também, que essas mulheres trazem nas suas trajetórias saberes construídos ao 

longo da vida e a vontade de aprender coisas novas. Entretanto, como tantos outros 

jovens e adultos, dentro da pluralidade e diversidade da nossa cidade ou outras 

regiões do país desenvolveram uma rica cultura baseada na oralidade e, no interior 

da sala de aula re-produzem esse “capital cultural” ao falar, discutir, opinar, 

fluentemente sobre “coisas da vida”, no entanto, passam anos na escola e não 

conseguem ler e escrever com fluência, nem entender os conteúdos escolares, para 

que servem. 
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Observa-se, então, que para o público da educação de jovens e adultos a 

aquisição da leitura e da escrita não é uma conquista fácil. A necessidade de 

escrever pequenos textos e documentos, dentro e fora da escola, requer o 

conhecimento da linguagem formal utilizada e valorizada em nossa sociedade. Ao 

que parece, deixam transparecer que a escola não está a favorecer de forma 

eficiente esse aprendizado considerado de importância vital. Preencher uma ficha, 

um currículo, fazer anotações importantes, praticar a leitura fluente e compreensível, 

escrever textos para seleção/ingresso em um emprego, público ou privado, são 

exemplos práticos da necessidade da escola formal, que a população de jovens e 

adultos, homens e mulheres tem procurado atender. 

A meu ver, no re-conhecimento da ausência de domínio eficaz da leitura e da 

escrita, reside, talvez, a razão pela qual atribuam tanta importância ao ato de ler e 

escrever. Assim como, a tomada de consciência de que a leitura e a escrita fluentes 

é exigido e valorizado socialmente, parece fortalecer a noção de que o seu 

aprendizado é ferramenta capaz de lhe abrir novas possibilidades.  E, nesse sentido 

demonstram que não desejam apenas aprender a ler e escrever, mas desenvolver 

habilidades de uso social da leitura e da escrita: ler e escrever bilhetes, cartas, 

recados; agir com desenvoltura numa entrevista; preencher documentos; produzir 

textos; construir novos conhecimentos.      

Para Soares (1995; p. 8-9) ler e escrever não são categorias polares, mas 

que se complementam e, ao mesmo tempo, exigem um conjunto de habilidades e 

conhecimentos lingüísticos e psicológicos: “[...] ler é um processo de relacionamento 

entre símbolos escritos e unidades sonoras, e é também um processo de construção 

da interpretação de textos escritos [...]”. Do mesmo modo, o ato de escrever também 

pode ser assim caracterizado: “[...] as habilidades de conhecimentos de escrita 

estendem-se desde a habilidade de simplesmente transcrever sons até à 

capacidade de comunicar-se adequadamente com um leitor potencial [...]” 

É nesse sentido que na vida cotidiana se percebe a diversidades de uso da 

leitura e escrita. Ao mencionar a importância do ato de ler e escrever no seu dia-a-

dia, as mulheres da pesquisa dão conta de que as pessoas lêem e escrevem por 

diferentes motivos e para atender diferentes finalidades, necessidades. Assim como 

Maria L36 e Maria K32, outros sujeitos percebem a utilidade desse aprendizado, e 

logo destaca a escola como espaço privilegiado para que este aconteça. Isso tem 

sua razão de ser porque é no interior da escola que o contato com o sistema de 
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escrita ocorre de forma sistematizada, sendo o acesso ao aprendizado das duas 

habilidades um dos múltiplos desafios que lhe cabe. Quando a aprendizagem se 

efetiva o ato de ler e escrever extrapola os muros escolares e passa a ser prática 

corrente da vida cotidiana. Como bem assinala Freire (2000, p. 88-90), ler e escrever 

a palavra pode fazer com que deixemos de “ser sombra dos outros”, mas isso 

somente acontece quando conseguimos estabelecer relação dialética com a “leitura 

do mundo”. 

Nessa perspectiva, as palavras de Gadotti (1995, p. 47) também são 

pertinentes: o aprendizado da leitura e da escrita pode promover a descoberta pelos 

sujeitos da sua condição de oprimido, pois ele começa a “ler diferentemente a sua 

realidade”. Reportando-me a fala de Freire (1991), e ao mesmo tempo inferindo no 

que dizia é como se o sujeito (essas mulheres em especial) começasse a enxergar-

se como pessoa capaz de viver, atuar e transformar seu espaço de vivência a partir 

do momento em que se apodera da leitura e da escrita, sendo este ato 

“eminentemente político”. 

Refletindo sobre o que dizem esses autores, o aprendizado da leitura e da 

escrita constitui uma via de desenvolvimento da capacidade de compreender as 

coisas e pode ser concebido como único meio possível de se alcançar “a 

democracia e poder individual”. Na tentativa de responder a interrogativa que abre o 

presente capítulo, parto do que traduz os relatos, para colocar que a escola para 

essas mulheres é instituição formadora capaz de promover a aquisição de 

conhecimentos necessários ao desenvolvimento cognitivo. E, apropriar-se desse 

instrumental é a chave que as conduzirá a outros campos de trabalho a melhor 

socialização em espaços diversos, a melhor interagir com seus pares, a um provável 

empoderamento.  

É no seu interior, nos percursos escolares, ininterruptos, ou não, e no 

movimento do processo ensino/aprendizagem que se denunciam a proposta e as 

promessas da escola, que ora é reconhecida como “tudo de bom”, ora como 

“deficiente”, ou ineficaz aos sujeitos que buscam nela a sua realização plena. Assim, 

o ensino e a aprendizagem ganham finalidades e contornos diversos; caráter 

ideológico aproximado, diferenciado e/ou distanciado dos pressupostos 

institucionalizados; instalando certo descompasso entre os saberes construídos na 

“escola da vida” e a educação escolar. 

