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RESUMO

O  presente  trabalho  tem  por  finalidade  apresentar  uma  pesquisa  desenvolvida  nos
espaços de cuidado e recreação para as crianças que são organizados pela CSP-Conlutas
nos locais onde desenvolve suas atividades. Essa Central Sindical e Popular organiza
tais  espaços  como  parte  suas  políticas  de  gênero,  com o  intuito  de  fomentar  e/ou
consolidar a participação feminina em seus fóruns. Os espaços de cuidado e recreação
da  Central  acontecem  em  diversos  estados  e  funcionam  no  período  em  que  são
realizadas as atividades, que podem ser de algumas horas até alguns dias. As crianças
que os frequentam tem idades variadas, vem de diversos estados e seus responsáveis são
do movimento sindical ou popular e tem condição social e econômica diversa. Neste
cotidiano, marcado por essas peculiaridades, utilizamos as metodologias próprias dos
estudos do  cotidiano,  combinadas  a  alguns  instrumentos  da  pesquisa-ação.  Tendo o
diálogo como a principal ferramenta, a conversa é fundamental no nosso esforço por
compreender esse complexo espaço com as pessoas que o organizam, utilizam e por ele
transitam. Temos, ainda no curso da pesquisa, o prazer de ver os resultados das nossas
conversas reverberarem em ações  na Central,  em outras  organizações  políticas  e  no
cotidiano das pessoas que são parte desse trabalho. Neste texto, a história do surgimento
da Central,  as idéias de algumas mães que encontro nesses espaços e os relatos das
experiências  vividas  com  elas  e  as  crianças  durante  a  pesquisa  são  elementos
entrelaçados  com outras  pesquisas  que  dissertam sobre  as  múltiplas  temáticas  aqui
encontradas. Tudo isso é a ponte para pensarmos em quais concepções de infâncias, nós,
militantes  da  CSP-Conlutas  acreditamos  e  o  que  estamos  reproduzindo  nos  nossos
espaços, ao mesmo tempo em que estudamos outras possibilidades político-pedagógicas
que ali podemos desenvolver depois desta reflexão.

Palavras Chaves: Cotidiano, Educação Popular, Infâncias, Movimentos Sociais, CSP - 
Conlutas



ABSTRACT

The  present  work  aims  to  explain  the  research  made  on  spaces  of  childcare  and
recreation,  for  kids  organized  by CSP-Conlutas  (a  Popular  Central  Trade  Union  in
Brazil), at the places where the organization develops its activities. The Popular Central
Trade  Union  organizes  such spaces  as  part  of  its  gender  politics,  where  it  tries  to
promote  and/or  consolidate  women's  participation  in  they gatherings.  The spaces  of
childcare and recreation are offered by CSP-Conlutas in a number of Brazilian States
and the kids activities take place at the same time as the other activities, which can
range from a few hours to a few days. The children who attend such activities come
from different States, are from different ages, have different social and economic living
conditions and their parents/caretakers participate on the CSP-Conlutas. In this routine,
considering all this particularities, we work with the methodologies of Everyday Life
Studies, together with some action-research instruments. Conversations being our main
tool, debating is central in our efforts to understand this complex area with the people
who organize  it,  attend to  it  and walk  by it.  Even with this  research  still  being  in
progress, we already have the pleasure of seeing the result of our work showing in the
CSP -Conlutas  actions,  in  other  political  organizations  and  on  the  everyday  life  of
people who are part of all this. In this work, the very creation of CSP-Conlutas, the
ideas of the mothers we met on these spaces, and the reports of experiences shared with
mothers and kids in the progress of the research, are intertwined with other resarches
about the multiple themes found here. All of this is the compass for us to think about
which conceptions of childhood we - as militants of CSP-Conlutas - have and reproduce
in our spaces, at the same time we look into other political-pedagogical possibilities that
we can develop after this observation.

Keywords: everyday life, popular education, childhood, social movements, CSP – 
Conlutas.
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INTRODUÇÃO

Com  as  mudanças  ocorridas  no  capitalismo  no  decorrer  dos  séculos  XIX

(predominantemente  na  Europa  e  Estados  Unidos)  e  no  século  XX  (no  Brasil),  ocorreu

também uma crescente integração da mulher ao mercado de trabalho – ao ponto de elas serem

quase metade  da  força  de  trabalho atualmente  no  país.  Tal  situação levou as  mulheres  a

pensarem o papel feminino, não só na economia, mas na sociedade em geral. Refletindo sobre

a sua própria condição neste momento as mulheres se organizam e também passam a buscar

uma situação de protagonismo nos movimentos sociais em geral onde travam também suas

próprias e específicas lutas.

Partindo  desse  fenômeno,  começamos  a  pensar  na  ligação  entre  a  resistência  ao

capitalismo e a questão da emancipação feminina e no que as infâncias se implicam e são

implicadas  nesses  dois  aspectos.  Isso  é  importante  porque,  por  um  lado,  o  capitalismo

contemporâneo tem um conjunto de projetos que determina lugares para as crianças, e, por

outro, socialistas e mulheres _ em específico na CSP-Conlutas a Central Sindical e Popular

onde  é  desenvolvida  essa  pesquisa  –  pensam  a  questão  da  família,  o  que  envolve

reivindicações históricas,  como a questão do aborto ou das creches no que diz  respeito  a

exigência por políticas públicas, mas não tem se refletido como um debate mais aprofundado

no seio da Central, sobretudo no que diz respeito às Creches.

A partir de reflexões que comecei fazer durante a elaboração do meu Trabalho de

Conclusão de Curso, no decorrer da minha graduação em Serviço Social pela Universidade

Federal  Fluminense,  e  que  se  desenvolveram  durante  o  Mestrado  no  Programa  de  Pós-

Graduação em Educação na mesma Universidade, comecei a pensar que tipo de espaços de

cuidado  e  recreação  tínhamos  para  nossas  crianças  na  Central  e  que  tipo  de  espaços

poderíamos/precisávamos ter, e no que isso se relaciona com nossas ideias sobre a condição

feminina.

Parte dessas reflexões, que já se insinuavam no meu TCC, são desenvolvidas nesta

pesquisa. Neste caso, estudamos a CSP-Conlutas, uma Central não apenas sindical, mas que

reúne também os movimentos Popular e Estudantil. Ela surge, como veremos, nos marcos de

uma maior transformação dos movimentos sociais que começou a ocorrer desde o fim do

século passado, mas que se intensifica nos anos 2000.

Enfim, o que nos propomos a pensar é como nos marcos da CSP-Conlutas as questões

do feminismo, da transformação social e do lugar das crianças, tanto na sociedade atual como
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na que nos propomos a pensar futuramente, se entrelaçam e como isso pode resultar num

projeto  (ou,  ao  menos,  numa  proposta)  de  educação  popular  libertadora  dentro  deste

movimento, especificamente no campo da educação infantil.

No primeiro capítulo, “O surgimento da CSP-Conlutas no contexto da reorganização

do movimento sindical do século XXI”, discutirei a reorganização do movimento sindical no

século  presente,  na  perspectiva  da  implantação  das  políticas  neoliberais  no  Brasil  desde

meados  dos  anos  1990.  Para  isso,  analisamos  o  surgimento  do  chamado  “receituário

neoliberal”,  nos  marcos  da  crise  do  capitalismo  a  fins  do  século  XX,  que  terminou  por

promover o desmonte do assim denominado “Estado de bem-estar social” (Wellfare State).

Neste mesmo capítulo, examinamos como o governo do PT, sob o discurso de combate a esse

receituário, termina por aplicá-lo, em função do seu arco de alianças políticas, e o que isso

significa em termos da sua relação com o movimento sindical. Além disso, nos debruçamos

sobre o surgimento do movimento de mulheres no Brasil, em especial nos marcos no fim da

ditadura e da redemocratização, relacionando-o à aplicação do neoliberalismo no país. Por

fim, falamos do processo propriamente dito de surgimento, primeiro da Conlutas, e depois da

CSP-Conlutas, onde relacionamos tal surgimento com as contradições pelas quais passou o

movimento  de  mulheres  nos  governos  do  PT  e  como  este  se  inseriu  no  processo  de

organização da CSP-Conlutas, especialmente no que toca a reflexão sobre e a organização dos

espaços de cuidado e recreação para as crianças que vivem no âmbito da Central.

No  capítulo  2,  “Por  que  pesquisar  esses  espaços?”,  justificamos  a  necessidade  de

estudo  e  reflexão  sobre  os  espaços  de  cuidado  e  recreação  da  CSP-Conlutas.  Buscamos

compreender como estes surgem e se organizam, utilizamos uma metodologia trabalhada no

campo dos Estudos do Cotidiano e sob a perspectiva de uma educação popular libertadora,

revolucionária e coerente com os princípios políticos e organizativos da CSP. Optamos aqui

pelo uso do diálogo, da conversa, como meio para uma aproximação ao que pretendemos

estudar, de modo a poder, de alguma forma, devolver o que refletimos ao movimento social

que estudamos, utilizando parte dos procedimentos de uma  pesquisa-ação.  É a partir  das

minhas experiências como pesquisadora,  intelectual e militante que recrio minha trajetória

tanto no meu envolvimento com os espaços de cuidado e recreação – num primeiro momento,

apenas chamados/pensados como “creches” – quanto na forma como encarava esses espaços.

No  capítulo  3,  “Conversas  e  atividades:  a  pesquisa  de  campo”,  trago  relatos  das

minhas  conversas  com  3  mulheres  que  utilizam  os  espaços  de  cuidado  e  recreação  nas

atividades da CSP-Conlutas cotidianamente e em momentos distintos, onde cada uma delas à

sua maneira discute comigo sobre questões de gênero, infância e educação. Além disso, conto
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como foi a minha participação em diferentes eventos – de alguma forma relacionados com a

CSP –, e neles travei contato tanto com seus organizadores(as) e trabalhadores(as) quanto com

as crianças, assim como relato parte do que consegui compreender disso tudo até o momento.

Falamos, resumidamente,  sobre a questão das infâncias no Capitalismo e pensamos como

poderíamos fomentar a participação das crianças no movimento social do qual nós fazemos

parte. 

E, por fim, nas considerações finais, apresentamos que cruzamentos ocorrem entre os

temas e problemáticas encontradas, refletindo sobre o que se pode realizar em termos de um

projeto de educação popular infantil nesse movimento social que contemple as questões de

gênero,  a  participação  não  só  da  militância  mas,  principalmente,  das  crianças  em  sua

elaboração e execução, tendo em vista que coerência este projeto teria com as concepções de

mundo  e  sociedade  que  são  apresentadas  pela  CSP-Conlutas,  sob  uma  perspectiva  de

emancipação dos oprimidos.
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1 O SURGIMENTO DA CSP-CONLUTAS NO CONTEXTO DA REORGANIZAÇÃO

DO MOVIMENTO SINDICAL DO SÉCULO XXI

O neoliberalismo tem seu  início  nos  anos  1970,  como resposta  a  mais  uma crise

estrutural  do capital.  A absurda concentração de capitais  causada pelas  fusões de grandes

conglomerados  empresariais,  a  hipertrofia  de  um sistema financeiro  que  vai  se  tornando

autônomo,  a crise fiscal  no Estado capitalista e uma grande queda da taxa de lucros  vão

inviabilizar  a  permanência  do  modelo  de  acumulação  taylorista/fordista  que  passa  a  não

conseguir responder a retração do consumo. Isso é o que inviabiliza a permanência deste

modelo de “regulação” das relações sociais de produção. Para voltar a se expandir e a manter

seu sistema de dominação ideológica e política,  o capital  adota medidas que passam pela

privatização dos equipamentos do Estado e do seu setor produtivo, a diminuição ou mesmo

extinção  de  direitos  trabalhistas  e  a  desmontagem  estatal,  aliadas  a  um  processo  de

reestruturação da produção e do trabalho (ANTUNES, 1999, p.31).  

A partir  da paulatina  implementação dessas  medidas,  ocorreram intensas  mutações

econômicas,  sociais,  políticas,  ideológicas,  com  fortes  repercussões  no ideário,  na

subjetividade  e  nos valores  constitutivos  da  “classe-que-vive-do-trabalho”,  mutações  de

ordens diversas e que, no seu conjunto, tiveram forte impacto na vida dos trabalhadores e

trabalhadoras (ANTUNES,1999, p.35). 

A resposta à crise é elaborada para a manutenção da ordem capitalista estabelecida, no

intuito de repor os patamares de acumulação, reorganizando o ciclo de reprodução sem alterar

seus princípios fundamentais. Reorganizar o ciclo de reprodução é fundamental ao capital

para  recuperação  da  sua  taxa  de  lucros,  mas  não  somente  por  isso.  Nos  anos  1960,  os

operários já haviam demonstrado um significativo nível de consciência de classe. Quando

frustrados  com  a  adaptação  ao  caminho  da  “social-democracia”  das  suas  entidades

representativas institucionalizadas e seu descontentamento com a precarização do seu trabalho

e condições de vida, deixaram evidente sua capacidade de auto-organização. Foi quando “as

ações dos trabalhadores atingiram seu ponto de ebulição, questionando pilares constitutivos

da sociabilidade do capital, particularmente no que concerne ao controle social da produção.”

(ANTUNES,1999, p.41).   

Para que o capital possa voltar a se expandir e manter a ordem no sistema capitalista,

conquistas dos trabalhadores obtidas durante o ciclo de expansão anterior são retiradas a partir
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de outras formas de administrar  a  força de trabalho,  as novas  tecnologias,  que,  aliadas  à

liberação comercial, provocaram a precarização das condições de trabalho e diminuição da

taxa de emprego em países capitalistas avançados. 

Essa reestruturação produtiva – pautada no trabalho informal,  no subemprego e no

desemprego  estrutural  –  tem desdobramentos  nos  países  centrais  em que  é  gestada  e  dá

origem a  novas  expressões  da  questão  social.  Nos  países  ditos  periféricos  é  ainda  mais

destrutiva.  Pela  ausência  de  base  interna  sólida,  por  não  conseguir  acompanhar  o

desenvolvimento tecnocientífico, ou por ambos, quanto mais um pequeno grupo de países

desenvolve tecnologias e expande seu capital e domínio, mais precária torna-se a situação

daqueles que a eles estão subordinados.

Trata-se,  portanto,  de  uma  destrutividade  que  se  expressa  intensamente  quando

descarta, tornando ainda mais supérflua, parcela significativa da força mundial de trabalho,

onde milhões encontram-se realizando trabalhos parciais, precarizados, na informalidade ou

desempregados.  Isso  porque na  eliminação/utilização dos  resíduos  da  produção,  o  capital

desemprega  cada  vez  mais  trabalho  estável,  substituindo-os  por  trabalho  sem  vínculo,

concedendo o mínimo possível de direitos, que se encontram em enorme expansão no mundo

agrário, industrial e de serviços, bem como nas múltiplas interconexões existentes entre eles,

como  na  agroindústria,  nos  serviços  industriais  ou  na  indústria  de  serviços.  A eclosão

generalizada  do  desemprego estrutural  em escala  transnacional  é  a  expressão  limite  mais

aguda e trágica dessa necessidade do mundo do trabalho de descartar o máximo possível de

trabalhadores para conseguir mais lucro (ANTUNES, 2011, p.406-407).

Nos  EUA,  parte  da  solução  desta  crise  é  a  transferência  da  mesma  através  do

incremento da dívida externa e da total  liberalização comercial  e  financeira.  Essa medida

protegerá  a  sua  economia  enquanto  devasta  a  economia  de  outros  que  precisam  adotar

medidas  recessivas  de  controle  da  inflação  na  tentativa  de  equilibrar  suas  balanças  de

pagamentos (pagamento da dívida externa e importações).

Mas, enquanto projeto para tentar contornar uma crise, o neoliberalismo “não é apenas

de natureza econômica: faz parte de uma redefinição global do campo político-institucional e

das relações sociais” (SOARES, 2002. p. 12). Os direitos sociais adquiridos durante a fase de

crescimento anterior são “redesenhados”; a legislação trabalhista é então alterada, deixando a

classe  trabalhadora  cada  vez  mais  desprotegida.  Um assistencialismo  coerente  com uma

ideologia centrada no indivíduo e suas “capacidades” passa a ser a tônica das políticas sociais

deste  Estado  (neoliberal).  Os  ajustes  necessários  à  implementação  das  deliberações  do

Consenso de Washington ocorrem na América Latina em tempos diferentes: no Chile ainda
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nos anos 1970, em outros países a partir da década de 1980, mas, de modo geral, foi no início

de 1990 que o processo se deu em todos os seus países.

No Brasil, a implementação das medidas do modelo neoliberal tem início nos anos

1990.  A  precarização  do  trabalho  (aumento  do  desemprego,  da  informalidade  e

enfraquecimento dos sindicatos) e desestruturação do mercado são seus principais elementos.

A Consolidação das  Leis  do Trabalho (CLT)  é  atacada  e  as  conquistas  dos  trabalhadores

presentes  na  Constituição  de  1988  passam  a  ser  questionadas  constantemente.

Simultaneamente,  o  capital  financeiro  se  concentra  ainda  mais,  o  mercado e  a  economia

nacionais são abertos e dá-se início a privatização das empresas estatais. Essas, dentre outras

medidas, alteraram substancialmente o caráter do Estado.

Uma  ofensiva  político-ideológica  que  desqualifica  a  constituição  e  a  alegação  da

necessidade  de  ajustes  fiscais  (déficit  público)  e  monetários  (combate  à  inflação)

possibilitaram a edição de emendas que alteram substancialmente o seu teor.  Em 1993, é

criado um mecanismo de desvinculação entre receitas e despesas, e os governos passam a

poder utilizar 20% da arrecadação de impostos e contribuições federais da maneira que lhes

aprouver. Assumindo diversos nomes diferentes, em momentos diversos, mas sempre com o

mesmo  propósito,  isso  é  o  que  hoje  chamamos  de  DRU  (Desvinculação  de  Receitas  da

União).

Essa situação de ajuste fiscal permanente, colocado em prática a partir do segundo

governo de Fernando Henrique Cardoso, é mantida durante o governo de Luiz Inácio Lula da

Silva.  As  adequações  das  políticas  sociais  às  propostas  dos  organismos  internacionais

implementadas,  ainda  de  forma  tímida  pelos  governos  de  Cardoso,  são  ampliadas  e

aprofundadas no governo Lula.