Isso, de um lado, induz à suposição de que a história pessoal dessas 
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mulheres, igualmente a tantos outros jovens e adultos,  

 

[...] é marcada pelas diferentes vivências na sociedade de que participam, e 
sua identidade tem múltiplas fontes de referência a partir das quais foram 
construídos os conhecimentos, os valores, as crenças. No entanto, nem 
sempre elas se reconhecem como agentes nessa sociedade, porque elas 
sofrem os efeitos dos mecanismos de exclusão social próprias de uma 
sociedade de classes. (ALBUQUERQUE; LEAL, 2004, p.180) 

 

Reportando-me às palavras de Fonseca (2000), cotidianamente nos 

deparamos diante de jovens e adultos que apostam na escolarização como uma 

ação de cuidado de si, como um direito a um investimento pessoal adiado pelas 

condições adversas em suas vidas (trabalho infantil, casamento, negação do direito 

de acesso, cuidado com os filhos, etc.). E, apesar da aparente descrença frente às 

dificuldades de vencer os abismos entre a vontade e as limitações, as oportunidades 

e possibilidades mínimas de “poder ser”, é latente a demonstração de entusiasmo 

pela educação. Os tempos de escola ocupam um lugar essencial nas suas vidas. 

Essas mulheres e provavelmente muitos outros estudantes da nossa escola estão 

entre a “fé” e a “esperança”, sabem o que almejam da escola, o que ela tem a lhes 

ofertar e acreditam na re-significação da vida por via da educação, expressando o 

re-conhecimento da sua importância como prenúncio ao próprio empoderamento. 

E concordando com Nanzhao (2003, p. 257) a educação é o vetor de 

transmissão da cultura enquanto que esta define o quadro institucional da educação 

e ocupa um lugar essencial em seus conteúdos. A educação, afirma-se, ocupa uma 

posição central no sistema de valores e os valores são os pilares em que se apóia a 

educação. Postas a serviço das necessidades de desenvolvimento do ser humano, a 

educação e a cultura tornam-se, quer uma quer outra, meios e fins deste mesmo 

desenvolvimento.  

No mais, essas mulheres e, provavelmente, muitos outros estudantes da 

nossa escola estão entre a “fé” e a “esperança”, sabem o que almejam da escola, o 

que ela tem a lhes ofertar, e acreditam na re-significação da vida por via da 

educação. Expressam o re-conhecimento da importância dos aprendizados ali 

adquiridos como prenúncio ao próprio empoderamento. Então, o esforço agora é, 

responder a questão que intitula a seção que encerra o presente capítulo.  
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4.2  EDUCAÇÃO ESCOLAR: UM INSTRUMENTAL IMPORTANTE PARA O        

EMPODERAMENTO DE MULHERES? 

 

A proposta de discussão sobre educação escolar na perspectiva de 

empoderamento de mulheres põe em destaque dois relatos, cuja escolha não se 

deu por medida de valor, mas porque deles reflete o desejo da maioria do grupo 

estudado e de tantos outros educandos e educandas e, também, porque  

representam a voz de mulheres de características e posicionamentos diferentes em 

relação às experiências na busca por objetivo comum: o desenvolvimento pessoal e 

profissional tendo a educação escolar como via de acesso.  

São enunciados que traduzem o reconhecimento da “importância da 

educação no processo de denúncia da realidade perversa como do anúncio da 

realidade diferente a nascer da transformação da realidade denunciada” (Freire, 

2000, p. 90). Reforçam o que nos diz Signorini (2004, p.162): “a sobrevivência na 

escola é comumente vista como sinônimo de aquisição dos bens culturais de 

prestígio”. Ser estudado “é tudo”, é garantia de uma vida melhor, de novas 

oportunidades de emprego e renda, de status e, ao mesmo tempo, é “sinônimo de 

aquisição dos recursos necessários ao sucesso na ação social de base discursiva, 

independentemente dos contextos situacionais em jogo – ser “estudado” é saber 

falar “direito”, é raciocinar, agir e avaliar “corretamente”, ou melhor, “ser consciente”. 

Prescrevem, também, que têm vislumbrado a escola como ambiente favorável 

a novas regras de sociabilidade; a adoção de novos comportamentos e valores, em 

detrimento daqueles tradicionalmente aceitos e praticados; manifestam o desejo de 

aprender a ler e escrever, que se impõe ora pela necessidade, ora pela carência e 

privações, e até humilhações por falta de domínio mais eficiente. E, ao atribuir 

elevado grau de importância ao aprendizado da leitura e da escrita mostram que 

compartilham da mesma idéia: aprender a ler e escrever é chave para o 

conhecimento, é fator possibilitador do desenvolvimento cognitivo que direciona para 

possível inserção e projeção social.  

São vozes que apresentam pontos e objetivos comuns em relação à escola e 

à escolarização, mas com visões diferenciadas sobre os fins, para que serve 

estudar, que utilidade têm as “coisas” que aprendem; o que almejam. Sendo 

perceptível no grupo tanto o desejo de alçar conhecimentos que apenas melhore 
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sua convivência com as pessoas e lhes dê subsídios para adquirir habilidades 

simples, como fazer uma lista, anotar um recado, escrever uma carta, por exemplo; 

tanto o desejo de ir além, extrapolar limites; revelando indícios de que a educação 

escolar, “tanto estar a serviço da decisão, da transformação do mundo, da inserção 

crítica nele, quanto a serviço da imobilização, da permanência possível das 

estruturas injustas, da acomodação dos seres humanos à realidade tida como 

intocável” (FREIRE, 1997, p. 58), conforme se observa no relato de MARIA K32: 

 

“...tenho esperança de aprender mais e mais na escola e alcançar meu 
objetivo... alguns eu já consegui, escrever uma carta sem errar muito, 
preencher uma ficha de emprego, fazer entrevista..”.  