A despeito da grande expectativa nutrida por parte dos partidos e das organizações de

esquerda, dos movimentos sociais e dos trabalhadores em geral, uma vez instalado, e para

frustração  daqueles  que  nele  depositavam  suas  esperanças,  o  governo  do  Partido  dos

Trabalhadores

Deu continuação às reformas liberais – através da implementação de uma reforma da
previdência dos servidores públicos que abriu espaço para o capital financeiro. Na
mesma direção, iniciou um processo para reformar a legislação sindical e sinalizou
para uma reforma das leis trabalhistas, com o intuito de aprofundar a flexibilização
já em curso. Além disso, logo no início do governo, alterou a Constituição, para
facilitar, posteriormente, o encaminhamento da proposta de independência do Banco
Central. Posteriormente, aprovou a lei de falências e a lei das chamadas parcerias
público-privado  (PPP),  com  o  intuito  de  desencadear  uma  nova  fase  das
privatizações,  agora  abarcando  a  infraestrutura  futura  do  país  –  uma  vez  que  a
política  de  superávit  primários  reduz  drasticamente  a  capacidade  de  investir  do
Estado. (DRUCK/FILGUEIRAS, 2007, p.28).
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Essas medidas são seguidas por uma enorme redução dos gastos sociais, em função do

serviço da dívida pública e outros encargos financeiros. As políticas econômicas ortodoxas do

ajuste orientam que as políticas sociais universais sejam substituídas, tanto quanto possível,

por políticas sociais  focalizadas que propiciem a diminuição de gastos do Estado em sua

oferta.

Por  sua vez,  a  contratação de serviços  (saúde,  educação,  previdência)  no mercado

através  das  Parcerias  Público  Privada  (PPP’s)  possibilitou  que  mais  recursos  financeiros

fossem usados  para  o  pagamento  da  dívida  pública.  O  superávit  e  o  aumento  da  carga

tributária  são  repassados  ao  capital  financeiro  e  os  rentistas,  para  os  grupos  econômicos

financeirizados.

Todas as medidas do ajuste têm grande impacto imediato nas condições de vida da

população e também têm o poder de dificultar que os trabalhadores se percebam como parte

de uma mesma classe. A flexibilização/precarização do trabalho, a retirada de direitos sociais

e trabalhistas leva a “uma maior fragmentação da classe trabalhadora, além de acusar os que

ainda têm emprego e acesso à seguridade social de privilegiados e responsáveis pelo grau de

desigualdade existente no país” (DRUCK/FILGUEIRAS, 2007, p. 29).

Como  as  políticas  focais  estão  “inseridas  numa  lógica  mais  geral  liberal  e  num

programa político conservador e regressivo socialmente, próprios da nova fase por que passa

o capitalismo sob hegemonia do capital  financeiro” (DRUCK/FILGUEIRAS, 2007, p.30),

apesar da melhora imediata das condições de vida das camadas mais miseráveis da classe

trabalhadora,  elas  também tornam todas  as  pessoas  que  delas  dependem suas  reféns.  Ao

mesmo tempo que sanam parcialmente necessidades imediatas de um grupo restrito – sendo

passíveis de revogação ou modificação do ponto de vista das regras de acesso como dos

serviços disponíveis com facilidade e a qualquer tempo –, ajudam a desmontar a concepção de

que o acesso universal ao atendimento das necessidades sociais é um direito de todos e dever

a ser garantido pelo Estado. Manipulam a população de modo difundir/cristalizar o ideário

neoliberal, ajudando a moldar o tão necessário novo homem adaptado a essa forma como este

modelo requer.

A  eleição  para  presidente  do  operário  metalúrgico  Lula,  no  Brasil,  em  2002,

representou, para a maior parte da população, uma possibilidade de ruptura com uma forma

de governo que tinha como prioridade o atendimento das imposições da política econômica

internacional, independente das suas consequências para a população. Assim, sua vitória cria

muitas expectativas, principalmente no sentido da implementação de políticas de emprego   e
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renda, na efetivação de outro modo de governar que apontasse para a superação da crise de

emprego e mercado pelas quais passava o país.

O seu governo é imediatamente beneficiado por um ciclo de crescimento econômico

mundial. Diversos programas para atendimento da população pobre são criados, e as medidas

compensatórias aliadas aos programas de transferência de renda contribuem para o aumento

da sua popularidade.

Enquanto  a  sua  popularidade  cresce  de  um modo  geral,  sobretudo  entre  os  mais

pobres,  parte  dos  sindicatos,  associações  e  diversos  movimentos  sociais  que  o  elegeram

questionam, entre outras coisas, o fato do governo manter tropas brasileiras no Haiti e assumir

o papel de mediador nas negociações do então presidente dos Estados Unidos, George W.

Bush,  na  América  Latina.  A  necessidade  de  reorganização  dos  trabalhadores  começa,

praticamente, com a ascensão do Partido dos Trabalhadores ao governo.

O  projeto  hegemônico  na  esquerda  das  últimas  décadas  pretendia  aumentar  a

distribuição de renda e aumentar a qualidade de vida do povo através da ocupação de espaços

institucionais.  Assemelha-se  ao  “caminho  social  democracia  do movimento  operário”

(ANTUNES,  1999,  p.  43)  nos  centros  do  capital  nos  anos  60  e  que,  ao adotar  a  via

contratualista, negocial e institucional, mostra-se incapaz de dar consequência aos processos

de luta dos trabalhadores, não raro chocando-se contra eles, no interesse do capital. Assim o

PT o fez: com um discurso que procurava agradar a “gregos e troianos”, na prática fez a

defesa  da  “via  única”  e  suas  ações  foram  por  ela  pautadas,  já  que  seria  “necessária  e

inexorável  a  adaptação  à  ‘ordem  econômica  mundial’,  ou  melhor,  à  ordem  do  capital

financeiro internacional” (DRUCK/FILGUEIRAS, 2007, p.32).

O primeiro resultado desse projeto de aliança com a burguesia nacional e submissão ao

capital internacional é o início do comprometimento da confiança nas instituições nas quais

desde  a  redemocratização  haviam se  estabelecido  como  as  principais  referências  para  os

trabalhadores em luta.

A Central Única dos Trabalhadores (CUT) surge por causa do imobilismo dos aparelhos

sindicais nos anos 80 e em função da necessidade dos trabalhadores de uma central que, numa

perspectiva classista, ajudasse a organizar suas lutas. Mas, associada ao governo PT – que lhe dá o

controle de fundos de pensão, aloca parte dos seus quadros ou ex-quadros em cargos importantes

em ministérios e conselhos, considerando a sua dependência estrutural  do Estado em face do

repasse financeiro oriundo do FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador) –, a CUT modifica até os

seus estatutos para se adequar à nova situação. Orientada pelo mesmo projeto do governo, a CUT

é uma base sobre a qual ele se apoia e avança rapidamente num processo de burocratização e
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degeneração, alinhando sua política as diretrizes do Estado e as necessidades do empresariado.

Esta ligação com o Estado e a burguesia,  que se estabelece em função da sua adequação ao

programa de governo “petista”,  acaba por torná-la incapaz de representar os trabalhadores na luta

por suas reivindicações, sejam elas históricas ou imediatas.

1.1 A FORMAÇÃO DA CONLUTAS E DA CSP-CONLUTAS

Várias organizações e militantes de movimentos sociais diversos, numa curta, porém

intensa experiência com o governo “petista”, têm suas expectativas frustradas.  A partir de

diversos elementos, que mostram a cada dia que as rupturas que poderiam propiciar mudanças

radicais não têm perspectiva de acontecer e, de acordo com uma avaliação de que não havia

possibilidade de resgatar o seu principal aparelho para organização de suas lutas, é que se

começa a pensar na criação de uma entidade que pudesse se construir como um polo para a

reorganização social e política da classe trabalhadora.

Não  havendo  um  processo  de  lutas  em  curso  que  impulsionasse  o  avanço  das

organizações  de  trabalhadores,  a  descrença  de  parte  dos  membros  das  duas  principais

entidades nacionais que eram referência para os trabalhadores, CUT e PT, é a razão pela qual

se  cria,  em  2004,  uma  nova  Central:  a  Conlutas,  que  pretende  representar  para  os

trabalhadores  “uma  organização  e  uma  direção  capaz  de  fazer  frente  a  disputa  com  a

burguesia: derrotá-la e iniciar a transição para uma nova sociedade” (Caderno de Teses – I

Congresso da Conlutas).

Sua organização é resultado da avaliação de que a construção do socialismo no país

requer a participação e apoio da maior parte da população, considerando todas as mudanças

causadas pela reestruturação produtiva; algumas organizações rompem com o PT e a CUT e

se unem para formar uma ampla frente social  e política dos trabalhadores com “todos os

explorados”. (Caderno de Resoluções do I Congresso da CSP-Conlutas).

No CONCLAT (Congresso Nacional da Classe Trabalhadora), que ocorreu em junho

de 2010 na cidade de Santos (SP), é fundada a CSP-Conlutas, que abarca vários segmentos

dos movimentos sociais e sindical que se pretendem unificar sob “a bandeira de um programa

comum”  na  luta  contra  a  opressão  e  exploração  capitalista.  Este  programa  considera  os

possíveis fatores que levam à decadência o instrumento anterior. Desse modo, proclama a

defesa  da  “autonomia  e  independência  frente  ao  Estado,  governos  e  partidos  políticos,  a
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construção da unidade como valor estratégico na luta dos trabalhadores e trabalhadoras, a

ação direta, a mobilização coletiva de nossa classe como forma privilegiada de luta”1. Sua

direção  horizontalizada,  com  a  participação  de  todas  as  entidades  filiadas  em  sua

Coordenação Nacional,  busca uma organização pela  base que impossibilite  o  processo de

burocratização anterior.

Nas resoluções do I Congresso da CSP-Conlutas1,  que aconteceu apenas dois anos

depois da sua fundação, a preocupação com a integração do movimento popular em seus

espaços  se  expressa  desde  uma  orientação  que  na  preparação  das  atividades  fossem

considerados  elementos  simbólicos  para  este  movimento  até  as  condições  materiais

(transporte, alojamento e alimentação) de participação nas atividades.

Num momento em que a experiência histórica mostra que não há saída ou reforma

possível na ordem do capital, parte do movimento sindical alia-se ao movimento popular na

batalha histórica por  uma outra  sociedade.  O governo do PT e a  cooptação da CUT não

alteram sua compreensão de que existe uma luta entre duas classes antagônicas com interesses

irreconciliáveis.  Para  aqueles  que  nisto  acreditam,  só  resta  “procurar,  em  cada  situação,

mesmo as mais adversas, as vias para alterar a relação de forças sociais e políticas a favor dos

trabalhadores, abreviando o caminho para a revolução” (ARCARY. 2005, p.45). Nessas duas

classes antagônicas que se enfrentam nesse processo histórico de luta, os recortes de gênero,

raça e etnia há algum tempo já se vêm fazendo presentes, tanto no movimento sindical através

das  secretarias  que  têm  funcionamento  (seja  débil  ou  dinâmico),  quanto  no  movimento

popular  que  com ele  se  relaciona  em diversos  momentos  e  que  possui  diversos  espaços

organizados e liderados por mulheres. O reconhecimento das especificidades do Movimento

Negro, LGBTTs e de Mulheres é uma realidade nos movimentos sociais já há algum tempo.

Pelo tempo em que já se organiza, pela quantidade de trabalhadoras que aglutina, inclusive

negras e LGBTTs, o movimento de mulheres tem destaque na CSP-Conlutas desde que seu o

seu processo de formação se iniciou.

1.2 O MOVIMENTO DE MULHERES NO BRASIL

O movimento de mulheres que se organiza no interior da Conlutas e, posteriormente,

na  CSP-Conlutas  é  composto  de  mulheres  que  militaram  anteriormente  em  outras

1 Disponível em<http://cspconlutas.org.br/quem-somos/historia/>. Acesso em 19/01/2007
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organizações e movimentos.  Como o restante dos coletivos de mulheres organizados,  elas

carregam as marcas da forma como os movimentos desse setor se desenvolveram no nosso

país; por isso, achamos que se faz necessária uma recuperação histórica dos movimentos de

mulheres. 

No Brasil, o feminismo surge sob o signo de uma modernização conservadora. A forte

concentração de terras  e  renda que,  infelizmente,  nos são características  – e  que não são

sequer  atenuadas  durante  o  processo de  modernização –  não impedem completamente  as

mobilizações e levantes das classes desfavorecidas. Contudo, partimos de reivindicações num

patamar inferior aos dos movimentos ocorridos em outros países, onde foi realizada a reforma

agrária, a abolição da escravatura não foi tão tardia e o processo de modernização foi outro.

Aqui, os centros urbanos concentram uma enorme quantidade de pobres que reivindicam o

atendimento  de  suas  necessidades  mais  básicas:  saneamento,  saúde,  educação  e  etc.  A

desigualdade social é extrema no país.

Os  movimentos  feministas,  quando  surgem,  apoiam-se  no  polo  mais  propenso  a

inovações da sociedade: as camadas médias urbanas, assim como em outros países, são mais

facilmente  influenciadas  pelas  mudanças  de  comportamento  e  ideologias  individualistas

oriundas da proposta de feminismo dos países centrais. Contudo, em função das condições

políticas/geográficas, aqui ele se desenvolve de maneira diferente. (SARTI, 1996, p. 38) 

A heterogeneidade e  a  unidade na ação são as  suas  marcas  iniciais;  no entanto,  a

unidade na luta em função do regime vigente, a ditadura, não “apaga” as diferenças de classe

relacionadas a extrema desigualdade de renda brasileira. Para Sarti, nos anos 1960 se inicia a

modernização da mulher brasileira que se deu “numa sociedade altamente hierarquizada em

termos de classe, raça e gênero, reproduzindo essas diferenciações. A independência feminina

tem a marca de sua classe e sua cor” (SARTI, 1996, p.39). Logo, diretamente associada ao

tipo de modernização que ocorre em nosso país.

Suas  caraterísticas,  tão  peculiares,  são  também fruto  de  uma relação causada  pela

situação política criada pelas barbaridades da ditadura militar que aqui se instaurou. Parte da

Igreja Católica, representada pelos seus setores mais progressistas – engajados na luta contra

os horrores da ditadura e com um trabalho de base estabelecido em suas comunidades –,

acolhem em suas paróquias mulheres vinculadas a organizações e partidos de esquerda e estas

se influenciam pelas  demandas  das  comunidades  onde atuaram neste  período.  Da mesma

forma, as mulheres dessas comunidades passam a ter contato com ideologias com as quais

possivelmente não teriam contato fora dessa relação e a necessidade de mudanças nos padrões
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de comportamento e a participação efetiva na política passam a ser questões também para

elas.

É a “coloração própria” a que Sarti assim se refere:

O  feminismo  expandiu-se  através  de  uma  articulação  peculiar  com as  camadas
populares,  num movimento circular  e  de mútua influência.  As feministas que se
organizaram  no  país,  vinculadas  em  sua  maioria  às  organizações  e  partidos  de
esquerda,  atuaram  politicamente  articuladas  ao  conjunto  das  mobilizações
femininas, dando a sua atuação uma coloração própria. (1996, p.40)

Embora  existisse  unidade  entre  setores  progressistas  da  Igreja,  as  organizações  de

esquerda e o movimento feminista na resistência e combate à ditadura, as questões polêmicas

entre  os  três  estavam  apenas  latentes.  O  aborto,  os  contraceptivos,  o  livre  exercício  da

sexualidade, essas eram questões tratadas apenas em pequenos grupos; o embate público era

evitado.

Enquanto isso, na Europa, em 1960, de acordo com o padrão de vida mais elevado que

o Estado, conseguindo atender as reivindicações da classe trabalhadora da maioria dos seus

países naquele momento, os movimentos sociais em geral têm uma conotação mais cultural,

contestam o Estado de Bem-Estar Social e atuam explorando os limites deste.  No Brasil, os

movimentos  sociais  se  estabelecem  com  bases  locais  e  as  principais  bandeiras  de  lutas

reivindicam os equipamentos mais básicos para a subsistência das camadas populares. Aqui, o

feminismo atua com a mesma política desses movimentos. Os movimentos de bairro onde

militam as mulheres têm como principal preocupação as condições de vidas das famílias, ou

seja, atuam a partir da necessidade de garantir o bem-estar da família, de dar conta de uma das

atribuições  correspondentes  ao  papel  social  tradicionalmente  imposto  às  mulheres.  Um

importante exemplo disto é um Clube de Mães da Zona Sul da cidade de São Paulo que em

1973  inicia  um  protesto  contra  a  Carestia,  no  Movimento  do  Custo  de  Vida,  que  tem

repercussão nacional. (SARTI, 1996).

Em 1970   começa a crescer a sindicalização feminina, e sua presença em direções

sindicais passa a ser notada. A partir de 1978, políticas nesse setor passam a ser elaboradas

por elas e para elas. As condições de trabalho femininas fazem com que sejam realizados

Congressos e Encontros de Mulheres em algumas categorias profissionais em que as mulheres

são maioria ou têm número expressivo de trabalhadoras. O ano de 1975 é estabelecido pela

Organização das Nações Unidas (ONU) “Ano Internacional da Mulher”, abrindo uma outra

possibilidade de organização às mulheres no país. Esse espaço aberto na institucionalidade

também é aproveitado para debater suas questões.
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Quando a forte repressão do regime estava se amainando, as condições de vida da

população eram pioradas por uma inflação crescente e uma concentração de renda cada vez

maior. O poder de compra da população diminui drasticamente. Grande parte dos partidos e

organizações  de  esquerda  (na  clandestinidade  a  esse  tempo)  impulsionam  a  organização

coletiva feminina. Em 1975 é criado o Movimento Feminino pela Anistia.

Na luta contra a Ditadura, com uma relação estabelecida nas comunidades e junto a

setores progressistas da Igreja Católica, as feministas oriundas da esquerda vão hierarquizar as

lutas do movimento de mulheres no Brasil a partir dos problemas gerais. O estabelecimento

da democracia no país se sobrepõe aos problemas específicos das mulheres e os problemas

das  mulheres  pobres,  relacionados  às  condições  de  vida  precárias,  isso  no  contexto  da

esquerda marxista, se sobrepõem aos problemas das mulheres oriundas das camadas médias e

mesmo  aos  das  mulheres  mais  abastadas  que  estiveram  organizando/participando  do

Movimento Contra a Carestia ou Pela Anistia.

As  mulheres  que  não  tinham  como  principal  preocupação  garantir  a  reprodução

material dos seus filhos, que não dependiam de creches para poder trabalhar, também acabam

por  se  envolver  nessas  lutas  que  não  se  chocam com o  liberalismo,  onde  o  trabalho,  a

ocupação dos espaços fora de casa e a libertação dos serviços domésticos e dos cuidados com

crianças e velhos são os elementos principais da emancipação feminina. Foi um movimento

de mulheres que se conforma na necessidade de organização para a luta contra a ditadura, que

foi amplo e foi progressivamente unindo mulheres absolutamente diferentes do ponto de vista

das condições econômicas em torno daquilo que lhes é comum.

Essa tendência foi se afirmando, através da definição de um sujeito para o feminismo

que se tornou dominante no quadro geral do movimento: a mulher trabalhadora. Discutia-se a

desigualdade  salarial,  a  dupla  jornada  de  trabalho,  a  discriminação  geral  no  mercado  de

trabalho. Por esse caminho a questão da mulher foi se impondo. De um lado, havia uma

estratégia: o trabalho feminino era um tema permitido e aceito por todas. (SARTI, 1996, p.

42)

Esse acordo pontual que coloca a mulher trabalhadora como centro dos debates no

movimento de mulheres dá conta principalmente de uma necessidade da esquerda que tem a

concepção de que a principal agente no feminismo seria a mulher sobre quem recai a dupla

opressão (de gênero e classe). Desde essa época, um ponto de contato que é mantido com o

feminismo liberal, que vê o trabalho como principal instrumento de libertação feminina.

A luta  por  creches  também é  expressão  dessa  necessidade  de  unidade.  Por  razões

distintas,  diversas  mulheres  lutam numa  mesma frente:  as  pertencentes  às  camadas  mais
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populares desejam se incluir no mercado de trabalho para melhorar suas condições de vida e

ter onde deixar os filhos é fundamental para esta inclusão. Por outro lado, há as mulheres que

podem contratar  serviços  que  as  liberam dos  trabalhos  domésticos  e  do  cuidado  com as

crianças – porque esta questão é importante para elas, já se refere à redefinição de papéis

familiares na sociedade como um todo e se coaduna com a sua busca de autonomia dentro da

família e de participação nos espaços públicos. Umas desejam redefinir seu papel de mãe,

outras se engajam na luta  justamente em função deste  papel.  Para as mais pobres,  o que

legitima a saída para o espaço público é o seu papel de mãe, para as feministas oriundas das

camadas médias o que impulsiona a saída é a necessidade de quebra desse paradigma.

Neste movimento, onde são travadas diversas lutas unitárias, e que possui algumas

outras  clivagens  para  além das  diferenças  de  classe,  existem dois  movimentos  principais

desde seu início: um voltado para a questão da atuação pública das mulheres, inserção no

mercado de trabalho,  ampliação de direitos,  distribuição de renda etc.,  e outro atrelado a

subjetividade,  que  se  debruça  sobre  as  questões  das  relações  dentro  da  família,  sobre  as

relações de poder dos homens sobre as mulheres, considerando os efeitos psicológicos desta

dominação.

De qualquer forma, no fim da década de 1970 havia um fato inegável: o movimento

feminista existia no Brasil. Frágil, perseguido, fragmentado, mas muito presente, o suficiente

para incomodar todos os poderes estabelecidos, tanto dos militares como dos companheiros

homens  da  esquerda.  Na  década  seguinte,  o  feminismo  viria  a  experimentar  a

redemocratização do país. (PINTO, 1992, p. 66)

As tendências que conseguiram conviver “pacificamente” no movimento feminista, na

luta contra o regime, por melhores condições de vida e em torno da questão do trabalho, têm

na redemocratização da sociedade o espaço necessário para expor as suas diferenças e podem,

assim,  assumi-las,  reivindicar  políticas  públicas  específicas  e  pautar  mais  claramente  a

reflexão sobre questões das mulheres sob suas diferentes perspectivas.

Neste  momento,  na  tentativa  de responder  às  inúmeras  inquietações,  sobretudo da

população feminina, que ocupava espaços públicos e trabalhava remuneradamente, deslocada

de seu lugar tradicional e carente de novas referências no plano pessoal e social, os meios de

comunicação abriram espaço para a questão da mulher, conferindo, ainda que indiretamente,

maior visibilidade e credibilidade ao movimento social (SARTI, 1996, p. 43). Surgem, então

muitos e diversos Grupos de Discussão, Associações, Sindicatos e Partidos.
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E  justamente  quando  a  redemocratização,  objetivo  primeiro  do  movimento,  se

materializa, todas as polêmicas internas se acirram e a unidade que foi fundamental para a

conformação e manutenção do movimento deixa de ser uma possibilidade. As diferenças antes

contornadas configuram-se como entraves e diversos grupos se constituem e se atomizam,

passando a ter uma atuação mais especializada. Por exemplo, alguns se debruçam sobre a

questão  da  Saúde  e,  inclusive,  se  organizam  no  sentido  de  prestar  assistência  médica  e

psicológica  especializada  para  as  mulheres.  Outros  grupos  se  organizam  em  torno  das

ciências,  criando  grupos  de  estudo  nas  Universidades,  desenvolvendo  pesquisas  sobre  a

Mulher.

Em 1982,  algumas  mulheres  são  participantes  ativas  do  processo  eleitoral  e  nele

“organizaram-se em função do seu apoio a determinadas candidaturas, polarizando-se entre os

partidos de oposição, sobretudo o PT e o PMDB. A divisão entre o grupo de mulheres era

explícita, o que definiu sua relação com o poder posterior que se instituiu” (MORAES, 1985,

p. 35).

A tendência a uma atuação mais  especializada se acentua. O ingresso de mulheres na

administração  pública  impulsiona  mais  mudanças  de  rumo.  Em  1985,  é  criado  o  Conselho

Nacional  dos Direitos da Mulher.  As mulheres garantiram expressiva  votação para  elaborar a

Constituição e 26 mulheres foram eleitas deputadas constituintes. A maior parte dessa bancada

está vinculada aos partidos de oposição. Uma parte destas se iniciam na política sob a influência

de seus pais ou maridos, o que não as impediu de levar para o debate as demandas do movimento

de mulheres: creches, equiparação salarial, igualdade no Código Civil, entre outras. Ocorre uma

institucionalização,  mas  em  dada  medida  a  atuação  de  mulheres  nos  aparelhos  do  Estado

conquista direitos e legitima as lutas do movimento de mulheres.

1.3 O MOVIMENTO DE MULHERES E OS GOVERNOS DO PT

A Carta Magna, que contou com considerável presença feminina em sua elaboração e

estabeleceu  algumas  conquistas  para  as  mulheres,  é  um  dos  principais  alvos  da  ofensiva

neoliberal.  A flexibilização  da  CLT e  as  reformas  propostas  pelos  países  ditos  centrais  para

“salvar” as suas economias – a serem implementadas mais ferozmente nos países periféricos –,

atingirão os trabalhadores de um modo geral, mas mais ainda as mulheres, já que nos inserimos no
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mercado de trabalho em posição de desvantagem (nos trabalhos mais precários, ganhando baixos

salários).  Como diz  Toledo,  essa  “mudança na  estrutura  produtiva  e  no mercado de  trabalho

possibilitou também a incorporação e o aumento da exploração da força de trabalho das mulheres

em  ocupações  de  tempo  parcial,  em  trabalhos  ‘domésticos’  subordinados  ao  capital”

(TOLEDO, 2008, p.59)

A implementação do projeto neoliberal no Brasil durante o Governo FHC encontrou

grande  resistência  por  parte  da  maioria  dos  movimentos  sociais.  No  Governo  Lula,  este

projeto pôde ser implementado com mais facilidade, posto que os trabalhadores reconheciam

este governo como seu e os movimentos sindical e popular não só tinham menos resistência às

políticas por ele implementadas, como as defendiam na negociação do atendimento parcial de

algumas de suas demandas.

O  Governo  Lula  incorporou  parte  considerável  dos  quadros  do  movimento  de

mulheres, o que representou uma vivência de uma outra institucionalização, que traz graves

consequências  e  ameaça  conquistas  históricas.  Essa  parte  do  movimento  de  mulheres  da

esquerda – que dirigia  sindicatos  e  estava à  frente  de movimentos  instituídos  – passou a

integrar o governo em cargos, comissões e secretarias que são criados especialmente para esse

fim, num processo de cooptação, que dada a sua posição política de liderança nos movimentos

sociais, inclusive na academia, pôs em risco os direitos que as mulheres conquistaram até

então, já que elas, apesar de terem chegado a posições de poder, não romperam nem com as

políticas neoliberais – que atacam direitos históricos da classe e das mulheres trabalhadoras –

nem  questionaram  o  modelo  patriarcal  no  qual  se  sustenta  a  opressão  utilizada  pelo

capitalismo contemporâneo para ampliar a exploração sobre as mulheres. Se, por um lado, são

criadas legislações que atendem parcialmente uma série de reivindicações das mulheres, que

repercutiram  e  animaram  parte  do  movimento  e  intelectuais,  por  outro  o  governo

implementaria uma política econômica e social que foi e é um ataque a muitas das conquistas

históricas das mulheres trabalhadoras. A legislação mais progressista – no caso, a Lei Maria

da Penha –,  ainda amplamente propagandeada,  não teve grande impacto na vida real  das

mulheres, pois não só não foram – e nem são – realizados os investimentos necessários à sua

implementação, como prossegue o progressivo corte de verbas para as áreas sociais, conforme

os ditames do capital.

A Lei  11.306/2006,  mais conhecida como Lei Maria  da Penha, e considerada pela

ONU uma das três melhores legislações do mundo nessa área – junto a Lei da Violência

Doméstica na Mongólia (2004) e a Lei de Proteção contra a Violência na Espanha (2004) –,
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sem a implementação de delegacias especializadas, centros de referência e casas-abrigo com

funcionári@s  capacitad@s2,  juizados  e  varas  especializadas  com  defensores  públicos  à

disposição das vítimas e rápido julgamento dos casos de violência, não se efetiva.

A falta de investimentos é, sem dúvida, o principal obstáculo para a aplicação da
Lei.  Sabe-se  que  a  destinação  efetiva  de  recursos  é  crucial  para  o  combate  à
violência contra as mulheres, ainda assim entre 2007 e 2011 apenas R$ 132 milhões
foram investidos nessa área. O próprio Governo Federal admite ser pouco e o pior é
que  o  valor  vem caindo  desde  2009,  quando  foram destinados  R$  48  milhões,
segundo dados do CFEMEA, em 2010, caiu para R$ 17 milhões e de 2009 a 2011
sofreu uma redução de praticamente 50%. O pior é constatar que é o governo da
primeira  mulher  presidente  do  país,  e  que  despertou  a  expectativas  de  amplas
camadas de mulheres que a elegeram ou que veem nela a possibilidade de uma vida
livre da violência, é a responsável pelos maiores cortes3.

É o que propõe o receituário neoliberal,

caracterizado  por  Estado  Mínimo,  capital  volátil,  crise  de  emprego,  aumento  da
miséria,  manipulação  comercial  e  publicitária  de  corpos  e  sentimentos.  As
instituições  não  mais  promovem  modelos  de  identificação  e  confiabilidade,  e  o
indivíduo está fechado em si mesmo, encastelado e auto absorto em seu narcisismo.
Nesse  contexto,  o  estado,  isentando-se  dos  deveres  de  prover  o  cuidado  dos
cidadãos,  sobrecarrega  a  família,  conclamando-a  a  ser  parceira  da  escola  e  das
políticas  públicas,  e  a  sociedade,  na  ausência  de  “lugares  de  calor”,  o  lugar  da
proteção social e psicológica.
Assiste-se a uma valorização sem precedentes do privado e da subjetividade, a uma
dilatação do eu e uma retórica do “auto”, concomitantemente a uma desconfiança do
público (ACOSTA/VITALE, 2010, p.42).

A “família” retornaria com força nesse momento, passando a ser o principal alvo das

políticas públicas, em detrimento dos coletivos e indivíduos.

A continuidade do governo petista se deu através da eleição de uma mulher para a

presidência da república. Isso certamente deu ânimo e provocou uma série de expectativas no

movimento de mulheres. Dilma foi a presidente que mais nomeou ministras em nossa história

e foi a única mulher a presidir uma sessão da Assembleia Geral da ONU.

Durante  os  primeiros  meses  do  seu  governo,  tivemos  um  pequeno  aumento  no

crescimento econômico, pois a crise internacional ainda não se fazia sentir  no país, e um

consequente aumento da popularidade do seu governo. Mas, já em 2011, o Produto Interno

Bruto  (PIB)  cresceu  menos  que  o  esperado,  num  reflexo  da  crise  internacional.  Dando

continuidade ao governo de colaboração de classes de Lula, Dilma iniciaria a privatização de

aeroportos e do sistema de saúde (através do incentivo as PPPs (Parcerias Público-Privadas) e

OS’s (Organizações Sociais)), realizaria leilões das reservas de petróleo e gás, abria ao capital

2 Usamos a partícula “@” de forma a contemplar tanto o gênero feminino quanto o masculino, levando em conta
a inexistência de um termo neutro para se referir aos diferentes tipos de relação construídos entre as pessoas, o
que mostra (como em diversos  outros  casos)  um viés  machista  da língua.  Doravante,  sempre usaremos,  na
necessidade de nos referir a termos que necessitem explicitar ambos os gêneros, a partícula utilizada acima.
3 Disponível em <www.pstu.org.br>. Acesso em 15/11/2013.
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os Correios e a Petrobras. Assim, já no primeiro ano do seu primeiro mandato, a presidente

enfrentaria  muitas  e  longas  greves.  Trabalhadores  dos  Correios,  Petroleiros,  bancários,

operários  do  Programa de  Aceleração  do Crescimento  (PAC),  funcionários  do  Judiciário,

profissionais  da  educação  ligados  ao  Sinasefe  (Sindicato  Nacional  dos  Servidores  da

Educação  Federal)  e  Fasubra  (Federação  de  Sindicatos  de  Trabalhadores  Técnico-

Administrativos em Instituições de Ensino Superior no Brasil) são alguns dos que paralisaram

suas atividades em função dos ataques que lhes atingem diretamente. O Código Florestal, que

beneficia o agronegócio em detrimento das lutas ambientais, foi instituído. Não foi realizada a

Reforma  Agrária.  Milhares  de  famílias  foram  despejadas  das  suas  casas,  em  função  da

realização da Copa do mundo e em favor da especulação imobiliária. O Brasil permaneceria

como chefe das tropas de ocupação no Haiti. A bandeira histórica do movimento de mulheres,

o aborto, prosseguiria ignorada, em função da negociação do apoio da bancada evangélica e

demais setores conservadores do Congresso Nacional.

Com todas essas medidas em favor dos ricos e em detrimento dos pobres, a oposição

de direita conseguiria trazer para as urnas uma crescente insatisfação popular e Dilma foi

reeleita com uma margem de votos bem menor. O resultado disso foi um governo mais frágil

e, por conseguinte, mais dependente das alianças firmadas com a direita, inclusive a mais

conservadora.

1.4 O MOVIMENTO DE MULHERES NA CONLUTAS E NA CSP-CONLUTAS

Esse processo, que institucionalizaria parte considerável do movimento de mulheres

que é ligado à esquerda, tem mais uma vez um duplo caráter: a criação de secretarias, cargos e

diversos postos de trabalho, e legislações sobre questões que nos interessam, assim como nos

possibilitou ter reconhecidos alguns direitos, o que funcionaria também como instrumentos de

barganha e cooptação de parte considerável do movimento de mulheres.

As mulheres, que ocupam um número considerável de postos de trabalho, podem se

ver representadas na figura de uma presidenta. Muitas certamente foram beneficiadas por uma

série  de  políticas  focais,  mas  todas  nós  também tivemos  atacados  direitos  tão  duramente

conquistados. Essas mulheres que trabalham (formal ou informalmente) são parte da classe

que  a  Conlutas  pretende  organizar.  Por  isso  é  fundamental  o  investimento  realizado  na

implementação  de  espaços  de  guarda  e  cuidados  para  as  crianças  que  estão  sob  a
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responsabilidade d@s seus militantes. A Conlutas, desde a sua fundação, de acordo com os

seus princípios, estabelece o funcionamento de um GT (Grupo de Trabalho) de Mulheres, que

a CSP-Conlutas mantém como um Setorial de Mulheres e encara isto como uma necessidade

primária para “avançar na estratégia socialista da Central, que para ser vitoriosa dependerá de

unidade  de  toda  a  classe”4.  Este  Setorial  tem  como  um de  seus  objetivos  “promover  a

discussão e propor políticas e ações que subsidiem a intervenção da Central no âmbito da luta

das mulheres e suas reivindicações, visando contribuir com o processo de organização de suas

lutas”5
5, assim como combater o machismo presente na sociedade e também reproduzido nas

fileiras da própria organização, já que estamos todos inseridos na dinâmica do capitalismo,

que se apropria do machismo, do racismo e da homofobia para jogar os trabalhadores uns

contra os outros, reduzir salários e auferir mais lucros.

O Setorial tem funcionamento ordinário (nas reuniões da Coordenação Nacional da

entidade) e todas as entidades filiadas à Central podem se fazer representar nele. O acúmulo

de discussões do Setorial leva à fundação de um movimento autônomo, mas também ligado à

Central,  o  MML (Movimento  Mulheres  em  Luta).  São  essas  mulheres  que  pautam  nas

diversas  instâncias  organizativas6
 as  demandas  específicas  das  mulheres,  no  intuito  de

aproximar  e  manter  na  organização as  mulheres  trabalhadoras,  especialmente  as  que  têm

crianças pequenas e que têm mais dificuldade de entrar e permanecer nos movimentos sociais.

A reivindicação por  espaços  de  cuidado e  recreação vem sendo realizada  pelas  mulheres

organizadas e atendidas pela Central desde o surgimento da Conlutas. Em todos os fóruns,

eventos ou reuniões é criado um espaço para acolhimento para @s filh@s de militantes. Esses

espaços variam quanto à estrutura, muitas vezes configuram apenas uma sala onde ficam as

crianças com alguma cuidadora e brinquedos, e, outras vezes, são contratadas empresas de

recreação que ficam com as crianças durante a realização das atividades.

A Central possui estatutos, regimento e documentos com suas resoluções registradas.

No curso desta pesquisa, busquei estes documentos para me certificar que os espaços não

possuíam lugar na estrutura organizacional. Pude assim verificar que nos últimos anos houve

oscilações no que diz respeito aos espaços de cuidado e recreação da própria Central,  aos

quais  ela  denomina  com  o  termo  “Creche”,  e  também  no  que  diz  respeito  às  demais

4 Disponível em <http://cspconlutas.org.br/setoriais-de-trabalho/mulheres/>. Acesso em 19/01/2017
5 Idem, ibidem.
6 São estas instâncias: congressos, reuniões da coordenação nacional, da secretaria-executiva, encontros etc., e a
eles me refiro em alguns outros momentos de texto como “fóruns”, como parte considerável de nós, militantes
dos movimentos, nos referimos a esses espaços.
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resoluções  que  envolvem  questões  relacionadas  à  Educação  Infantil,  já  na  forma  como

denomina um espaço ou outro.

Nas Resoluções do I Congresso da Central, o termo “creche” aparece poucas vezes.