 

Ao que diz Spósito (2004, p. 76), referente às promessas da escola: “a 

instituição escolar é socializadora13 tem por função a transmissão sistemática de 

parcela da cultura humana acumulada e das competências necessárias à sua 

incorporação, aliado ao papel ligado ao aprendizado do estar juntos e do “viver 

com”. Na concepção de Delors (2003, p. 22), a educação pode ser entendida como 

uma experiência social, pois que, por meio dela o sujeito aprende a descobrir-se a si 

mesmo, desenvolve as relações com os outros, adquire bases no campo do 

conhecimento e do saber fazer. A meu ver, a escola não é o único lugar e nem deve 

ser espaço elevado ao grau mais importante de apreensão de conhecimento e de 

socialização, pois que, fora dos seus muros, em outros espaços sociais, em contato 

com diferentes sujeitos e cultura, estamos todos a “apreender coisas”, embora para 

muitas pessoas a escola seja o lugar que garante a efetiva transmissão de 

conhecimento e aprendizado, seja meio e fim do  desenvolvimento.  

Referente à esperança nela depositada, traduz o que nos coloca Furter (1997, 

p. 97): “a esperança torna-se um verdadeiro princípio de vida, que nos dá a 

consciência do possível e que nos abre cada vez mais possibilidades para realizar 

este possível”.  Dessa forma, a esperança se apresenta como a maneira de encarar 

a própria existência, considerando o campo de possibilidades aberto à ação e 

produção humanas. 

                                                 
13

 Em nota a autora esclarece que ao fazer referência ao termo socialização, reporta-se à definição 
do termo apresentada por Berger (1975): significa o processo pelo qual os indivíduos são 
introduzidos na vida social. (IN BERGER, P; LUCKMANNN, T. A.. A construção social da 
realidade. Rio de Janeiro: Vozes, 1975) 
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E ao que evidenciam os relatos, a escola é o espaço onde reside a esperança 

dessas mulheres. É a promessa de re-significação da vida edificada na esperança 

que brotou ante a tomada de consciência de suas próprias carências. Mas, afinal em 

que consiste essa esperança?   

 

A escola tem sido tudo pra mim... até fiz concurso público e fui 
classificada... as pessoas dizia que eu não ia passar... mesmo que eu não 
seja chamada pra mim foi uma vitória e eu vou conseguir ainda entrar no 
serviço público.  (MARIA EL50) 

 

Maria EL50 representa o grupo de mulheres que nunca exerceu atividade 

laboral fora da esfera do lar, trabalha em casa costurando ou fazendo docinhos. Ela 

é casada, tem dois filhos, típica “dona de casa” que se orgulha de ter passado parte 

de sua vida cuidando dos afazeres que lhes reservara o casamento de quase trinta 

anos: cuidar da casa, do marido e educar “bem seus filhos”. Sente-se esposa e mãe 

realizada e fala das motivações que conduziu o retorno á escola, seus filhos já  

“criados e independentes”, o incentivo por parte do marido e a vontade de ter um 

emprego. Tanto o incentivo, quanto a decisão de voltar a estudar, para ela não se 

deu tardiamente porque precisava cumprir sua “missão” de mãe e esposa: “tinha que 

cuidar da minha casa... meus filhos precisavam de mim, não podia abandoná-los 

para estudar”. Se continuasse a estudar após o casamento não cumpriria tão bem o 

seu papel. Hoje está cursando o terceiro ano do ensino médio e deseja “formar” para 

fazer concurso e ingressar no serviço público. 

Maria K32 revela que foi o contato com outras pessoas e algumas situações 

vivenciadas no cotidiano da empresa onde trabalha como copeira que a conduziram 

de volta à escola. Ela é casada, tem um filho e conjuga o trabalho com os afazeres 

domésticos. Fala com orgulho do seu esforço e do apoio do marido “que tem 

ajudado e incentivado muito”. Nessa lida diária entre o lar, o trabalho e a escola, o 

cansaço, os constantes atrasos e a não disponibilidade de mais tempo para estudar, 

não pensa em desistir. Confiante e determinada confessa que não é fácil conciliar 

tantas tarefas, mas continuará os estudos para ter “um diploma”, que para ela é 

requisito necessário para galgar um “posto maior”. 

 
Tudo na vida temos que ter um objetivo.... A escola pra mim é tudo de 
bom... espero um dia ter oportunidade de estar em uma faculdade cursando 
“nutricionista”... hoje tudo é o estudo porque por falta de estudo perdi uma 
oportunidade de trabalhar fora de doméstica... (MARIA K32) 
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Oportuno colocar as considerações de Zago (apud Rodrigues, 2000, p. 34) ao 

mencionar que o/a trabalhador(a) estudante dos cursos noturnos, “vivencia 

quotidianamente a divisão social do trabalho e, como trabalhador, adquire um 

conhecimento muito além do necessário para a execução das tarefas que lhes foi 

confiadas”. No que se refere ao uso de estratégias de conservação e/ou mudança 

de posto ou emprego, a “[...] experiência adquirida nas relações de trabalho não lhe 

deixa dúvidas sobre o valor da credencial escolar para aumentar o seu pequeno 

poder de barganha, junto a um estreito e cada vez mais segmentado mercado de 

trabalho, diminuindo, com isso, os efeitos da exploração”, à qual às vezes se vê 

submetida. 