Uma enquanto bandeira de luta, exigência ao governo para as famílias trabalhadoras e outras

duas como resultado das discussões ocorridas no I Encontro de Mulheres do MML, referindo-

se  a  esses  espaços  de  cuidado  e  recreação,  uma  exigindo  creches  para  as  famílias

trabalhadoras  e  outra  como  medida  organizativa,  “creches  em  todas  as  atividades  dos

sindicatos e da Central, para que a responsabilidade com os filhos não seja um impeditivo à

participação das mulheres nas atividades”. Nas Resoluções II Congresso da CSP-Conlutas, em

2015,  o  último  a  ser  realizado,  o  termo “creche”  aparece  o  dobro  de  vezes  e  a  palavra

“criança” aparece outras duas: numa análise sobre a luta por moradia e a política de remoção

que atinge sobretudo mulheres e crianças, e na exigência de que creches sejam construídas

para atender a demanda da população, já que, de acordo com o ECA, elas são um direito da

criança. Na seção dedicada aos debates feitos pelos setoriais, o de Educação faz um debate

sobre o PNE e, em algumas poucas linhas, critica a expansão privatista da Educação Infantil. 

É feita a exigência de que haja isonomia no valor do auxílio-creche entre os 3 poderes.

E a palavra “creche” aparece mais uma vez no Balanço da Central, ao relatar as atividades

relativas ao combate à opressão das mulheres. Nesse caso, é citada a sua participação ativa na

Campanha Nacional por Creches realizada pelo MML.  

Embora, na comparação de um documento com outro, tenha sido notado um número

maior  de ocorrências  da  palavra “creche” e  de outros  termos que,  ao menos  na redação,

expressam compreensões diversas do que sejam “creches”, os espaços de cuidado e recreação

que a Central e o MML organizam durante a realização da maioria das suas atividades têm

como  principal  razão  de  existir  fomentar  e/ou  assegurar  a  participação  feminina.  Logo,

configuram-se como uma política de gênero7da Central. 

É em função das mulheres que esses espaços de cuidado e recreação existem. Eles

“acontecem” constantemente e, na maior parte das vezes, sua organização se soma a parte das

tarefas dos responsáveis pela estrutura do evento.

Como podemos perceber, o surgimento desses espaços está intrinsecamente ligado ao

surgimento desta Central e isso guarda estreita relação com a parte considerável das militantes

que já possuíam experiências de militância nos movimentos de mulheres que, desde sempre,

7 Considerando a expressão “política de gênero”, atribuímos à palavra política, nesse conjunto, o seu aspecto
institucional, como uma decisão que se conforma em atos e em sua associação ao termo gênero, referindo-se a
medidas que visam explicitar a tensão existente nas relações sociais entre homens e mulheres e atenuar os efeitos
da desigualdade dessa relação que ordinariamente recaem sobre as mulheres.
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precisaram  criar  espaços  onde  fosse  possível  discutir  suas  ações  e  também  cuidar  das

crianças,  e  com os  princípios  de classe sobre os  quais  se  assenta,  que consideram que a

libertação dos trabalhadores e trabalhadoras é fruto de sua própria luta.

Às mulheres responsáveis pelos cuidados com as crianças – inclusive historicamente –,

não  é  possível  a  organização  política  se  não  encontrarem um meio  de  desvencilharem-se  do

cuidado  integral  das  crianças  por  alguns  períodos.  As  mulheres  trabalhadoras  –  sobretudo  a

maioria que trabalha da maneira mais precarizada, as terceirizadas e aquelas que estão no

mercado informal, as mais exploradas e oprimidas – são as que têm mais necessidade de levar

consigo as crianças onde forem e as que têm que menos condições materiais de fazê-lo. Não é

difícil a constatação da dura realidade dessas mulheres, e isso imediatamente leva à ideia de

que é necessário, para ampliar a participação dessa parcela da classe trabalhadora nos espaços

da Central, que haja espaços onde possam ficar suas crianças.

Sem que esses espaços existam, a participação das mulheres/mães8 ficaria ainda mais

condicionada  às  suas  condições  econômicas  e  às  redes  de  solidariedade  possivelmente

construídas ao longo da vida. Pegar um táxi para voltar mais cedo para cuidar da criança ou

buscá-la onde tenha sido deixada, pagar uma babá, deslocar-se de carro para deixar/buscar a

criança  com algum parente  ou  levar  a  criança  consigo,  adquirir  alimentos  na  rua  ou  ter

parentes/amig@s com quem se possa deixar as crianças para ir a atividades são fatores que

podem facilitar a militância feminina. Se algumas mulheres têm redes que as apoiam, outras

se encontram longe de suas famílias ou não conseguiram estabelecer este tipo de relação por

inúmeras razões. As redes de solidariedade por vezes oferecem resistência em ficar com a

criança  para  a  mãe  militar.  Embora  existam  em  função  dos  laços  familiares  ou  da

solidariedade,  essa divisão nos cuidados passa sempre por  negociações.  Algumas famílias

ficam com crianças para que mulheres trabalhem, mas não para que estudem. Ou ainda para

que estudem, mas jamais para que frequentem festas. Há famílias que ficam para que a mulher

estude  e  trabalhe,  mas  jamais  para  que  militem.  Algumas  amigas  nessa  situação  já  me

relataram o seguinte questionamento/exigência: “Você estuda e trabalha a semana toda, não

acha que devia passar algum tempo com a sua filha?!”. Quando alguma atividade é importante

para o desenvolvimento político da mulher e ela faz a opção de, num dado momento, deixar a

criança naquelas que podem ser as melhores condições para ela, lhe é cobrado que abra mão

daquilo que é importante para si e se submeta às dimensões de sacrifício e abdicação que a

8 Embora alguns homens levem suas crianças para eles, não são maioria na utilização, nem é em função deles 
que os espaços são organizados.
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ideologia de uma maternidade intensificada valoriza e enaltece. Quando deixam seus filhos

com suas mães/irmãs/tias,  ainda têm que enfrentar o dilema: para lutar  pelos direitos das

mulheres, para que nos emancipemos, pela nossa libertação, é necessário delegar, na maioria

das vezes a outra mulher, a tarefa de cuidar das nossas crianças no seu tempo livre!

São muitos os tensionamentos e questões em torno desses espaços, aqui entendidos

como uma política de gênero e, depois de compreender como surgem, o que são esses espa-

ços, vamos conversar com alguns adultos, responsáveis pelo espaço ou por crianças. E chega-

remos enfim, a elas. Com alguns tropeços no caminho ainda e até desperdiçando algumas in-

críveis possibilidades de diálogos, acredito que, nos momentos que vivemos juntos e na ofici-

na desenvolvida com eles no Encontro Nacional de Negras do MML, demos alguns passos

importantes nesta direção.

1.4.1 Os espaços de cuidado e recreação para crianças na CSP-Conlutas

As  reuniões  da  CSP-Conlutas  contam  com  espaços  de  cuidado  e  recreação  que

acolhem, cuidam e entretêm crianças em idades diversas, inclusive crianças maiores de seis

anos e por períodos variáveis. A organização dos espaços se relaciona com o tamanho do

evento do qual faz parte. Para um número maior de crianças são elaborados e considerados de

outro modo que para um pequeno grupo. As reuniões ordinárias bimestrais reúnem entre 5 e 7

crianças. Num debate “importante”, dado o tema abordado (sua relevância para os militantes)

ou a  presença  de  uma figura  ilustre,  esse  número pode ser  de  10  crianças  (nunca  tendo

observado uma creche maior que isso nesses eventos). Num evento como um Congresso ou

Encontro Nacional de um setorial (como os de Negros e Negras ou os de Mulheres) esse

número quase chega a 90 crianças.

Nas atividades onde a concentração de crianças é muitas vezes maior que o “normal”,

a organização tem optado por contratar uma empresa que dá conta de todo o “serviço”. A

Central  estabelece  com essa  empresa um contrato  de  prestação de  serviços.  Nos espaços

menores, são contratadas pessoas indicadas por militantes que tem experiência nesta tarefa.

No caso de reuniões que se realizam no Rio, essa responsabilidade é da subsede do estado e

esta possui já alguns contatos de profissionais da educação da Rede Municipal que, aos fins

de semana, se dispõem a fazer um trabalho extra.
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Tanto num caso como no outro, estes trabalhadores e trabalhadoras não têm vínculo

efetivo com a organização. No caso da subsede do Rio, as mulheres que prestam o serviço

conhecem pessoas a ela ligadas e têm alguma ideia do caráter das reuniões que acontecem no

espaço onde trabalham eventualmente. Na conversa com as funcionárias do município do Rio,

percebi certo acordo geral em relação a importância e necessidade de organização política e a

admiração  por  militantes  sindicais  da  Educação.  Mas  nenhum comprometimento  real  ou

efetivo com o projeto político da Central ou qualquer outro. No caso da empresa contratada

para um dos congressos nacionais, com que tive contato, não percebi da parte do proprietário

nenhum tipo de vínculo com os movimentos sociais; durante a nossa conversa, ele não fez

nenhuma observação em relação a isso. 

No caso das trabalhadoras da Educação, percebi um movimento de aproximação com

as práticas que possivelmente desenvolvem em sala de aula: estimulo do desenho, tentativa de

cantar junto com as crianças, etc. E um “jeito” que as possibilita acolher com muita rapidez as

crianças bem pequenas.

Uma recente experiência com o espaço de cuidado e recreação da CSP-Conlutas se

deu no II Congresso Nacional da Central, realizado em Sumaré, interior de São Paulo, em

junho de 2015, e que reuniu 2.639 delegados e um grande número de crianças. Para trabalhar

com as crianças foi contratada uma empresa que trabalhava com recreação em resorts de uma

região  inteira.  Seus  monitores  (uma  equipe  grande  composta  de  monitores  fixos  e  de

monitores eventuais) eram na maioria estudantes universitários de diversos cursos. Muitos

deles  da  Educação  Física,  mas  a  maioria  dos  que  conversei  não  desenvolve  estudos

específicos sobre crianças. A formação do proprietário é em Educação Física e a recreação

está voltada, sobretudo, para atividades com o corpo.

Observo  que,  independentemente  do  tamanho  e  da  estrutura,  nesses  espaços  são

realizadas muitas trocas. São crianças interagindo entre si e com adultos. As crianças e os

adultos são muitas vezes de estados diferentes do país. As crianças trocam experiências e até

fazem amizades entre si e com os adultos voluntários ou contratados, e coisas são ensinadas e

aprendidas por todos nesse contato. São muitas as conversas em que muitas informações são

trocadas e reflexões realizadas. Isso se dá de forma absolutamente espontânea, como é natural

nesse caso, e não há ordinariamente qualquer planejamento nesse sentido ou controle desse

processo.  Se  às  vezes  não  há  muita  interação  (com  crianças  e  adolescentes  dotados  de

eletroeletrônicos, por exemplo), às vezes as crianças estão muito envolvidas umas com as

outras e com aqueles que lhes cuidam.
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Como tenho acompanhado,  há algum tempo,  o  trabalho realizado com as  crianças

nesses espaços, venho observando a interação possível e até as “pequenas” aprendizagens que

se realizam no local. Mesmo considerando as características tão específicas de cada espaço,

vem se colocando como uma questão para mim porque ele não se constitui um espaço de

formação/fortalecimento político dessas crianças, ao menos apresentando-lhes elementos que

são parte fundamental do cotidiano das suas famílias, que são militantes. Ao observar jogos de

meninos contra meninas, por exemplo, me pergunto: por que não realizamos aqui brincadeiras

ou  jogos  que  fujam  ao  padrão  da  reprodução  ideológica  dos  padrões  de  gênero  e

comportamento?

Essa observação e as muitas perguntas que fui me fazendo ao longo do tempo, foram

me  levando  (ou  trazendo  a  nós)  às  questões  que  passaram  a  orientar  meu  trabalho  de

construção da pesquisa em diálogo com outras experiências anteriores.
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2 POR QUE PESQUISAR ESSES ESPAÇOS?

A minha relação com os espaços de cuidado e recreação para crianças nos movimentos

sociais existe desde antes dele passar a ser uma realização constante na CSP-Conlutas, onde

desenvolvi  minha  pesquisa.  Tanto  no  movimento  estudantil,  quanto  dentro  da  estrutura

partidária na qual eu militei durante alguns anos, essa era uma questão nossa, um problema a

ser resolvido. Naquele momento, a luta pela existência desses espaços tem relação direta com

minha necessidade objetiva e material, pelo fato de ser mãe de uma criança pequena e não ter

uma rede de apoio com quem dividir seus cuidados. Na condição de mãe, estudante, moradora

de comunidade, esses espaços determinaram muitas vezes a minha possibilidade de participar

ativamente  de atividades  de  formação política  teórica  ou mesmo de  disputar  políticas  de

entidades das quais eu fazia parte.

Tendo conseguido vaga para a minha criança numa Creche Comunitária longe do meu

local de moradia e da Universidade onde estudava e militava, a vida era bastante complicada,

e à dificuldade de estudar e deixar e buscar a pequena nos horários em outro bairro somava-se

a falta de dinheiro para pagar muitas passagens entre os trajetos. Inscrita numa fila de espera

de  vagas  da  Creche  UFF9 desde  o  nascimento,  a  minha  filha  conseguiu  ingressar  nessa

instituição aos 2 anos e 8 meses. A minha relação com a Creche da Universidade Federal

Fluminense, como mãe, me levou a cursar a disciplina sobre Educação Infantil, ministrada

pela professora Angela Meyer Borba10; fui me aproximando a um modo de ver a Educação

Infantil diferente do que eu tinha até então. Ao mesmo tempo, a forma de organização desta

instituição me proporcionou experimentar um modo que muito me interessou, já que eu era

mãe de uma criança da Educação Infantil e a todo tempo nos eram apontadas concepções de

infâncias muito diversas da que a maioria de nós, responsáveis e por que não dizer equipe11,

havíamos tido contato.

9 A Creche UFF surge a partir da luta de professoras no intuito de construir um espaço de pesquisa e extensão
sobre/para as crianças voltado para a prática e para a formação profissional. Tendo funcionado durante a maior
parte da sua existência sem ligação institucional com qualquer departamento da Universidade, hoje é parte do
COLUNI (Colégio Universitário Geraldo Reis) como sua Unidade de Educação Infantil.
10 Educação Infantil II, 1º semestre de 2012, disciplina ministrada pela Faculdade de Educação da Universidade
Federal Fluminense.
11 Composta, àquele momento por professoras cedidas pelo Município de São Gonçalo e bolsistas e estagiários
de diversos cursos da Universidade.
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Destaco  minha  participação  nas  reuniões  do  Grupo  Gestor  da  Creche  UFF12 na

Comissão  de  Pais13,  onde  fui  compreendendo  sua  importância  e  percebendo  o  que  era  a

criança no contexto escolar e também no mundo, mergulhando em suas particularidades. Até

esse momento, a “creche” que eu precisava e reivindicava era para mim. Para exercer o meu

direito legítimo de estudar, militar, viver! A partir dessa relação com a Creche UFF, passei a

reivindicar espaços que funcionassem para nós, para mim e para minha filha. Para a Maria e a

sua filha. Para o José e o filho dele. Esse “nós” ultrapassou-nos. A vontade de me libertar do

trabalho compulsório que a maternidade nos impõe, a vontade de ter espaço/tempo para me

realizar fora daquilo que a sociedade ainda estabelece hoje como nosso papel de mulheres, da

exclusividade das alegrias propiciadas pela convivência em família, me colocava no primeiro

momento numa disputa política relativa à minha necessidade individual de transgredir, de ser

mais que a mãe, a esposa, a trabalhadora. Embora nesse momento dialogasse com as mulheres

na mesma condição que eu, para mim, assim como era para elas, provavelmente, essa ainda

era uma questão muito minha. Começar a encarar as crianças como “sujeitos plenos em sua

especificidade  infantil;  dotados  de  sentimentos,  percepções,  críticas,  desejos  e  razão,

principalmente  no  que  diz  respeito  às  suas  próprias  vidas”  (ARENHART,  2007,  p.  26),

capazes e merecedores da mesma participação (inclusive na tomada de decisões acerca dos

“seus” espaços), foi uma contribuição da Creche UFF à minha formação. Uma dentre tantas e

tantas lições.

A combinação, ou ainda o desenvolvimento, da questão primeira, minha e da minha

filha, e uma avaliação com base nas experiências e nos conhecimentos que possuía a época,

de que os espaços de que dispúnhamos eram “ruins”, são os fatores me levaram a refletir

sobre o tema e provocaram o desejo de estudar para contribuir no intuito de oferecer outra

possibilidade para “as nossas” crianças.

Isso me levou a elaborar um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), na Escola de

Serviço Social  da Universidade Federal Fluminense,  que falava sobre as creches na CSP-

Conlutas. A questão da necessidade das mulheres e a importância da existência de espaços

para as crianças para que possamos nos organizar politicamente são questões abordadas neste

primeiro trabalho e talvez a sua justificativa naquele momento. Mas a avaliação de que esses

espaços não funcionavam adequadamente provocava o desejo de produzir algo que pudesse

12 Grupo composto por representantes dos professores, funcionários e responsáveis que tinha a atribuição de
administrar a instituição.
13 Espaço de organização dos responsáveis com funcionamento ordinário onde os problemas da instituição eram
discutidos e as questões das famílias também eram apresentadas. Era um espaço de articulação dos responsáveis
que trabalhava em articulação com o Grupo Gestor.
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impulsionar um movimento que os fizessem funcionar melhor e, certamente, era um dos seus

principais objetivos. Embora destacasse no trabalho a necessidade de alimentos saudáveis,

espaços amplos, ventilados, limpos, já me incomodavam os aspectos ideológicos, o tipo de

música,  de literatura,  de brincadeiras em uso nestes espaços, e estes aparecem como uma

questão já naquele momento.

Apesar de muitas dificuldades para estudar, tendo uma criança pequena para cuidar,

morando num bairro da periferia, vivendo às custas de uma bolsa de apoio a estudantes de

graduação  e  com  a  modesta  pensão  alimentícia  da  criança,  foram  realizadas  algumas

entrevistas, várias idas a campo para observações, pesquisa bibliográfica e, embora o trabalho

não tenha dado conta da expectativa que eu havia criado em torno dele, principalmente em

função do tempo em que tinha que ser finalizado, este constituiu o primeiro passo em direção

ao estudo dos espaços e dos sujeitos de que nesse estudo trataremos.

Num primeiro momento, na época em que começo a pesquisar para o TCC, um dos

objetivos do trabalho era uma intervenção que os fizessem funcionar de acordo com “normas

e  procedimentos”  para  o  cuidado  e  acolhimento  de  crianças,  ainda  que  considerando  o

conhecimento  produzido na  Educação  Infantil  e  na  tentativa  de  articulá-lo  aos  princípios

políticos do movimento.