Para essas mulheres, obter um certificado de ensino médio, ou mesmo “um 

diploma” de nível superior, constitui um projeto de vida consciente. E, no caso 

específico de Maria K32 esse projeto aparece determinado, articulado com a sua 

carreira profissional na empresa: “eu quero ser nutricionista”. Estão a investir na 

formação com olhar e planos voltados para o futuro. 

 

Estudar pra mim é muito importante [...] mas é preciso ter garra e força de 
vontade para ser alguém melhor lá na frente da vida [...] Se eu não parasse  
eu já tinha me formado... tava ai sendo enfermeira [...] mas acredito que não 
é tarde [...] depende de cada um ter vontade [...] (MARIA L36) 

 

[...] estudar passou a ser tudo na minha vida... a idade não importa... o 
importante é a gente ta realizando coisas [...] eu vou me formar na 
faculdade nem que saiba velhinha [...] (MARIA ML61) 

 

Os depoimentos desse grupo de mulheres, cuja voz ressoa em tantas outras, 

evidenciam a “fé” no papel essencial da educação escolar para o desenvolvimento 

pessoal e profissional. Demonstram que o ato de empreender a busca do 

conhecimento “sustenta-se na interrogação de como o ser humano transcende as 

limitações próprias de seu gênero e do ambiente social e natural para atuar no curso 

de sua existência e de seu futuro”. Esse empreendimento transforma-se, então, em 

“um processo deliberado de apropriação da realidade, que leva à revelação dos 

desafios nos quais a capacidade de atuação pode encontrar seu sentido”.14 

Como elas, outras tantas pessoas atribuem alto grau de importância à 

educação escolar. Segundo Delors (2003, p. 11), essa demonstração de fé pela 

                                                 
14

  FRIGOTTO, Gaudêncio: CIAVATTA, Maria (2004, p. 15) apud LEON, Emma. La educación: una 
problematización epistemológica. In revista Mexicana de Sociologia, México (4):93-106, p. 93. 
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educação, não está a reverenciá-la como “um remédio milagroso”, mas como “uma 

via que conduza a um desenvolvimento humano mais harmonioso, mais autêntico de 

modo a fazer recuar a pobreza, a exclusão social, as incompreensões, as opressões 

[...]”. Ela adquire valor de ferramenta essencial para sobrevivência ao promover a 

aquisição de conhecimentos básicos para melhor participação na esfera pública e a 

afirmação de autonomia, abrindo um leque de possibilidades de mobilidade social 

ascendente, ou não, tendo como ponte principal a escola.  

Nesse sentido, a crença na educação reside na possibilidade de alçar uma 

ocupação mais valorizada, reconhecimento, uma renda maior. Entretanto, é 

importante observar que, 

 

[...] apesar de se reconhecer universalmente a correlação entre nível de 
educação e nível de renda, há amplo debate quanto às causas e as 
conseqüências desta relação: se a educação serve realmente para propiciar 
uma ascensão socioeconômica ou se simplesmente legitima a desigualdade 
social que já existe [...] (FONSECA; RIZZINI, 2002, p. 13)  

 

Seguindo essa linha de raciocínio, sem a pretensão de entrar no mérito de 

uma discussão mais aprofundada sobre a legitimação da desigualdade social 

supostamente promovida pela escola, faz-se pertinente acrescentar que: 

 

O mesmo processo de mutação social que constitui a “sociedade 
escolarizada”, ou seja, a educação escolar como ferramenta essencial para 
a sobrevivência do indivíduo moderno no mundo (habilidades, 
conhecimentos e saberes, competência para uma melhor participação na 
esfera pública e afirmação de sua autonomia como sujeito), produz uma 
enorme crise das possibilidades de mobilização social ascendente via 
escola pela escassa capacidade de absorção no mundo do trabalho dessa 
população escolarizada. As transformações estruturais nas últimas décadas 
provocaram, entre outros efeitos, o desassalariamento e o desemprego. 
(SPÓSITO, 2004, p. 78) 

 

Apesar da pertinência dessas colocações, opto por pensar na afirmação de 

Frigotto (2004, p. 58): “Sabemos que a desigualdade não é gerada na escola, mas 

na sociedade. A escola pode reforçá-la ou contribuir para sua superação”. É neste 

último sentido, a busca por superação mediante uma escolha que se inscreve a 

possibilidade de empoderamento via educação. Nas vozes e na ação dessas 

mulheres não reside uma negação ou mesmo dúvida quanto os possíveis benefícios 

advindos da educação escolar, e sim uma concordância com a assertiva de que 

“ante os múltiplos desafios do futuro a educação surge como um trunfo 
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indispensável à humanidade na sua construção dos ideais de paz, liberdade e de 

justiça social. (DELORS, 2003, p. 32)  

Do ponto de vista da busca por aprimorar o conhecimento para melhoria nas 

relações interpessoais, na prática de atividades corriqueiras como ler, escrever e se 

expressar; ou para promover o desenvolvimento pessoal e profissional, cabe 

mencionar o que também nos diz Delors (2003, p. 22): a educação pode ser 

entendida como uma experiência social, pois que, por meio dela o sujeito aprende a 

descobrir-se a si mesmo, desenvolve as relações com os outros, adquire bases no 

campo do conhecimento e do saber fazer. Uma experiência, cuja iniciação deve ser 

antes da idade de escolaridade obrigatória, “assumindo formas diferentes, conforme 

a situação, e nele devem estar implicadas as famílias e as comunidades de base”. 