Não compreendendo ainda que a “defesa das ‘nossas’ pedagogias pode fechar esses

encontros  ao  reconhecimento  das  ações  coletivas  e  dos  movimentos  sociais  atuais  como

produtores de outras pedagogias” (ARROYO, 2009, p. 15), início no mestrado um processo

que me leva a crer que “Reconhecer essa diversidade pedagógica e colocá-la em diálogo será

uma  das  funções  dos  encontros  de  conhecimento  recíproco  entre  movimentos  sociais  e

cientistas, pesquisadores, artistas, na diversidade de espaços de diálogo”. Um movimento de

desconstrução que busca

reconformar  o  próprio  campo  de  conhecimento  e  das  teorias  e  das  pedagogias
socioeducativas que se configuram nessa forma de pensá-los e de pensar-se. Uma
contribuição de extrema relevância trazida pelas ações e presenças afirmativas dos
coletivos: para repensar-se as teorias e pedagogias socioeducativas dos Outros terão
que repensar as formas como tem sido pensados os Outros, os diversos e diferentes
em classe, gênero, campo, periferia. (ARROYO, 2009, p. 4)

Dito de outra forma: não se trata apenas de entender qual é o lugar das crianças no

movimento social que estudamos, no caso a CSP-Conlutas; é entender se ele se conforma

como  um  motivo  para  reflexão  política  –  se  fazer  espaços  de  cuidado  e  recreação  nos

encontros, congressos e demais fóruns serve apenas para liberar as mulheres militantes para as

reuniões  e  atividades  ou  se,  pensando  no  que  Arroyo  diz,  caberia  pensar  num  projeto

socioeducativo para elas. Dessa forma, estudar esses espaços nos permitirá avançar para que
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as políticas de gênero que versam sobre os espaços de cuidado e recreação da CSP-Conlutas

possam, para além de atender a demandas das mulheres mães, iniciar uma reflexão sobre o

papel das crianças na Central e se pode ser gestada uma ligação entre este movimento sindical

e popular e uma pedagogia de classe afinada com seus princípios.

2.1  CHEGANDO NO CAMPO DOS ESTUDOS DO COTIDIANO E  DA EDUCAÇÃO

POPULAR

Para continuar a pesquisa, cuja conclusão no TCC me abria novas questões, busquei o

Mestrado em Educação. Aqui cheguei trazendo algumas certezas e muitas perguntas. Já me

desfiz de parte das certezas e as perguntas se multiplicam a cada dia. Eu quis sair do meu

lugar. Olhar para a criança de um outro lugar, considerando aspectos que a minha formação

em Serviço Social não me permitiu compreender inicialmente. Naquele momento, em função

da  experiência  na  Creche  UFF  e  das  disciplinas  cursadas  na  Faculdade  de  Educação,

considerei que cursando um mestrado em Educação eu poderia adquirir instrumentos que me

possibilitassem pensar esse espaço tão específico sob outros aspectos que não os que a minha

formação em Serviço Social me possibilitava.

Fiz a opção pelos Estudos do Cotidiano da Educação Popular por achar que o próprio

nome da linha falava diretamente daquilo que naquele momento era o meu “objeto”. A sua

breve descrição na página do programa da internet falava diretamente dele, como se falasse a

nós, a mim e ao que eu me propunha a estudar. As especificidades do meu objeto são sua

itinerância (já que os espaços de cuidado e recreação para as crianças são criados nos diversos

estados onde as atividades da Central se realizam), sua fugacidade (pela duração de horas ou

poucos dias que tem), a diversidade (em relação a idade, sexo, raça, etnia, etc., daqueles que

neles transitam). Esses elementos que o compõem e as questões percebidas na relação com as

crianças  e  organização  pediam  um  referencial  epistemológico  que  possibilitasse  a  sua

compreensão,  assim  como  um  referencial  teórico-metodológico  que  me  permitissem

apreender as coisas miúdas e que já no fim da minha graduação se mostravam para mim como

muito  significativas.  No  entanto,  –  inclusive  pela  possibilidade  de  não  me  perder  em

quantificações  ou  tentativas  de  comprovar  minhas  hipóteses  –  pensei  que  poderia  trilhar

outros caminhos, caminhos colocados pelo Cotidiano.
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Quanto às metodologias determinadas pelo cotidiano, há que se enfatizar também a

demanda de uma epistemologia peculiar, que possa responder à complexidade das nuances

mais sutis, capazes de potencialmente provocar turbulências no cotidiano. Quem pesquisa o

cotidiano pode perceber uma caoticidade que incide, inclusive, sobre o não-pensado, sobre os

desvios, os inesperados achados (ZACCUR, 2003, p.187).

O diálogo é central para a realização desse trabalho. No dialogo construímos o saber, a

pesquisa, até o texto propriamente dito, a muitas mãos. No Grupo de Estudos e Pesquisa sobre

Avaliação na Escola Pública discutimos sob olhar de cada um (a) nossas produções. Olho o

meu  texto  e  o  vejo  como  uma  enorme  colcha  de  retalhos  costurados  e  tantas  vezes

recosturados por tantas mãos. Uma colcha costurada por muitas mulheres, profissionais da

educação de variados os níveis, um professor-poeta e um estudante-compositor, numa reunião

agradável com bolo e café, onde refletimos, choramos e sorrimos (por que não?) e que tem

um nome pomposo, Seminário Permanente de Produção de Conhecimento, mas se constitui

numa  conversa  sobre  as  nossas  pesquisas  e  suas  questões.  Para  além  desse  saber  mais

completo, produzido no debate, coletivo, a conversa também possibilita a uma interação que

transforma. Ser parte dessa transformação de nós, do outro, dos espaços onde se realiza a

pesquisa,  no  curso  da  sua  realização,  só  é  possível  se  estivermos  abertos  ao  diálogo  e

dispostos ao trabalho (intelectual e material) que eventualmente pode derivar dele.

Após  meu  ingresso  no  curso,  os  estudos  sobre  a  Educação  Popular  me  tocaram

especialmente,  pois  me  remeteram à  ideia  de  que  os  espaços  de  cuidado e  recreação  da

Central, para além de não serem estruturados de modo adequado dentro das possibilidades

(recursos humanos e materiais), são subaproveitados em seu potencial político pedagógico (as

trocas  que  ali  se  dão  não  são,  de  modo  algum,  planejadas  ou  avaliadas  em  qualquer

momento). Trata-se algumas vezes de simples reprodução das mesmas ideologias que lutamos

para desconstruir, num espaço de contestação dessas ideologias e organização para destruição

do sistema que elas ajudam a sustentar.

Nesse caso, a história recente nos fornece ao menos três experiências que podem fazer

refletir sobre a organização desse espaço, a despeito da sua peculiaridade. Eu os trago após

um contato  inicial  porque acredito  que  cada  uma dessas  experiências  com crianças  pode

ajudar a refletir sobre o espaço do qual falamos assim como podem nos oferecer elementos

que podem ser aproveitados de algum modo na construção de “outros espaços”. De nenhum

modo cópias dessas experiências, mas adaptando e aproveitando o que delas para nós tem

sentido e aplicabilidade.
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Das experiências que aqui trago, a mais antiga, e ainda bastante viva, ocorre bem perto

de nós, no Movimento dos Trabalhadores Sem-Terra. Mesmo que com características muito

diversas das creches que estou estudando, ainda assim trabalhos como o de Deise Arenhart

(2007) são exemplos do quão possível é a participação dessas crianças no movimento que

integram. Elas possuem página no Facebook, possuem site. Desde 1994, @s Sem Terrinhas

realizam Encontros  Estaduais  e,  em 1999,  organizaram seu  primeiro  Encontro  Nacional;

fóruns onde trocam experiências, discutem suas causas e planejam ações comuns.

O MST produz artigos, cartilhas, panfletos e outros materiais sobre uma Pedagogia do

Movimento própria. Em sua organização, a educação se divide em dois setores: Formação e

Educação.  Ambos são ligados à  questão  do trabalho e  a  formação de uma identidade de

acordo com os princípios do movimento.  A questão do trabalho se aplica a educação das

crianças e a educação das crianças é pensada em relação ao trabalho, e também é funcional a

educação de todo o movimento pois:

[...] a intenção é ir ainda mais longe: o olhar as crianças, além de ser importante para
melhor compreendê-las e respeitá-las em suas especificidades, também pode ser um
campo  fértil  para  questionar  a  conduta  dos  adultos,  o  jeito  e  como  esses  vêm
construindo os modos de se relacionar com a infância. Para isso é preciso que se
favoreça a construção de um processo consciente de interação entre as gerações, de
modo  que  os  adultos  também  se  deixem  contagiar  pelo  “embelezamento  das
crianças” (Corsaro, 2002, p. 51 apud ARENHART, 2007, p. 118). 

Nesse  sentido,  o  que  Carlos  Rodrigues  Brandão  coloca  sobre  as  diferentes

modalidades de educação popular me leva a pensar que experiências como a do MST, do

Hagamos lo Imposible (um coletivo ligado a uma organização sindical e popular da Argentina

que desenvolve um trabalho político com as crianças nas periferias) e do “Mães e Crias na

Luta”  (coletivo  de  mulheres-mães  que  a  partir  das  questões  da  maternidade  passam a  se

organizar e participar de atividades políticas com suas crianças), poderiam se relacionar de

algum modo e em níveis distintos com as

escolas partidárias e as experiências de educação escolar entre militantes anarquistas
e  comunistas,  operários  de  uma  indústria  emergente,  muitos  deles  imigrantes
europeus, são frações de um trabalho político de classe através da educação; através
da escola, pensada como o local de formação de uma nova geração de proletários
educados segundo os princípios ideológicos de seus grupos partidários de militância
(BRANDÃO, 2009, p 20).

Essas  organizações  têm  ações  diversas,  mas  com  o  elemento  comum  de  serem

dirigidas às crianças. São ações políticas que influenciam sua forma de ver o mundo e passam

a integrar a sua formação. “Mães e Crias na Luta” é um coletivo recém-criado e não possui

ainda um estatuto bem definido. O Hagamos lo impossible atua num outro país. Mesmo com

o “Mães e Crias na Luta” se reunindo no Rio de Janeiro, fiz a opção de acompanhar suas
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atividades, na medida do possível, pelas redes sociais e a história que conto delas é a que elas

contam  de  si  mesmas  em  suas  páginas  na  internet  e  nas  redes  sociais.  São  trabalhos

interessantes e animadores, dos quais pretendo me aproximar mais, tão logo seja possível. 

O grupo  Hagamos lo impossible surge da síntese de uma série de pequenos grupos

como o Semilla de Cambio, o CAS (Colectivo Audiovisual del Sur), Ojos de la Mente, a FAL

(Frente de Artistas en Lucha) e  La Centrífuga. Com experiências de intervenções culturais

diversas, mas objetivos em comum, se agregam em 2009. A questão da cultura para eles é

instrumental para a desconstrução de uma ideologia dominante que ratifica a exploração e

opressão. Na sua página, a justificativa do seu trabalho:

¿Por qué elegimos trabajar la cultura?  Porque los de arriba, no solo nos explotan
económicamente, sino que además nos dominan política, ideológica y culturalmente.
Y acá  es  donde  la  cultura  juega  un  rol  fundamental,  ya  que  es  en  esta  esfera
principalmente donde se da la producción y reproducción de la dominación. Como
Movimiento  Cultural,  luchamos  porque la  clase  trabajadora  adquiera  conciencia,
trabajamos la cultura porque entendemos que en ella es donde se naturalizan un
montón de prácticas que dificultan la adquisición de conciencia por parte de los
oprimidos (HAGAMOS LO IMPOSIBLE, 2016)14.

Hagamos lo Imposible  é um movimento cultural que acredita que a socialização do

conhecimento e construção de uma cultura crítica pode ser transformadora, revolucionária.

Promovem workshops com crianças e jovens nos bairros e procuram organizar a população

para lutar por seus direitos e reivindicações. Considerando a cultura dominante funcional à

exploração e às diversas opressões, têm o claro objetivo de uma transformação societária.

Eles  são  educadores  populares  que  vão  aos  bairros  na  intenção  de  construir

coletivamente um conhecimento crítico que nos ajude a viver melhor. Sua perspectiva é de

formar jovens militantes e seguir essa formação quando estes tornarem-se trabalhadores numa

perspectiva  claramente  anticapitalista,  antiimperialista,  antipatriarcal  y  por  la
construcción de poder popular, con una vocación profundamente antiburocrática, sin
recetas  o  dogmas  como orientación,  sino  la  clara  independencia  política  de  los
gobiernos de turno y la creatividad para construir en todos los terrenos donde los
jóvenes y los trabajadores de la cultura transitamos, organizándonos, enmarcando
nuestro trabajo y producciones en un proyecto emancipatorio en pos de un cambio
social profundo (HAGAMOS LO IMPOSIBLE, 2016).15

14 Porque escolhemos para trabalhar a cultura? Porque os de cima, eles não só nos exploram economicamente,
mas também nos dominam politicamente, ideologicamente e culturalmente. E aqui é onde a cultura desempenha
um papel fundamental, pois é nesta área, principalmente, onde se dá a produção e reprodução da dominação.
Movimento Cultural,  lutamos para a classe trabalhadora adquira consciência, porque entendemos que é nela
onde se  naturaliza  um monte de  práticas  que dificultam a  tomada de consciência  por parte  dos oprimidos.
(Tradução minha)
15 Perspectiva claramente anticapitalista, anti-imperialista, antipatriarcal e pela construção do poder popular,
com uma  vocação  profundamente  antiburocrática,  sem  receitas  ou  dogmas  como  orientação,  mas  pela
independência política clara dos governos no poder e por criatividade para construir em todas as áreas onde
jovens  e  trabalhadores  culturais  transitamos,  enquadrando  o  nosso  trabalho  e  produções  em  um  projeto
emancipador  rumo  a  uma  profunda  mudança  social.  [...]  Para  um  novo  mundo  sem  exploradores  nem
explorados, sem opressão de qualquer tipo! (Tradução minha)
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Já o Movimento “Mãe e Cria na Luta” é contra toda forma de opressão às mulheres.

Nasce a partir  de uma cisão do grupo Santa Mãe, que reunia mulheres mães para dividir

experiências sobre a maternidade em Santa Teresa, bairro do Rio de Janeiro. Essa cisão se dá

em função  da  necessidade  de  as  mulheres  negras  discutirem suas  pautas  específicas.  Ao

colocarem suas questões no Santa Mãe, não tem sua demanda incorporada; daí se afastam e

fundam o “Mães e Crias”. Com os recentes, e cada vez maiores,  ataques aos direitos das

mulheres, juntam-se às demais mulheres em luta nas ruas. A favor do aborto e em defesa da

maior  parte  das  pautas  históricas  do  movimento  de  mulheres,  são  uma  organização  de

mulheres-mães. A questão da maternidade é relacionada a questão de raça e classe e, em sua

página, se apresenta do seguinte modo: “Somos mães e crias na luta contra toda forma de

opressão às mulheres. Marchamos nas ruas, com nossos filhos no colo, em defesa dos direitos

de  todas  nós  e,  sobretudo,  das  mulheres  negras  e  pobres  que  são  as  maiores  vítimas  da

opressão” (MÃES E CRIAS, 2016).

Começo a me aproximar dessas experiências e, ao observar o lugar das crianças nesses

movimentos,  me pergunto: qual o lugar das crianças na CSP-Conlutas? Qual o lugar  que

ocupam hoje? Que lugar querem ocupar? Que lugar podem ocupar?

Na tentativa de contribuir para que elas mesmas pensem sobre o lugar que estão e/ou o

lugar  que  querem/podem/precisam  ocupar,  penso  que  problematizar  nestes  espaços  o

machismo, heteronormatividade, a homofobia, o racismo e, sobretudo, a exploração a que os

responsáveis destas crianças estão submetidos e da qual elas já sentem, de alguma forma, o

impacto  e  à  qual  estarão  submetidas  inevitavelmente,  em maior  ou  menor  grau,  caso  a

sociedade em que vivem não seja totalmente transformada.

Criar com as crianças um espaço onde elas pensem aquilo que se processa no espaço

em que estão inseridas, ter com elas um momento onde possam refletir acerca das questões

que a levam a este lugar, tudo isso dá visibilidade a essas crianças na organização e, quem

sabe, modifique a percepção que a organização tem do espaço e delas mesmas. 

Ao estabelecer uma relação com essa instituição, especificamente de modo a refletir e

provocar reflexões sobre esses seus espaços e seus sujeitos, pretendemos contribuir na sua

construção cotidiana e futura. Imerso nesse contexto, transformando-o junto com os sujeitos, é

que  esse  trabalho  pretende  se  conformar  também  numa  contribuição  para  o  estudo  das

infâncias nos movimentos sociais.
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2.1.2 Metodologia

Em primeiro lugar, é necessário afirmar que o tipo que pesquisa que me proponho a

conduzir pede uma metodologia bastante específica. Não apenas pelo caráter não-escolar das

creches  da  Central,  mas,  especialmente,  por  conta  de  minha  própria  experiência  como

militante, como alguém que esteve na construção da CSP-Conlutas já desde o início dela.

Neste sentido, meu lugar como pesquisadora é necessariamente influenciado pelo que penso

como militante e indivíduo, já que não podemos deixar de lado que em quaisquer pesquisas

existe uma inegável troca entre pesquisador e objeto de pesquisa. Contudo, aqui o problema

vai mais longe: um dos meus objetivos é devolver ao movimento o conhecimento produzido

aqui, é integrar sujeito e objeto num todo, onde o que seja elaborado não responda apenas ao

que  penso  ser  o  correto  para  a  questão  das  creches  e  da  integração  das  famílias  aos

movimentos sociais, mas que seja fruto da elaboração coletiva do movimento para o tema. É

exatamente  por  esse  motivo  que  uma metodologia  que  isole  o  pesquisador  do  objeto  de

pesquisa, não apenas é insuficiente como é absolutamente inadequada ao tema. A construção

de espaços para nossas crianças na CSP-Conlutas, da forma como penso, exige que eu me

envolva no debate de como devemos refletir sobre os espaços em que deixamos as nossas

crianças, e fazer isso em conjunto com quem faz uso deles – crianças e adultos – e em diálogo

com aqueles que decidem sobre eles, na tentativa de fazer com que não reproduzam as tão

perversas ideologias que circulam na nossa sociedade hoje, ideologias essas que, através da

militância cotidiana, buscamos combater. Por isso, antes mesmo de eleger uma metodologia,

precisamos entender o espaço/tempo da pesquisa e como me insiro nela. 

As especificidades dos espaços onde realizo minha pesquisa são sua  itinerância (já

que ocorre em diversas cidades e estados), a  fugacidade (tem duração de dias ou horas), a

diversidade (em relação a idade, sexo, raça, etnia…), como dissemos mais acima. Contudo,

algumas crianças se encontram com relativa constância nos espaços de cuidado e recreação,

mesmo residindo em diferentes estados do país. Espaços de cuidado e recreação são parte do

cotidiano da instituição – como uma demanda dos adultos a ser atendida a cada atividade

planejada pela Central para que possam desenvolver suas atividades sem interrupções, e são

fonte  de  expectativas  nas  crianças,  expectativas  que  quase  sempre  têm  relação  com  a

experiência imediatamente anterior num dos espaços. 

As práticas desenvolvidas nos espaços onde deixamos as nossas crianças, em relação a

alimentação, sono, brincadeiras etc., muitas vezes se chocam com as que as crianças vivem
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em suas casas e escolas. A não aceitação de uma ou outra prática gera pequenas tensões,

alguns acordos, e produz múltiplos sentimentos em cuidadores, crianças e responsáveis.

Obras  produzidas  por  autores  como  Paulo  Freire  e  Carlos  Rodrigues  Brandão

forneceram  muitos  elementos  para  processo  de  compreensão  desses  densos  espaços.  A

Educação Popular em sua estreita relação com os movimentos sociais  e as camadas mais

pauperizadas da classe trabalhadora produz um arsenal teórico que nos possibilita pensar uma

série de formas de melhor aproveitar o potencial político-pedagógico dos nossos espaços de

cuidado e recreação na CSP-Conlutas.

Ao  fim  da  minha  graduação  em  Serviço  Social,  como  parte  do  meu  TCC,  foi

elaborado um Projeto de Intervenção para esses espaços. Ele foi enviado a algumas dirigentes

da  organização nacional  (responsáveis  pelo  Movimento  de  Mulheres).  Foi  acolhido e  até

aclamado. Mas não houve ânimo para a discussão/implementação e algumas questões surgem

em função dessa dificuldade:

Por que, na medida em que é reconhecido, não nos movimentamos em direção a sua

realização?

Quem não  precisa  levar  crianças,  não  se  importa  com o tipo  de  espaço  que  lhes

oferecemos?

Quem  precisa  mais,  acaba  por  contentar-se  com  aquilo  que  dá  conta  dessa

necessidade?

Quem organiza os espaços (contrata funcionários) não quer que ele seja um problema

que consuma ainda mais seu tempo de trabalho/militância?

Esse é considerado um serviço indispensável, porém “menor”?

A pesquisa pode me oferecer uma chave para responder algumas destas questões e dar

a  dimensão  transformadora  para  fazer  esse  espaço  “avançar”.  Acredito  também  que  a

avaliação daqueles que utilizam o espaço, a avaliação daqueles que organizam e determinam o

funcionamento pode ser parte de uma ação que o transforma.

Considerando  a  importância  da  contextualização  histórica,  da  tentativa  de

compreensão de uma totalidade – da qual o meu estudo é apenas um pequeno recorte –, da

explicitação das contradições e da busca de mediações possíveis, vivi nos primeiros meses do

curso de Mestrado uma constante crise constante, pois muitas das pessoas com quem convivo

repetiam todo  o  tempo  que  estar  na  Linha  de  Pesquisa  dos  Estudos  do  Cotidiano  e  da

Educação Popular era o mesmo que abrir mão de uma filiação teórica para mim tão cara. Esse

sentimento, fruto das relações com professores e estudantes de outras linhas, conformou-se
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para  mim  numa  verdadeira  paranoia.  Para  alguns  amigos  mais  próximos,  era  como  ser

conquistada  pela  pós-modernidade  e  perdida  para  a  Revolução  Socialista.  Eu  me  perdi

realmente, e muitas vezes. E, na minha exagerada intensidade, me desesperei. Mas mergulhei.

E tenho aprendido a estar à deriva. Achando-me e perdendo-me aqui e ali (SERPA, 2010, p

57), a cada dia emergem novas questões, mas eu as observo com talvez a minha única calma:

a certeza de que fiz a escolha certa no que diz respeito à linha em que me encontro e as suas

metodologias. 

Perdendo-me e me encontrando ainda, preciso enfrentar todos os dias o desafio de

fazer  convergir  os  horários  das  atividades  acadêmicas  com  a  participação  efetiva  no

movimento. Duas atividades que requerem estudo, investigação, e que nos propiciam tantas e

tantas reuniões de trabalho muitas vezes em dias e horários incompatíveis. Neste aspecto,

Victor  Valla  aponta  essa  necessidade  de  dedicação  de  tempo integral  exigida  tanto  pelos

movimentos sociais como pelo mundo acadêmico com um dos principais problemas de se

militar num movimento social e pesquisá-lo simultaneamente (VALLA, 1998, p.187). Mas,

além de apontar a dificuldade, o autor nos indica uma possibilidade: 

desenvolver uma delicada relação dialética entre o trabalho acadêmico e o popular,
mediante a qual as novas propostas teóricas indiquem novos olhares sobre o trabalho
popular, ao mesmo tempo que a inserção no meio popular nos ajude a selecionar as
propostas  que  possam  ser  úteis  nas  duas  tarefas;  mas,  ao  mesmo  tempo,  nos
permitam também elaborar  teoricamente a  partir  dessa  inserção.  (VALLA, 1998,
p.187)

Assim surge,  para  mim,  uma necessidade:  como adequar  minhas  opções  políticas,

teóricas e metodológicas com as do movimento que estudo, do qual me entendo parte e que,

de alguma maneira, se mostra refratário a uma mudança de práticas no que concerne a relação

entre infância e o movimento? Alguns relatos de como se construiu inicialmente essa relação,

em Congressos e Encontros da CSP, podem ajudar a desvendar essa questão.

Na primeira vez que fui a campo, desde que comecei a repensar meus métodos, no II

Congresso  da  CSP-Conlutas  (2015),  consolidou-se  a  minha  opção  pelas  metodologias  de

pesquisa com o cotidiano. Foi tanto escolha consciente como imposição da pesquisa. Isso se

deu porque acabei chegando à conclusão que métodos como quantificação ou questionários

seriam inadequados e significariam perder a chance de conhecer mais profundamente o que eu

queria estudar e as pessoas envolvidas nisso. Além disso, tornou-se uma imposição, pois as

pessoas com quem dialoguei responderam não apenas às minhas questões, mas começaram a

se questionar sobre o papel delas como mulheres, militantes, mães de crianças que circulam

no movimento, isso no que toca a minha pesquisa. É um processo inicial e difícil para mim,
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ainda. Como a maior parte das aprendizagens, traz muitas alegrias e alguma dor. As conversas

informais – tão fluidas – me geraram grande angústia pela certeza de que parte importante do

que me é dito se esvai nesse processo. Gostaria de ter conversado um pouco com todos os

responsáveis e me aproximado de cada uma das crianças. Mas não consegui nem mesmo que

todos os responsáveis assinassem os termos de autorização. Ao fim de um primeiro dia de

muita  correria,  tentando  assegurar  o  preenchimento  de  termos,  percebi  que  estava

desperdiçando meu tempo com a tarefa menos importante naquele momento. Uma tarefa que

naquele universo se mostrava, inclusive, impossível de realizar. Tendo recolhido assinaturas

com responsáveis que transitavam no espaço das crianças e nos outros espaços do Congresso

durante esse primeiro dia, assegurei-me de que no dia seguinte a realização da pesquisa e a

importância de todos os responsáveis assinarem os termos de consentimento ia ser anunciada

em plenário, fui refletir sobre o meu dia, escrever o meu relato e pensar como me organizar

para seguir com o trabalho nos próximos dias. 

No dia seguinte, logo no início do dia pude observar uma mãe brincando com uma

criança,  no mesmo parque em que estavam as outras crianças.  Aproximei-me e perguntei

porque a criança não brincava com as outras, porque ela não estava na creche. A mãe me disse

que gostaria muito de estar nas atividades, que havia vindo para isso e tinha um semblante

triste, mas não estava participando porque sua filha havia se recusado a ficar na creche. Fiquei

preocupada, já havia achado a recepção às crianças pouco acolhedora mais cedo, quando lá

deixei a minha filha. Tensa, perguntei o porquê. E ela me respondeu, com o rosto ainda mais

triste, que a filha estava no alojamento com uma amiga com quem brinca desde sempre e elas

têm meses  de  idade  de  diferença.  Ela  não  aceitava  ficar  num outro  grupo  e  a  monitora

informou que de outro modo não seria  possível.  Perguntei  se gostaria  que falasse com o

responsável e ela aquiesceu, muito feliz. Antes de falar com ele, perguntei porque ela não o

procurou ou à organização. Expliquei como funcionava a creche, que os monitores estavam

subordinados a coordenadores e que o dono da empresa estava no local quase que durante

todo o evento. Disse que ela podia e devia questionar qualquer situação em relação à creche

junto à organização. Procurei o responsável pelo espaço de cuidado e recreação e a criança foi

integrada imediatamente. Sua mãe, muito animada, foi participar das atividades que a levaram

até lá.

A conversa com a mãe, a conversa com o responsável pela empresa, o diálogo, elas

vão me propiciar,

no  processo  de  construção  do  conhecimento,  possibilidades  para  os  sujeitos  se
compreenderem em constante aprendizado e se assumirem responsáveis por ações
que garantam atitudes e vozes. Portanto, que rompam com as diversas formas de
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opressão  vigentes  em nossa sociedade e  também revelem a  diversidade cultural,
étnica e de gênero (BRANDÃO, 2009, p. 99)

Nem sempre uma “boa conversa” resolve todas as nossas questões. Em meio ao “caos

organizado” que é um Congresso Nacional de uma Central Sindical e Popular, encontro o

Augusto16.

Cada grupo de crianças usava um colete de cor diferente. Augusto chega à creche se

recusando a vestir a peça. A mãe pediu na recepção para levar o colete e negociar com ele.

Não foi permitido pela monitora e não conseguimos localizar o responsável. A monitora disse

que a mãe podia ficar e tentar fazer com que ele vestisse o colete. Mas ele não queria fazer o

que todo mundo estava fazendo. Não queria entrar na fila. Não se interessava pelos gritos de

guerra. Eu disse a mãe que ficaria com ele. E fui tentando aproximá-lo do grupo da sua idade.

Ele exigia que os adultos o chamassem pelo nome completo. Anotei na capa do meu diário,

para não errar. Cada vez que ia falar com ele, abria para consultar. Ele era, ali,  “Augusto

Vieira Andrade Werneck”. Mas queriam chamar-lhe Guto e isso o revoltava. Andei com ele.

Fizemos desenhos. Conversamos. Disse a ele que assistia  Backyardigans com minha filha.

Apostei  que sabia os nomes dos personagens.  Ele chegou a achar uma pinha,  e ela foi o

elemento para ele começar a se aproximar de um dos meninos do grupo durante o almoço.

Avisei aos monitores que pretendia observar outras “turmas” após o almoço. E fui informada

que, mesmo começando a se integrar no grupo, por uma questão se segurança ele não podia

permanecer no grupo sem o colete. Sem muito jeito tentaram obrigá-lo a vestir o colete. Ele

começou  a  chorar.  Um homem enorme  disse  a  ele:  “Vamos  conversar”.  Levou-o  para  a

recepção  e  o  sentou  numa  cadeira,  enquanto  argumentava.  Ele  choramingava  enquanto

parecia levar uma “lição de moral”. Eu não ouvi o teor da “conversa”, não estava perto o

suficiente. Os pais chegaram logo em seguida e o levaram. No alojamento, o quarto deles era

ao lado do nosso e conversamos algumas vezes durante o evento.  Eles se revezaram nos

cuidados do menino, mas ficaram muitos frustrados com a postura da creche em ser tão rígida

com o colete. A mãe não se conformava com o fato de não poder ter levado o colete e tentado

ela mesma vestir a criança.

Experiências minhas, das crianças, duas mães e um pai. Quatro responsáveis e duas

crianças que produzem no diálogo conhecimentos e ações. É a educação popular incipiente,

16 Nesse momento, após conversar com seus pais, com a sua autorização, faço, excepcionalmente, a opção por
usar não apenas o nome da criança, mas também seus sobrenomes, pela importância que os nomes têm em nossa
história.
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bem aqui na terra em que outras sementes plantamos. Ela vai se mostrando como chave para

mim assim, como no dizer de Brandão:

Ela se realiza em todas as situações em que, a partir da reflexão sobre a prática de
movimentos sociais e movimentos populares (as “escolas” em que têm sentido uma
educação popular), as pessoas trocam experiências, recebem informações, criticam
ações e situações, aprendem e se instrumentalizam (BRANDÃO, 2009, p. 35).

Eu fiquei com o Augusto porque ele era como a minha filha e a mãe dele era como eu

mesma. Nesse trabalho se misturam muito militância, maternidade, cuidado, amorosidade e

política. Para ser mulher e ter sua militância reconhecida, precisamos levar em conta o refrão:

“é preciso estar atento e forte! ”17 E é muito difícil assumir e lidar com esse cuidado materno

na  minha  pesquisa.  E  no  mais  das  vezes  ele  aparecerá  com  “um  sentido  político,  de

compromisso  de  ‘cuidado’  do  cidadão  com  a  pólis,  da  participação  assumida  para  a

construção  de  seu  mundo  de  vida  cotidiana  e,  por  extensão,  da  história  do  seu  tempo”

(BRANDÃO, 2009, p. 84). Por isso, o cuidado e o amor que tenho pela minha filha, e o

encantamento por tudo que esses espaços podem representar, constroem ligações entre nós,

enquanto  protagonistas  da  história  e  do  cuidado  com o  outro,  que  vem desde  antes  de

criarmos um mundo inteiramente novo.

É também no diálogo com os colegas do grupo de pesquisa que esses detalhes da

imagem que bordo vão aparecendo… O amor e o encantamento por essas mulheres e suas

crianças vão aparecendo ao olhar mais atento, revestidos de compromisso para a participação

política, mas ficando aparente na costura, como uma bainha malfeita. Um olhar um pouco

mais  atento  enxerga,  entre  um  e  outro  retalho,  esse  encantamento.  É  militância  e

comprometimento este estudo, assim como é puro amor!

[Ao]  compartilharmos  nossas  trajetórias,  experiências  e  reflexões  com os  outros
sujeitos  com  quem  vamos  produzindo  a  pesquisa  estes  se  tornam  também
narradores, parceiros na pronúncia do mundo. Contudo dizê-lo é mais fácil que fazê-
lo.
[...]
Uma metodologia que se produz com os sujeitos e suas vozes são um movimento
dinâmico e imprevisível. A cada nova palavra, a cada novo acontecimento, a cada
nova experiência ressiginificada na palavra do outro a pesquisa abria-se para uma
nova trilha. (SERPA, 2010, pp. 54, 56)

Para  desenvolver  minha  pesquisa,  nesse  cotidiano  no  qual  estou  radicalmente

envolvida, utilizo-me de alguns procedimentos da pesquisa-ação18.

17“É preciso estar atento é forte / Não temos tempo de temer a morte”. Caetano Veloso e Gilberto Gil, Divino
Maravilhoso,  1968,  letra  disponível  em  <https://www.letras.mus.br/caetano-veloso/44718/>.  Acesso  em
12/06/2016.
18 Tendo como referência BONILLA et alli, uso os termos estudo-ação, pesquisa-ação e pesquisa-militante como
sinônimos
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A pesquisa-ação é um método que entende não apenas uma ligação indissociável entre

pesquisador e tema, mas que faz isso dando um sentido político transformador socialmente. A

observação  participante,  uma  técnica  apropriada  da  Antropologia,  apesar  de  apresentar

problemas no contexto de se converter pensamento em ação, pode se mostrar interessante no

sentido  de  gerar  um envolvimento  do  pesquisador  com o tema.  Contudo,  no decorrer  da

construção de nossa metodologia, será necessário adequar seus procedimentos de pesquisa aos

problemas  apresentados  pelo  tema.  Neste  sentido,  procedimentos  como  “inserção”  e

“investigação militante” serão explorados como opções19. Os métodos de pesquisas clássicos

não dão conta de uma pesquisa como esta. Esta já seria comprometida com uma militância

feminista,  mesmo que no diálogo com os outros os meus olhos não brilhassem tanto e a

experiência com minha criança e as possibilidades de outras mulheres vivenciarem algumas

das experiências positivas que tive (e por que não melhores?!) não me tocassem e animassem

tão profundamente. E é reconhecendo o meu papel de mulher, mãe, militante e pesquisadora

que  realizei  uma  pesquisa  utilizando  métodos  que  se  propõem  a  ajudar  a  transformar

efetivamente a nossa realidade, senão o mundo, ao menos na Central em que militamos, nas

questões  que  me  dizem  respeito.  Com  todo  esse  envolvimento  emocional,  atuo  nessa

pesquisa, nesta instituição, numa tentativa de colocar essas ciências

[...] a serviço da causa popular, como um esforço de conter a dominação imperialista
e a  exploração oligárquica tradicional,  por  um lado,  e  por outro,  como meio de
afiançar e dinamizar as organizações autenticamente populares, equipando-as ainda
melhor para atingirem seus objetivos (BONILLA et alli, 2006, p. 137).

Isso acaba nos levando a discutir o conceito de inserção. Para BONILLA, a inserção é

um  método  num  estudo-ação  que  constitui  uma  experiência  de  análise,  síntese  e

sistematização cujo objetivo é aumentar a eficácia da prática política e prover fundamentos

para enriquecer as ciências sociais que cooperam no processo. (BONILLA et alli, 2006, p.

138)

Contudo, podemos perceber que mesmo a inserção tem limites claros, que precisam

ser percebidos: ela precisa que o pesquisador não apenas se envolva com a pesquisa, tanto

metodologicamente quanto politicamente, mas demanda que seu envolvimento parta de um

compromisso político  claro  de transformação social,  sob pena da  técnica ser  inútil  e  não

conseguir ir adiante, já que

a maioria dos cientistas sociais, todavia, captados e incorporados pela ofensiva da
década  [de  1960]  através  de  seus  inumeráveis  projetos  e  planos  “de
desenvolvimento”,  centros  de  investigação,  agências  de  planejamento,  missões
técnicas,  e  de  seus  burocratas  reformistas  ou  intimidados  pela  repressão,

19 Cf. BONILLA et alli, 2006, pp. 137 e segs.
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encontraram-se  psíquica  e  praticamente  impossibilitados  de  aceitar  o  desafio
(BONILLA et alli, 2006, p. 137).

É por isso que adotei uma variante específica da inserção, que é o estudo-ação. Nela,

não  há  apenas  um  compromisso  político  do  pesquisador,  mas  este  compromisso  é

necessariamente com um projeto de transformação social  da realidade.  Não apenas  busca

romper com o modelo tradicional científico onde o sujeito deve estar afastado do objeto e a

ele  se  opõe,  onde o pesquisador  é  único portador  dos métodos de estudo e o objeto é o

receptor  passivo  do  saber  científico;  entende  que  a  construção  do  conhecimento  é

necessariamente coletiva e o que é pesquisado é o que ensina o pesquisador como estudar o

tema:

Como se pode observar, esta concepção de inserção carrega consigo dois determinantes:
1) constituem uma experiência de análise, síntese e sistematização realizada por pessoas
envolvidas nos processos como quadros comprometidos em vários níveis de estudo e
ação;  2)  incluem  diversos  modos  de  aplicação  local  segundo  várias  alternativas
historicamente determinadas. Em essência, estas técnicas
– como outras que possam ser desenvolvidas mais adiante – constituem assim um
método especial, o  método de estudo-ação, cujo objetivo é aumentar a eficácia da
prática  política  e  prover  fundamentos  para  enriquecer  as  ciências  sociais  que
cooperam no processo (BONILLA et alli, 2006, p. 138. Grifo no original).