Ao que indicam, a educação escolar é apontada como variável determinante 

em nossa sociedade no processo de projeção e obtenção de status ocupacional. Ela 

é requisito essencial à incorporação de homens e mulheres no mundo do trabalho e 

para as mulheres, em especial, o horizonte se amplia porque a busca por 

escolarização vem a ser o início de uma transformação da própria vida. O desejo de 

profissionalização aparece como requisito para minimizar as carências materiais, em 

favor de uma “vida melhor”, uma possibilidade de atingir as etapas de mobilidade 

social que normalmente são proporcionadas pelo investimento em educação, como 

há muito mais tempo acontece com os homens. 

Evidentemente, como bem assinalado por Correa; Petchesky (2004 p.4), que, 

 

[...] para o pleno exercício e direitos são necessárias condições de 
possibilidades, ou seja, condições sociais que garantam de maneira 
democrática o livre exercício desses direitos, e para isso são necessárias 
transformações sociais radicais que eliminem toda e qualquer forma de 
diferenciação e exclusão social, não somente a de gênero [...} Existem 
muitos caminhos pelos quais se pode conseguir essas transformações, 
porém, entendemos que a educação é a principal via para isso. 

 

Do ponto de vista legal, a LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) define 

como finalidade da educação básica desenvolver o educando assegurando-lhe a 

formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para 

progredir no trabalho e em estudos posteriores. Trata-se, nas palavras de Frigotto e 

Ciavatta (2004, p. 21), de “um modelo de educação propedêutica destinada a 

preparar o educando para o acesso a níveis superiores de ensino e, por outro, uma 

formação de caráter técnico-profissional centrada no ideário de preparação para 
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atender ao mercado de trabalho”, que coloca a educação escolar como instrumento 

fundamental de inserção e de possibilidade de ascensão social. Um ideário de 

educação que reflete o modelo de escola que temos normatizado cuja matriz é 

estendida aos sistemas estaduais e municipais de ensino de todo país. 

Por base nas idéias preconizadas por Clayton e Oakley (2003), a partir dos 

estudos de Kaplaud (1996), Ead (1998) e James (2000), a busca por escolarização é 

uma iniciativa de “empoderamento como desenvolvimento da capacidade”, 

associada à idéia de “aprendizagem”, “a importância crítica de reflexão e, 

fundamentalmente a noção de “inclusão” e “autonomia”. Essas noções de 

empoderamento procuram criar possibilidades de desenvolvimento interativo e 

compartilhado, no qual se empreende esforços para oferta, aquisição e 

reconhecimento de habilidades e conhecimentos para/das pessoas.   

O que, de certa forma, corrobora com o previsto no documento 

“Empoderamento das Mulheres - Avaliação das Disparidades Globais de Gênero” 

(FEM, 2005)15, que define dentre as dimensões importantes para o empoderamento 

das mulheres no novo milênio o avanço educacional. A idéia contida no referido 

documento é a de que sem educação de qualidade as mulheres não conseguem 

acesso a empregos bem-pagos do setor formal, nem avanços na carreira, 

participação e representação no governo e influência política; que a educação é 

requisito fundamental para seu empoderamento em todas as esferas da sociedade, 

pois seus efeitos se manifestam de formas variadas, até mesmo pelo aumento do 

potencial de geração de renda, da autonomia nas decisões pessoais, do controle 

sobre a própria fertilidade e da maior participação na vida pública. 

Nesta perspectiva, essas noções de empoderamento procuram criar 

possibilidades de desenvolvimento interativo e compartilhado no qual, se empreende 

esforços para oferta, aquisição e reconhecimento de habilidades e conhecimentos 

para/das pessoas. O empoderamento relacionado a uma “mudança política” de 

homens e mulheres e, quem sabe, nas comunidades onde estão inseridos. O seu 

reconhecimento como objetivo-chave de intervenção para o desenvolvimento via 

educação escolar é, sem dúvida um grande desafio, e uma forma positiva de 

interpretação de sua noção. 

Em outro sentido, é importante mencionar que, 

                                                 
15

 FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL, Empoderamento de mulheres. Avaliação das disparidades 
globais de gênero. Genebra, 2005 site: www.agende.org.br. 
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[...] para muitos, o empoderamento é visto como chave para atacar a 
pobreza e a exclusão social, mas o ponto de ruptura somente é atingido 
quando empoderamento pode ser traduzido em benefícios evidentes. Até o 
momento, não há evidência de que ele possa levar a uma ampla melhoria 
econômica dos pobres. De fato, existe a crença de que economicamente, o 
impacto é restrito. (CLAYTON; OAKLEY, 2003, p. 23) 

 

A respeito disso, é pertinente colocar o que diz (Stolcke, 1991, p. 114), “[...] 

numa sociedade cada vez mais competitiva, fragmentada pela divisão social do 

trabalho em milhares de funções hierarquicamente ordenadas, pensa-se que a 

função e o sucesso individuais determinam a posição social de uma pessoa [...]”  

Como também o que assinala Barbosa (2008, p. 459): 
 

[...] vivemos num contexto que apela insistentemente à autonomia dos 
indivíduos, que difunde aos quatro ventos o ideal normativo de indivíduo 
autônomo, senhor de si mesmo e do seu destino, gestor do seu projeto de 
vida, responsável por tudo aquilo que lhe acontece: inserção de vida activa, 
permanência no posto de trabalho, queda na exclusão e na marginalidade, 
riqueza e pobreza, saúde e doença, reconhecimento e discriminação [...] 