Foi a partir da premissa de que, ao realizar essa pesquisa utilizando procedimentos  do

estudo-ação, minha interação com as pessoas com quem converso pode atuar como estímulo

para mudanças – dito de outra forma, a conversa pode contribuir para que elas passem a se

comportar de maneira diferente do que faziam antes, se incorporando ao processo de reflexão

que proponho sobre o lugar das crianças na CSP –, que comecei a encarar minha participação

não apenas parte do processo de elaboração política sobre a relação entre políticas de gênero,

propostas  sociopedagógicas  e  concepções  sobre  infâncias  da  CSP-Conlutas,  mas  também

pudesse possibilitar que o meu estudo se conformasse numa ferramenta de transformação da

realidade. Cada vez que eu realizava uma conversa com alguma dirigente ou mãe militante,

cada vez que ajudava a organizar um espaço de cuidado e recreação, cada vez que eu interagia

com uma das crianças, não era apenas para coletar informações; era para problematizar nossa

própria forma de pensar as infâncias e da Central sobre lugar das crianças nela.

Combino a inserção ao diálogo como método, conferindo a este o poder de nos afastar

das possibilidades mais equivocadas de inserção segundo o mesmo autor: a  Inserção para

manipular, que se apresenta para “impor uma linha” ou ensinar uma “doutrina correta” no

espaço onde se desenvolve uma pesquisa ou ainda a Inserção para agitar: onde a investigação

de  contradições  específicas  serve  para  acirrar  conflitos  e  acentuar  contradições,  como se

assumíssemos o papel de mecânicos das forças sociais, acreditando que as compreendemos e
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agindo a despeito da compreensão dos integrantes do movimento do qual, neste caso, somos

parte (BONILLA et alli, 2006, p. 140).

No caso da creche, a partir do que encontramos em nosso caminho, como problemas

das  famílias,  reivindicações  das  mães  e  crianças,  questionamentos  meus  em  relação  aos

conhecimentos sobre infâncias já produzidos e com os quais já entrei em contato, assim como

estudos  com as  estratégias  adotadas  em outros  movimentos,  pretendemos  chegar  ao  que

Victor  Bonilla,  Gonzalo  Castillo,  Orlando  Fals  Borda  e  Augusto  Libreros  denominam

incentivação:

Esta se dá quando o pesquisador militante, inserido em uma região ou comunidade,
consegue determinar pontos de partida (níveis de consciência) para reivindicações
que podem levar a esforços sucessivos na luta pela justiça (lutas cívicas, salariais,
pela posse da terra, por serviços públicos, escolas, postos de saúde etc.) até chegar a
conflitos  de  classe  orientados  para  mudanças  mais  fundamentais  e  estratégicas.
(BONILLA et alli, 2006, p. 147).

Pensamos hoje as questões mais simples dos nossos espaços de cuidado e recreação e 

pretendemos pensar também o lugar das infâncias no movimento. Pois o “trabalho se desvir-

tuaria e iria contra todos os seus princípios se estas pessoas praticassem um empirismo limita-

do a constatar os fenômenos sem indagar por suas causas” (BONILLA et alli, 2006, p. 152).

Com  essas  bases  teórico-metodológicas,  desenvolvi  pesquisa  bibliográfica  sobre

educação popular, pesquisa-ação, metodologias utilizadas no cotidiano, movimentos sociais e

infâncias.  Pesquisei  os  documentos  da  CSP-Conlutas,  revi  seu  Programa,  Estatuto,

Resoluções Congressuais e também documentos dos Encontros Nacionais realizados pelo GT

de Mulheres da CSP-Conlutas e pelo MML, já que na Central o primeiro reivindicou e o

segundo segue reivindicando e garantindo os espaços de cuidado e recreação. Conversei com

responsáveis pelas crianças e pela organização, estive na organização de um desses espaços,

realizei uma oficina com as crianças na expectativa de estimular a participação política de

crianças  e  responsáveis  e  buscar  entender  que  concepções  de  sociedade,  de  família,  de

infância e de educação as pessoas dessas famílias têm.

Não foram poucas as conversas apenas iniciadas,  que deixaram aquela vontade de

continuar… A maior parte delas aconteceu com mulheres adultas – que talvez, nesse primeiro

momento, poderiam e ainda podem ajudar a iniciar na instituição o debate sobre a necessidade

de refletir sobre esses espaços e neles intervir. São mulheres que são alvo da política, mas não

elaboram e deliberam sobre ela, isso até então. As conversas com crianças, por sua vez, são

ainda mais fluidas, pois acontecem no espaço do brincar, rodeadas de atividades e brinquedos.

Não são  muitas  as  que  se  propõem a  bater  papo  com a  pesquisadora,  que  precisa  ainda

desenvolver mais métodos de interação com as mesmas. A oficina de Abayomis que realizei
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com as crianças também vai mostrar que, envolvidas num processo de trabalho, a conversa

com elas flui.

2.2 ENVEREDANDO POR OUTROS CAMINHOS…

Depois  de  rever  rapidamente  o  contexto  em  que  se  funda  a  Central  onde

desenvolvemos nosso estudo e explicar em linhas gerais porque me aproximo desse “pedaço”

dela, nos deparamos com uma série de questões que são como um amontoado de retalhos de

tecidos diversos e de cores destoantes a serem costurados numa mesma colcha, este trabalho.

É um trabalho que versa sobre uma política  de  gênero  de uma Central,  para propiciar  o

engajamento  de  mais  mulheres  em  suas  fileiras.  É  sobre  a  maternidade,  sobre  as

mulheres/mães/militantes que querem ou têm que levar suas crianças consigo para os espaços

de militância. É sobre um novo tipo de Central que une o movimento sindical e popular, duas

realidades bastante distintas. É sobre mim que sou mãe. É sobre minha filha que é criança. É

sobre as crianças. Para essa costura complicada, tenho pensado na narrativa como alinhavo a

partir daqui. Narrativa que me é tão cara na oralidade, que produz o prazer que sinto ao contar

minhas tantas histórias. Porque conto sempre muitas histórias. Gosto que elas façam rir e

pensar. Nem sempre consigo atingir o segundo “objetivo”. Mas quantos textos rebuscados

e/ou enfadonhos o conseguem?

A minha narrativa  aqui  dificilmente  parecerá  engraçada,  provavelmente  não estará

impregnada de humor como quase tudo que digo, escrevo, vivo. Talvez porque esse assunto

seja dos mais importantes para mim. Tanto que por vezes questiono minha capacidade de dar

conta  do  pequeno/gigantesco  trabalho  que  venho  me  propondo  a  fazer.  Paro  a  cada

encruzilhada e indecisa, titubeio. Se aqui já começo a ensaiar a narrativa, neste momento

estava parada no meio da minha estrada decidindo entre dois caminhos por onde seguir: uso

ou não uso imagens?

Desenhos, reproduções de arte, fotografias? … Desenhos os tenho poucos e pretendo

usá-los. Reproduções de quadros? Não, estes não cairiam bem aqui, ao menos por agora…

Falo das fotografias que fiz. Daquelas milhares de fotos que estão em álbuns privados no

Facebook e em muitas pastinhas amarelas no meu computador.

Uso? Não uso? Se não uso, nada preciso dizer delas. São meus registros de tantos

encontros  e  desencontros  nos  Encontros,  Congressos,  atos  da  vida.  Mas  se  uso,  preciso
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justificar: Porque, como, onde? Como foram feitas essas imagens? O que representavam? O

que representam agora? Se relacionam em algum momento e de algum modo com a conversa,

o  diálogo,  a  pesquisa  militante,  o  estudo-ação  que  venho  desenvolvendo?  São  muitas  as

perguntas e as respostas para cada pergunta são longas e outras perguntas derivam delas….

Elas sugerem novas pistas a cada momento. Em meio a muitas pistas, indecisão.

Em alguns momentos  elas  apareceram neste  texto como simples  ilustração.  Foram

retiradas e reinseridas sem que justificativas sobre a presença delas aparecessem em qualquer

momento  em minha redação.  Elas  não suscitavam,  ali,  muitas  reflexões.  Mas elas  foram

colocadas porque, em diversos espaços e momentos em que falei do meu trabalho, percebi

que meus interlocutores não faziam a menor ideia do que era esse “meu” lugar. Talvez as

pessoas que por ali transitam ou que pelos movimentos já transitaram os conhecessem, mas

quase ninguém mais. E foi nessa expectativa de mostrar o que ele é, algo como: “é disto que

estou falando”, que elas vinham sendo aqui inseridas. O que acabei por mostrar muitas vezes?

Crianças, cuidadores, responsáveis, brinquedos.

Os espaços têm isso em comum. São isso? Definitivamente não! Mas isso foi o que

retratei todos esses anos que venho estudando este lugar? Sim e não, talvez. São muitas as

imagens e o olhar que os enxerga, os enxerga de outro modo a cada momento. Agora não

sinto necessidade de trazê-las aqui para mostrar o que é esse espaço. Falemos sobre ele.

No entanto,  algumas delas  precisarei  trazer  ou porque se tornaram importantes  no

processo ou porque se relacionam muito estreitamente com a pesquisa que venho realizando.

A primeira  delas,  há  bem pouco  tempo,  surge  como um detonador  de  várias  questões  e

lembranças. Procurei diversas pessoas que poderiam me explicar a imagem, mas nenhuma

delas de fato sabia. A maior parte me disse que imagina que tenha sido por puro acaso. A

segunda é bem particular, mas também se relaciona estreitamente com a primeira e com esse

trabalho, com a minha relação com as crianças nos movimentos sociais, com as crianças na

CSP-Conlutas.

No I Encontro Nacional de Mulheres Negras do MML, estive no espaço destinado às

crianças nos dois dias, quase que integralmente.  Já havia decidido fazer a oficina com as

crianças no segundo dia, dentre outras razões, porque estaria mais descansada da viagem, já

teria tido algum contato com elas e com as monitoras da empresa. Seria um dia corrido para

todos os envolvidos mais diretamente com as atividades do encontro e para mim não seria

diferente, pois me foi solicitado que desse a mesma oficina de Abayomis que daria para as

crianças para as mulheres do Encontro, pois uma das companheiras que daria oficina não ia

poder  comparecer  por problemas de saúde e  o número de inscritos  superou em muito as
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expectativas,  de  modo  que  muitas  mulheres  não  teriam  como  ser  realocadas  em  outras

atividades  se  eu  não  me  dispusesse.  Como militante  do  movimento,  e  até  em função da

abertura  total  da  Central  à  pesquisa,  dispus-me  imediatamente  a  fazê-lo.  Pela  manhã  a

atividade com as crianças, e a tarde com as mulheres, assim seria o segundo e último dia do

evento. Pouco antes do início da atividade com as crianças, chegou ao espaço um fotógrafo

devidamente  credenciado.  Ele  conversou  com  a  responsável  da  empresa  e  começou  a

fotografar. Eu já o havia visto em muitos lugares, achava que era um profissional da Central

ou do PSTU. Continuei organizando as coisas e rapidamente o meu material estava pronto

para iniciarmos a oficina. Eu estava ansiosa, apreensiva. Provavelmente, até a defesa desta

dissertação, eu só teria essa oportunidade de planejar e executar uma oficina com as crianças.

Eu gostaria  muito  que  desse  certo.  E  as  coisas  correram muito  melhor  do  que  eu  podia

imaginar, a adesão das crianças foi total e as monitoras se envolveram na atividade, tanto que

deixei com elas parte do material da oficina e depois enviei por e-mail outros materiais. O

fotógrafo que lá estava tirou uma foto, outra e outra, e foi ficando por ali, ouvindo a história

que eu contava e as questões que as crianças traziam. A oficina acabou e ele não se foi. Ele

quis saber mais. Guardei as minhas coisas e atravessamos a rua para o espaço, onde dali a

pouco começaria a outra oficina, com as adultas. Nesse pequeno espaço de tempo dividi um

pouco com ele as minhas questões. A tarde passou ligeira e as oficinas todas acabaram, o

encontro acabou. Muito feliz, fui parar numa mesa do bar do Sindicato dos Metroviários de

São Paulo e, conversando com o fotógrafo, descobri que ele é sim profissional, mas ganha o

pão como funcionário público e faz esse trabalho nos atos como militante, gratuitamente, em

todas  as  atividades  que comparece.  No pouco tempo que me restava,  conversamos  sobre

trabalho,  militância,  sobre  a  minha  saga/pesquisa,  e  até  sobre  o  fato  da  CSP -  Conlutas

divulgar em seu site imagens das crianças sem qualquer tipo de autorização dos responsáveis.

Por causa dessa conversa com ele e com um grupo de mulheres maranhenses, quase perdi o

voo para casa. Ao chegar em casa, adicionei o fotógrafo no Facebook, pois ele disse que me

passaria a fotos da atividade com as crianças.  Algumas semanas se passaram até que ele

postou um álbum só das fotografias realizadas no espaço das crianças e me marcou. Não

conversamos mais depois disso. Não nos encontramos em nenhuma atividade. Eu agradeci no

próprio  álbum.  E  depois  disso  segui  agradecendo,  pois  foram  muitas  as  fantásticas  e

belíssimas fotos de crianças que ele tirou em outras ocasiões e nas quais me marcou. Fotos

novas, fotos antigas. Até a foto de um mural de Abayomis que encontrou em algum lugar,

como o que fiz com as crianças, só que com as bonecas dispostas como num ato, segurando

cartazes  e  uma  faixa  com  os  dizeres:  “Não  há  capitalismo  sem  racismo!”  Esse  seu
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comportamento me diz que algo sobre o que eu disse sobre as “nossas” crianças, sobre a

atividade que ele me viu realizar com elas, o tocou. Ele já as olhava, sempre as olhou, suas

fotos antigas o demonstram. Mas quem não olha, né? As crianças fazem graça, riem, correm,

gritam, brincam. Crianças  são cor,  música,  poesia,  são puro movimento sempre.  Por  isso

mesmo estar ligada a elas, as fotografias que as retratam, já faz um bem danado. Penso que as

crianças que retrata talvez lhe lembrem a conversa que tivemos, assim como seus retratos e

suas marcações também me lembram. Elas acabam tendo um poder incrível,  me apontam

mais um possível cúmplice nessa empreitada. Apontam para alguém que me fornece algo que

julga que pode ser um material para um trabalho acadêmico, mas que sabe que esse é também

um trabalho militante e talvez por isso também apoia e reconhece sua importância.  

Isso já representa bastante coisa. Um dia sou marcada numa fotografia que me retira a

possibilidade  de  apenas  não trazer  as  imagens para  esse  texto.  Como nos  dizem Mota  e

Pacheco  “as  fotografias  são  portadoras  de  informações,  resgatam  lembranças,  geram

memórias, criam possibilidades narrativas; logo não são objetos neutros e sem historicidade. ”

(2005, p. 7).  

E  essa  chega  assim,  me  trazendo  todos  esses  elementos.  Foto  simples,  das  mais

antigas. O fotógrafo possivelmente tinha um equipamento de fotografia menos arrojado do

que usa hoje e, quem sabe, talvez menos técnica/experiência no fazer. Mas é essa foto que vai

determinar que fotos serão usadas aqui. Não muitas e não para ilustrar, o que não acho que

deixe de ser válido em muitos contextos, mas que neste vinha se mostrando desnecessário, e

sim porque faz com que eu tenha que fazer um esforço para resgatar uma memória, faz com

que eu vá em busca de uma informação possivelmente bastante importante para esta pesquisa.

Ela faz com que eu tenha que procurar outras pessoas com quem conversar. Ela me dá até

algumas pistas de quem eu deva procurar. Uma foto. 

Figura 1: "Creche" no Primeiro Congresso da Conlutas
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Ela me lembra de uma outra foto, esta tirada por mim. Lembrei-me por causa de uma

camisa  que  minha filha  vestia  no  dia  em que tirei  a  foto.  Ela  estava  numa panfletagem

qualquer  do  movimento  estudantil,  em frente  ao  prédio  da  Faculdade  de  Educação.  Essa

camisa foi comprada para ela no primeiro Encontro de Mulheres da Conlutas, realizado em

quando ela tinha pouco mais de dois anos. 

Figura 2: Crinças em frente ao prédio da FEUFF, enquanto acontece 
panfletagem do movimento estudantil.

Essa foi a primeira vez que me afastei de casa desde que ela nasceu. Foi uma decisão

que tomei, apoiada pelo pai dela e demais companheiros da organização que éramos parte à

época. Ela podia ter ido comigo, mas eu não teria a mesma liberdade para a minha formação

ou realização de tarefas que por ventura desejasse. Eu fui e ela ficou. Lá uma companheira me

presenteou com uma camiseta para ela.

É a camiseta que se vê na segunda foto. A Central as produziu como uma forma de

gerar recursos financeiros e só o fez dessa vez. Pois bem, tanto a foto do espaço nomeado

“Colutinhas” como a foto da minha menina com a sua camisa do “coletivo” (uso as aspas

porque ele nunca se configurou como tal) me trouxeram algumas questões. Numa das outras

fotos em que sou marcada, lá estou eu, trabalhando na Conlutinhas. Busquei na memória todo

aquele  processo.  Como eu fui  parar  ali?  A minha filha  ainda  não existia  e  eu  não tinha

nenhum contato, afinidade com crianças. Não cursava Serviço Social ainda, estudava Letras.

No  primeiro  Congresso  da  Conlutas,  os  militantes  da  minha  organização  giraram

nacionalmente  para  construir  o  evento.  Era  uma  grandiosa  tarefa  e  fomos  todos,

absolutamente convencidos da sua importância. Tínhamos cada qual nossas tarefas políticas,

precisávamos vender jornais, aproximar contatos, fazer reuniões. E tínhamos também tarefas

estruturais.  Por acaso fui “alocada” na equipe que ficaria na “creche” e digo desta forma
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porque já no primeiro dia, ao desembarcar do ônibus no local em que seria o evento, foi mais

ou menos assim: Fulano, fulano e fulano, vocês podem ficar no credenciamento? Procurem ali

por fulano… Assim eu fui com uma amiga para a “creche”. Lá chegando, nos apresentamos

ao responsável.  Vejo  na  foto  que  havia  pessoas  de  uniforme,  acho que  contratadas.  Mas

também um responsável. Esse rapaz era um jovem estudante da Educação. Não consigo me

lembrar agora se fazia graduação em Pedagogia, se era pedagogo ou se cursava Mestrado.