 

O que vem a ser, segundo esse autor, uma forma de valorar em demasia o 

indivíduo autônomo e, ao mesmo tempo, reforçar uma tendência que consiste em 

responsabilizar às pessoas por todas as emergências e contingências da vida e pelo 

seu próprio desenvolvimento. Essa ação autônoma está implícita nos relatos dessas 

mulheres, à medida que refletem o “despertar para liberdade” depois de uma vida de 

castração e limitação; o esforço para gerenciar suas próprias vidas; a “fé” na 

educação como meio para profissionalização e conseqüente mudança na sua 

condição sociocultural e econômica. Sendo perceptível a existência de um projeto de 

vida revestido de autodeterminação e esperança, que se configurou num percurso 

individual envolto por imagens de resistência, insistência e persistência, tendo a 

escola como meio e fim para sua efetiva concretização. 

Ao mesmo tempo, deixa transparecer que, o esforço empreendido por essas 

mulheres, parece não se ajustar aos valores que acentuam o controle sobre suas 

condutas, às regras, conteúdos e rituais impostos pela escola; a hierarquia de 

gênero ainda presente no seio da família; às situações de discriminação e 

desigualdades em diferentes espaços, inclusive na escola; e que tais fatores 

acabam contribuindo para inviabilizar ou mesmo impedir o alcance de seus 

objetivos, mantendo-as inseridas no contexto de vivência de pobreza, ocupando a 

base inferior da pirâmide social. 
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A despeito disso, sem desmerecer o esforço, a autodeterminação, o 

sentimento de valor próprio, a auto-estima que dirige as trajetórias dessas mulheres, 

uma hipótese que se levanta é se no contexto em que viveram e vivem, haverá lugar 

para o exercício de luta por transformação da realidade, ou ainda, se resultará da 

força de vontade, da esperança, da fé, do desejo, colocados a serviço da busca pela 

própria autonomia, o empoderamento dessas e de tantas outras mulheres brasileiras 

de classe popular. 

Por outro lado, essa fé na educação como via de projeção, como projeto de 

re-significação da vida, o desejo de apreender que movimenta a trajetória escolar, 

coloca na escola uma carga de responsabilidade que implica, sugere, o 

redimensionamento de seus espaços, tempos, ritos, currículo. A essa instituição de 

ensino, não basta apenas garantir o direito ao acesso, assumindo-se, 

aparentemente, como espaço aberto a todos indistintamente, inclusiva. Os 

problemas que aflige essas mulheres e tantos outros educandos e educandas –  

crianças, jovens e adultos do nosso país – que depositam suas esperanças na 

educação escolar, precisam ser re-conhecidos pela escola como sujeitos de direitos, 

e que esta, à medida do possível, viabilize a permanência e a garantia do direito a 

uma educação básica de qualidade, com oferta de um ensino capaz de gerar novos 

arranjos de vida e possibilidades de transformar a realidade, modificar a sua 

condição. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conhecer a trajetória de vida e escolar de mulheres, e a partir do recorte de 

imagens e sua análise, discutir sobre educação escolar descrevendo o contexto de 

experiências e situações reais do cotidiano, revelando e atribuindo sentidos às 

vivências no seio da família, na escola, no trabalho, em diálogo com outras vozes e 

numa linha temporal, suscitaram novas curiosidades e orientaram as bases para 

composição deste estudo, que agora sintetizo nas linhas dessas “considerações 

finais”. 

A análise dos relatos permitiu identificar quais fatores e/ou circunstâncias de 

ordem social/familiar/pessoal influenciaram as trajetórias de idas e vindas pela 

escola. Verificou-se que da família partiu a iniciativa do primeiro acesso à escola, ou 

a negação do direito ainda na infância. Nela estariam as raízes das motivações que 

conduziram essas mulheres à tomada de decisão pelo ingresso, retomada, ou 

abandono temporário dos estudos na adolescência, juventude ou idade adulta, 

impondo uma trajetória escolar intermitente e marcada essencialmente por 

dificuldades e expectativas de melhoria na condição de vida. Suas vozes denunciam 

que o retardo da iniciação ou volta à escola está associado a várias circunstâncias 

da vida social, em família, especialmente aquelas vinculadas à autoridade 

masculina, trabalho/renda, casamento/maternidade, às relações estabelecidas. 

Evidenciam a estreita relação de dois territórios distintos: vida familiar e vida escolar 

e, ao mesmo tempo, induzem à compreensão de que na origem desse movimento 

“de interdependência e de influências recíprocas entre família e escola, estariam às 

transformações por que passam, a um só tempo, as estruturas e os modos de vida 

familiar, por um lado, e as instituições e processos escolares, por outro” (Zago, 

2000, p. 11) 

Oportunizou deduzir que as estratégias de investida educacional se 

construíram aos poucos e envolvidas de obstáculos, em condições desfavoráveis de 

sobrevivência, mas revestidas de vontade e persistência. A trajetória de 

escolarização se configurou num contexto social e familiar complexo: na 

precariedade de condição de moradia, emprego e renda; sob a autoridade 

masculina, na voz do pai e/ou do marido; na conjugação de tarefas; na rede de 

influências socioculturais e de significados. Essas situações, inter-relacionadas com 

fatos passados e ações de pessoas acabaram refletindo no espaço escolar gerando 
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timidez, medo, desconfiança, dificuldades de aprendizagem, ou mesmo, induzindo 

essas mulheres a acreditar numa suposta ignorância ou incapacidade cognitiva, 

impondo a si responsabilidade pelo fracasso escolar. 

Um exemplo disso aparece evidenciado no que dizem sobre as práticas de 

ensino e aprendizagem da leitura e escrita na escola. Segundo ideias postuladas por 

Soares (2005), são inúmeras as produções críticas sobre a prática de ensino da 

língua materna que revelam as contradições e chamam atenção para uma 

evidência: embora faça parte do cotidiano da sala de aula o ensinar a ler e escrever, 

esse saber adquirido na escola nem sempre habilita os educandos e educandas a 

fazer uso dessas modalidades de forma eficiente, pois que, não se trata apenas de 

aprender a ler e escrever simplesmente, mas, desenvolver habilidades de uso social 

da leitura e da escrita, o gosto, a capacidade de compreensão e de crítica do 

material escrito e garantir maior domínio dos instrumentos da cultura letrada, sendo, 

talvez, o grande desafio imposto à escola hoje. 

O que vem corroborar com o que nos diz Almeida (2007, p. 47): 
 

[...] apesar dos contornos político e econômico que limitam a ação 
educativa, a escola é o único recurso que qualquer sociedade tem para 
aprimorar do ponto de vista do saber formal e da norma culta. Para viver 
nessa sociedade, o indivíduo precisa possuir conhecimentos 
sistematizados, um tipo de saber, cuja apropriação tem início na escola [...] 
Nesse contexto, a educação coloca-se como importante veículo de cultura e 
a escola como espaço privilegiado para sua expansão. 

 

Desta forma, torna evidente tanto a necessidade de redimensionar o olhar 

sobre as experiências dirigidas a educação de crianças, jovens e adultos; como para 

urgência em se instaurar uma nova “cultura escolar”16, que dentre outros afazeres, 

adote a escuta, o registro e a análise de relatos de educandos e educandas, como 

ponto de partida para identificar demandas, verificar as causas e buscar soluções 

para problemas cruciais e históricos no sistema educacional brasileiro, tais como: os 

altos índices de reprovação e evasão, as trajetórias intermitentes, e mais 

recentemente o desinteresse pela escola e os saberes institucionalizados.  

No tocante à escola e como esta instituição a partir de seus paradigmas, 

símbolos, cultura, vem promovendo a formação considerando a diversidade, 

                                                 
16

  A concepção de “cultura escolar” aqui adotada refere-se ao conjunto de práticas, normas, ideias e 
procedimentos que se expressam em modos de fazer e pensar o cotidiano da escola. Uma 
expressão difundida entre estudiosos brasileiros, a exemplo de Marli Eliza André, a partir de 1990, 
por base nos trabalhos de Dominique Julia, Vinão Frago, André Chervel, dentre outros. 
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expectativas, desejos de seus atores, reporto-me ao postulado nos Parâmetros 

Curriculares Nacional (PCNs): repensar sobre o papel e a função da educação 

escolar, seu foco, sua finalidade, seus valores, é uma necessidade primordial e isso 

pressupõe “considerar características, ânsias, necessidades e motivações dos 

alunos, da comunidade local e da sociedade em que eles se inserem [...]” 

(BRASIL/MEC, 2000, p. 10). 

Enquanto espaço formador, a escola não pode nem deve atender a todos de 

uma mesma forma, seguindo um modelo único e imutável, que desconsidera ou 

relega o caráter singular e plural de uma classe, um grupo, uma comunidade, um 

povo. Isso significa que a escola, pública ou particular, precisa exercer sua função 

articuladora no meio social como pré-requisito para o enfrentamento dos seus 

problemas e cumprimento de seu real papel. Nesse sentido, priorizar a escuta de 

educandos e as imagens que se formam a partir dos diferentes modos de 

contemplar a efetividade de suas ações, é preponderante para reconhecê-la como 

lugar que comporta uma rede de sentidos e significados capazes de fornecer 

contribuições relevantes para re-pensar paradigmas e ações. 

Essas imagens precisam ser percebidas, observadas, analisadas na sua 

realidade e especificidade, na perspectiva de um possível rompimento com as 

contradições que há décadas vem permeando a docência e a formação, que parece 

estar enfraquecendo, distanciado ou destituindo a escola de seu papel social, 

promovendo um desinteresse por suas promessas, fortalecendo “a descrença”. 

Essas idas e vindas pela escola, esse percurso intermitente têm suas razões, suas 

causas e efeitos.  

Mas, por outro lado, é evidente que apesar da idade, dos empecilhos gerados 

pela acumulação de tarefas dia-a-dia, em nenhum momento essas mulheres 

manifestaram vontade de desistir da formação escolar definitivamente. Segundo 

declaram, aos poucos, essas barreiras vão sendo vencidas no seio da família e no 

interior da escola. O incentivo e ajuda de algumas pessoas lhes proporcionam 

autoconfiança e determinação, despertando velhos e novos desejos, mantendo vivo 

o desejo de realizá-los: adquirir mais conhecimento, fazer um curso superior, ser 

aprovada em concurso público, melhorar sua condição de trabalho e renda.  

A importância conferida à escolarização, aos afazeres domésticos e o 

trabalho aparece quase em igual medida, embora representem universos e valores 

diferenciados. A atividade remunerada aparece associada à necessidade material, 
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meio de sobrevivência; o doméstico, no âmbito do próprio lar, ao cumprimento de 

um dever, uma “obrigação” enquanto “dona-de-casa”, mãe e esposa. A escola para 

essas mulheres se constitui espaço privilegiado para interação com o outro, para 

construção de conhecimentos favoráveis a re-significação da vida. 

Em vários momentos ficou evidente que aprender a ler e escrever é uma 

questão pessoal e gratificante porque permite “construir” e “aprender coisas”. Uma 

clara demonstração de que leitura/escrita e vida parecem se entrelaçar, e que a 

escola é lugar apropriado para alcance de tais aprendizados. Deixaram 

transparecer, também, que os motivos que levam jovens e adultos à escola estão 

estritamente relacionados às suas expectativas por melhor emprego e renda.  

Embora tenham demonstrado que a escolarização permite muito mais: a vivência de 

novas experiências, a apropriação de novos saberes, “entender melhor as coisas”, 

ajudar os filhos com as tarefas escolares, “expressar-se melhor”. Numa clara alusão 

à escola como lugar de interação, de apreender e construir coisas que integram e 

projetam pessoas. 

Para essas mulheres e muitas outras pessoas a educação escolar é o 

caminho possível para concretização dos seus sonhos, é possibilidade de realização 

pessoal e profissional, melhor emprego e renda, é garantia da melhoria na sua 

relação com o mundo, na qualidade de vida, corroborando com a concepção de 

muitos estudiosos de que a educação escolar é um dos processos pelos quais se 

facilita a construção e estruturação da identidade e da autonomia. 

A trajetória escolar, portanto, constitui-se de uma rede de aprendizagens 

capazes de dar novos significados para a vida. Sendo assim, com sacrifício essas 

mulheres acumulam responsabilidades profissionais e domésticas, reduzem ou não 

se dispõe a tempos de lazer, e se propõem a freqüentar a escola noturna na 

esperança de continuar os estudos. Algumas delas com pretensão apenas de 

concluir o ensino fundamental, outras para ter acesso a graus de ensino superior em 

busca de habilitação ou capacitação profissional. O “sonho”, o “ideal de liberdade”, a 

“força de vontade”, “a esperança” e sua constante realimentação parecem fomentar 

a capacidade de “poder ser”, manter viva a “fé na educação” 

Essas constatações evidenciam as dimensões de um processo de 

empoderamento, cujo resultado pode estar no próprio desempenho, progresso 

escolar e possível projeção no mundo do trabalho. Ao partir de uma situação de 

precariedade e aparente submissão, desigualdade e exclusão, de enfrentamento 
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das dificuldades ao longo da vida, essas mulheres estão a mostrar disposição para 

(re) iniciar a luta por uma vida mais digna. Resistindo, ainda que timidamente, contra 

uma condição de vida indesejada, essas mulheres seguiram uma dinâmica de 

materialização de um projeto de vida, contemplando três das dimensões do 

empoderamento citadas por Clayton e Oakley (2003), que estariam no campo 

psicológico (identidade e auto-imagem/aquisição de conhecimento); culturais 

(redefinição de normas e regras de gênero/recriação de práticas culturais e sociais); 

sociais (letramento e inclusão social). 

De se reconhecer, também, que apesar de terem partido de uma condição 

inferior, trilhando por trajetórias de vida e escola permeadas por evidente 

diferenciação e desigualdade de oportunidade que perpassam por questões de 

gênero, pertencimento racial e de classe, e continuam a influenciar e marcar a vida 

dessas e tantas outras mulheres brasileiras, elas têm resistido e/ou lutado 

efetivamente contra práticas preconceituosas, discriminatórias e realizado algumas 

conquistas. No campo educacional, em especial, as mulheres têm conseguido 

ultrapassar limites. A cada dia vem se inserindo nas escolas e universidades 

movidas pela vontade, alegria de conhecer e vencer. Elas vêm rompendo as 

barreiras do conhecimento em diversos campos e de domínio público, por muito 

tempo concebido como “coisa de homem”, e ocupando novos espaços se 

destacando em áreas antes longe do alcance do “segundo sexo”.  

Então, até aqui, deixaram claro em seus relatos, que contar histórias é uma 

arte antiga, capaz de construir sentidos e atribuir novos significados a diferentes 

espaços, situações, tempos, imagens, pessoas, símbolos. Nas entrelinhas do 

traçado de suas trajetórias sociais, histórias de vivências em diferentes lugares e 

situações adversas, expressam que o conhecimento adquirido com a escolarização 

torna possível alterar a condição de sujeitos marginalizados. A educação escolar é 

para essas mulheres uma possibilidade de prover-se de um novo instrumental, a 

capacidade de conhecer e de atuar, de transformar e (re) significar a realidade, é 

garantia de projeção social, de empoderamento, e, consequentemente de 

autonomia.  

Por fim, devo dizer que ao traçar as linhas dessas “considerações finais” a 

sensação é de que o traçado não se formulou completamente, ainda ficaram 

dúvidas, incertezas, coisas por especular, conhecer e apreender, posto que, 

examinar o espaço escolar exige um conhecimento mais profundo dos atores que ali 
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estão: as suas formas e estilos de vida, a cultura, as práticas sociais. Assim, sigo 

convencida de que a sala de aula, com seus tempos, objetos, símbolos, rituais e 

ritmos, bem assim, a escuta da voz de todos que ali estão a transitar 

cotidianamente, são pontos de partida onde podemos encontrar e/ou produzir 

referenciais para dirimir novas reflexões, novos olhares, novos conhecimentos. 

Pensar na construção de uma escola diferente, com um currículo contextualizado, 

integrador e útil à vida. 
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