Lembro que corria de um lado pro outro tentando dar conta dos vários grupos dispersos no

espaço. Ele nos acolheu com simpatia e disse que havia bastante pessoas e que podíamos ficar

no grupo que quiséssemos. Assim fomos passeando pelos grupos, brinquedos que haviam

espalhados pelo ginásio… Havia um “microfone aberto”, um pequeno palco, onde as crianças

podiam subir e dizer o que bem entendessem. Não demorou muito uma delas contava piadas

machistas e homofóbicas. Fomos até o responsável e ele mandou imediatamente desligar o

microfone. Não foi necessário qualquer debate com ele sobre ocorrido, ele era militante e

sabia a gravidade do problema que podia ser uma militante feminista chegar e encontrar sua

filha rindo de piadas machistas. Por mim, e ao menos pela ainda grande amiga que estava

comigo naquele momento, posso falar: reconhecemos a importância de identificar e debater

essa questão, mas daquela forma não seria possível ali e acredito que desligar o microfone

tenha sido realmente a melhor atitude naquele momento. Lembro que conversamos com as

crianças  rapidamente  o  porquê  fizemos  isso,  assim  como  lembro  que  a  minha  amiga

conversou com o menino em particular. Vou revivendo aquele momento a partir das fotos

desse  Congresso,  das  que  fui  marcada  e  das  que  não  fui,  fui  vendo  aquele  álbum  e

pensando… Eu podia ter ido colocar as cordinhas nos crachás, mas fui para a “creche”. Por

que? … O responsável era  um homem, mas as mulheres eram, sem dúvida,  maioria.  Por

serem mulheres? A partir dessas imagens fui lembrando…. Como conseguia identificar os

problemas políticos que ali se manifestavam, mas a capacidade de ver sua potência e suas

qualidades era tão desproporcional… Quase nenhuma memória feliz desse momento com as

crianças… Sigo lembrando… Passeio pelas lembranças do Congresso, do espaço destinado as

crianças, das questões com que lidamos. Lembro-me que uma criança passou mal e fui ao

plenário com a tarefa de avisar ao responsável. Informei que a criança havia passado mal e

que a mãe estava sendo chamada à creche. Dessa forma! Não passou pela minha cabeça que

isso deixaria o responsável em pânico. Inclusive o responsável era o pai. Lembro que, no

ônibus,  eu  e  minha  amiga  conversávamos  sobre  isso  quando  voltávamos  a  Niterói.  Vou

lembrando e não consigo parar. São histórias que se cruzam e me constituem e histórias que

não se cruzam, não foram notadas e estavam talvez perdidas até que essa foto as resgatasse e
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as trouxesse para cá. Certamente muitas delas nos interessariam e poderiam dar “um bom

caldo”, mas vamos nos deter em algumas delas. 

A primeira imagem nos traz uma faixa que sinaliza e demarca um lugar. Esse espaço

geográfico é ali demarcado com uma faixa, como tantos outros. Isso chama a atenção, porque

isso se altera ao longo dos anos, nesta organização. Temos uma faixa grande, colorida, eu diria

quase que orgulhosa! É um lugar marcado COMO tantos outros: Credenciamento, refeitório,

etc. E tem nome e sobrenome: Creche Conlutinhas.

Esse  “sobrenome” – Conlutinhas – que nos remete à lembrança do “Sem terrinhas”,

organização  de  crianças  no  Movimento  dos  Trabalhadores  Sem  Terra,  logo  desaparece.

Conversei com diversas mulheres que eram parte da Secretaria Executiva Nacional, ou do GT

de mulheres, e nenhuma delas foi capaz de lembrar quem sugeriu, como foi escolhido esse

nome ou o porquê o escolheram. Ao que parece não nos marcou, e não havia me marcado.

Essa fotografia resgata esse passado que, mesmo que apenas através da marca da língua, se

conecta  com  os  espaços  que  os  militantes  do  Movimento  Sem-Terra  criaram  para  suas

crianças.  Guardadas  todas  as  diferenças  entre  os  movimentos  que  tentamos  aqui  pôr  em

diálogo,  lembro-me que o Arroyo diz  que:  “Cada movimento com suas  lutas,  didáticas  e

aprendizagens nos revelam quanto sabem de si, e quanto sabem, sem sabê-lo, dos outros. Esse

traço  nos  coloca  em  contato  com  permanências  pedagógicas  que  extrapolam  cada

movimento” (ARROYO, 2003, p.48). O quanto sabemos sobre nossas crianças? O quanto nos

importa como coletivo a forma que estão sendo educadas em nossos espaços?

A partir da minha experiência como militante e com as militantes da CSP-Conlutas,

acredito que podemos dizer que, para a maior parte de nós, a vivência dos processos políticos

atuais  e a  nossa imersão no movimento é  bastante  intensa,  mas influencia bem pouco as

práticas familiares cotidianas, assim como pouco caminhamos, e lentamente, no sentido de

socializar de qualquer modo a educação das crianças.

Em contato com as produções com ou sobre o Movimento dos Trabalhadores Sem-

Terra, a angústia principal era o desperdício da oportunidade de construir um trabalho político

com as crianças. A possibilidade de aproveitar o seu potencial formador, de ali produzir com

as crianças uma outra maneira de pensar o mundo. 

Considerando que: 

Cada movimento  com suas  lutas,  didáticas  e  aprendizagens  nos  revelam quanto
sabem de si e, e quanto sabem, sem sabê-lo, dos outros. Este traço nos coloca em
prática com permanências pedagógicas que extrapolam cada movimento. (Arroyo,
2003, p. 48) 
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Me  questiono  por  que,  nesses  nossos  espaços,  não  víamos  a  Pedagogia  dos

Movimentos  Sociais20 deixar  as  marcas  que,  segundo o  autor,  vêm deixando  através  dos

séculos, nos coletivos. 

Arroyo vai destacar a vivência totalizante dos sujeitos nos movimentos sociais como

raiz  de suas virtualidades formadoras.  No caso dos sujeitos dessa pesquisa,  ela  não é tão

totalizante assim? O autor também nos fala que

Os movimentos sociais nos repetem que para milhões o presente ainda é a questão.
O presente mais elementar. Vivem sua história, se organizam e mobilizam para dar
conta do seu precário presente sem horizontes. Às voltas com o presente. Suas vidas
e sua sorte no jogo perene do presente (ARROYO, 2003, p 38).

De  fato,  essa  é  uma  realidade  de  pequena  parte  dos  militantes  da  Central.  Essa

passagem fala diretamente sobre coletivos que estão na luta pelas questões mais essenciais

para manutenção da vida. São esses entes que vêm há séculos reproduzindo e adaptando uma

pedagogia dos  movimentos.  Sendo nós  assim,  quase sempre,  tão diferentes,  o  que dessas

pedagogias pode nos servir? Precisamos delas?

Olhar para os processos de luta com crianças certamente me anima e inspira. E o que

se  ligava  diretamente  à  necessidade  de  “consertar”  um  problema,  de  “eliminar”  uma

contradição, foi ganhando cada vez mais outros contornos quando deixo me envolver pelo

cotidiano com o qual trabalho. Em vez de encontrar uma resposta para o meu “problema”,

foram surgindo novas perguntas a cada passo do meu caminho. Como coloca Esteban:

A pesquisa  no  cotidiano  nos  coloca  algumas  indagações  que  exigem  proposições
metodológicas específicas, não bastando uma adaptação dos procedimentos instituídos,
pois é uma pesquisa que não pretende construir apenas explicações para os fenômenos
encontrados, mas procura aprofundar a compreensão dialógica vinculada a processos de
intervenção. A nova epistemologia que vai se configurando entrelaça-se a reelaboração
metodológica (ESTEBAN, 2003, p. 199-200).

Novas perguntas que vão construindo algum conhecimento sobre esses espaços, sobre

essas  pessoas  e  eu  mesma,  que  vão me  formando,  pesquisadora,  nesse  diálogo.  Que vão

colocando possibilidades e impossibilidades de intervenção.

Encontro perguntas e encontro respostas e respostas. Ou não as encontro e imagino

que esse  trabalho acaba  por  trazer  poucas  certezas  e  muitas  interrogações  para  as  tantas

pessoas que o constituem e para a organização com e para a qual ele se desenvolve.

20 Compreendemos como Pedagogia do movimento a identidade pedagógica que se estabelece nos movimentos
sociais a partir de sua origem, das suas vivências existenciais e culturais comuns. Essa pedagogia se expressa na
capacidade de aprender com a memória coletiva e a cultura, repetindo rituais, símbolos, representações, palavras
de  ordem,  gestos,  formas  de  organização  e  representação.  Os  movimentos  sociais  adquirem  virtualidades
formadoras ao  trazerem constantemente  para  o  debate  as  questões  fundamentais  da  condição  humana.  Ao
abordar  as  questões  sociais  e  culturais  esses  processos  pedagógicos  se  ligam  a  Pedagogia  do  oprimido  e
dinamizam a teoria e ação pedagógica. (ARROYO, 2003, p. 28-49) 
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Umas das principais perguntas que faço e ouço é “Como está fulan@?”; nessa frase

fulan@ é a minha filha ou @ filh@ da pessoa a quem me reporto.  A maternidade é sem

dúvida  um dos  principais  pontos  das  nossas  conversas.  Como vai  a  minha  criança  ou  a

daqueles com quem falo é um mecanismo de aproximação que é utilizado de forma quase

automática.  Esse  é  um dos elementos  que temos em comum e um dos nossos  principais

pontos de contato.

Conversei, no curso desse trabalho, com várias mulheres, inclusive não mães e nem

todas as conversas foram registradas e/ou estão escritas nesse trabalho. Mas as conversas

agendadas, mais longas, foram realizadas com mães. Algumas vezes na presença das crianças,

outras não. A maneira que cada uma de nós vivencia a maternidade, o modo que conduzimos

a educação de nossas crianças se toca num ponto e se afasta noutro.

A maternidade  a  que  me  refiro  aqui  é  a  reação  a  um modelo  que  coloca  toda  a

responsabilidade da criação d@s filh@s sobre a mãe, de acordo com uma série de “normas”

que para transpor é necessário justificar e a partir de uma concepção de infância que coloca as

crianças no centro da vida de suas mães, como está sendo a sua principal tarefa na vida, o que

Sharon Hays chama de “maternidade intensificada” no seu livro As contradições culturais da

maternidade. Após extenso trabalho de pesquisa para a sua tese de doutorado, ela afirma que

Ainda que as mães não considerem especialistas todos os que fazem recomendações
sobre  a  educação  de  filhos,  nem  os  considerem  infalíveis,  nem  concordem  ou
prestem alguma atenção a seus conselhos, de um modo geral elas estão sempre se
deparando com o modelo dominante e sentem a necessidade de reagir a um modelo
que faz de cada mãe a principal  responsável  por seus filhos,  que exige métodos
desgastantes  e  considera  as  crianças  (e  sua  educação)  sagradas,  puras  e  não-
corrompidas pelos valores do mundo em volta. Antes de examinarmos em maior
profundidade  as  semelhanças  criadas  nesse  plano  cultural,  talvez  seja  bom  que
examinemos as diferenças que surgem quando as diferentes circunstâncias sociais
das  mães  moldam  diferentemente  suas  interpretações  e  reações  ao  modelo
dominante da criação de filhos (HAYS, 1998, p.99).

Fazendo uso desses  espaços  com maior  ou  menor  frequência,  as  mães  com quem

converso possuem diversas condições sociais. Uma funcionária pública federal, concursada,

mãe de uma criança filha de um pai com a mesma condição de estabilidade no emprego. Uma

profissional de uma organização política, que possui um trabalho diretamente ligado à sua

militância numa organização que é nacional e que mudou-se, em função desse trabalho, com o

bebê e o companheiro para uma outra região. Uma mãe de quatro meninos, presidente da

associação de moradores da sua comunidade, que começa a militar junto a um sindicato de

professores em função da luta pela educação das suas crianças. Com essas mulheres mantive

um contato maior. Mulheres em diferentes condições que vão expressar de forma diversa sua
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relação com a maternidade e a militância. No próximo capítulo, começo a trazer as conversas

que tive com cada uma delas.

3 CONVERSAS E ATIVIDADES: A PESQUISA DE CAMPO

Neste capítulo trazemos um sumário das conversas e das atividades que participei no

decorrer desta pesquisa. Elas têm importância não apenas porque fazem parte da metodologia

proposta – no caso, porque são parte integrante dos estudos do cotidiano  – mas também

porque é aqui que vamos ver como alguns dos elementos-chave do estudo-ação aparecem.

Isto  é,  foi  por  meio  delas  que  conseguimos  realizar  o  processo  de  interação  com  os

responsáveis   militantes  e,  com  isso,  permitir  que  refletíssemos  sobre  nossas  questões,

alterando nossas práxis, construindo nessa parceria muitas das ideias que virão a embasar

nossas considerações finais sobre a pesquisa.

3.1 PRIMEIRA CONVERSA

Com a primeira mãe agendei uma conversa.  Nossa conversa se inicia com ela me

narrando  sua  trajetória  de  militância.  Conhecendo  parcialmente  o  trabalho  que  realizei

anteriormente e sabendo que dou “continuidade” a ele no mestrado, ela me pergunta por onde

eu  quero  que  ela  comece.  Ao que  eu  respondo:  “Pelo  começo!”  Tivemos  uma tarde  tão

agradável, a bateria do gravador que eu carregava se esgotou. Não sou capaz de descrever

aqui  tudo  o  que  apreendi  dela  e  coloco  aqui  apenas  uma pequena parte  daquilo  que  ela

compartilhou no espaço de uma tarde.

Eu a encontro num dia muito feliz, pois ela recentemente conseguiu uma vaga para seu

filho numa creche.  Nas palavras dela:  “Depois de três anos de batalha por ela”.  E,  nesse

mesmo momento, segue, sem parar:

Então,  quando a  gente  diz  sobre  o  direito  à  maternidade  que  nos  é  negado  no
cotidiano,  porque  é  isso,  as  tarefas  domésticas  continuam  para  as  mulheres,  as
tarefas com os filhos continuam com as mulheres […] A regra é que hoje ser mãe,
nessa  sociedade  do  capital,  é  muito  difícil.  […].  Porque  a  gente  vive  em  uma
sociedade que coloca para a mulher a necessidade dela ser mãe para se realizar. O
culto à maternidade, à santificação, à beatificação do que é ser mãe… E, ao mesmo
tempo, ela exige que você seja uma trabalhadora que pareça não ser mãe. Então é
muito dura a maternidade, em especial em tempos de crise, em tempo de perda de
direitos.

Esse é o discurso de uma mulher militante sobre o que ela compreende que é ser mãe

hoje. Num momento de intensa felicidade, na efetivação do direito individual do seu filho, no
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espaço de uma inspiração, ela surge como sujeito coletivo e, falando por todas nós, traz tantas

das nossas questões…

Tendo uma gravidez planejada – de acordo com a estrutura material que possuía a

época que resolveu ter um bebê, com um companheiro que participou desse planejamento –

essa mulher começou ainda na gravidez a enfrentar a pressão para que não assumisse um

cargo  numa direção  sindical.  Nesse  momento,  “O pai  veio  pra  cima,  dizendo  que  era  o

momento, que já estava vendo que ele ia ficar em casa com a criança enquanto eu ia militar

por aí. […] Essa foi uma das minhas primeiras frustrações, porque a gente tem muitas na

maternidade,  você  tem que aprender  a  sobreviver  a  elas”.  Embora não tenha assumido a

direção sindical, ela passou toda a gravidez militando, como fez durante a maior parte da sua

vida. Mas a sua relação acabou no sétimo mês da gestação. Nesse momento afastou-se da

faculdade,  mas  ainda  participava  das  reuniões  da  organização  política  que  era  parte,

inicialmente na casa dela. O pai do menino ficava sempre com ele para que ela fosse à terapia,

mas “se era alguma coisa relativa a militância, era um inferno”. Ele telefonava e dizia: “Olha,

não dá… Volta pra casa agora que o menino está sofrendo… Cadê você? Você tinha que estar

aqui! Isso não é maternidade, você tem que cuidar do seu filho!”.

A  despeito  de  toda  pressão  do  ex-companheiro,  com  quem  ela  compartilha  os

cuidados, ela consegue seguir militando. Com um bebê de três meses, ela já vai a passeatas e,

aos seis meses, vai ao Encontro Nacional de Mulheres da Conlutas. De certo modo, é por

causa dele que elejo essa mãe como uma das que quero conversar. Nos três dias de encontro,

ela  lá  estava com seu bebê e  foi  eleita  integrante da Executiva Nacional  do MML nesse

encontro. Minha filha ficou em casa enquanto eu participava deste evento e eu pouco vi do

espaço para as crianças. Mas, o pouco que vi me deixou irritada: músicas evangélicas, Xuxa

Só Para Baixinhos e mulheres (em sua maioria negras) vestidas de branco e com toucas na

cabeça.

Rapidamente chegamos nesse assunto na nossa conversa,  pois nesse encontro onde

estava com seu bebê, ela dormiu no espaço destinado às crianças durante as atividades dos

responsáveis. O lugar era muito frio e a estrutura não comportou o número de delegadas, que

ultrapassou em quase o dobro da estimativa da organização. Os alojamentos eram salas de

aula e era necessário dormir em colchonetes, em salas com muitas pessoas transitando.  

Conhecendo as pessoas responsáveis por cada tarefa, rapidamente ela conseguiu dois

marmanjos  que providenciaram sua mudança para o lugar onde de dia funcionava o espaço

das crianças e a  noite  pernoitavam as meninas  que durante o dia  cuidavam das crianças.
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Lembrei que num dos dias ela me disse que estava alojada lá…. Logo que falo desse espaço,

ela não me dá de imediato aquilo que busco – que fale sobre esse espaço.

Começa então a falar a respeito do que ela acha sobre “Creches”,  no geral.  Inicia

dizendo que, em sua concepção, quando discutimos “Creche” estamos falando de Educação

Infantil,  que,  de modo contínuo,  atende à  primeira  infância.  E coloca duas questões,  que

considera fundamentais: o fato de não considerar que essa deva ser uma bandeira de mulheres

e  sim do  conjunto  da  sociedade,  pois  as  crianças  têm necessidade  desse  espaço  para  se

desenvolverem, e o problema que é a dificuldade de garantir a subsistência com uma jornada

intensa e prolongada, quando se tem crianças pequenas sob sua responsabilidade. Ela traz

então uma questão: temos que trabalhar para sobreviver e precisamos também lutar para que

possamos ter a carga horária reduzida, de modo que possamos inclusive não precisar deixar os

filhos durante tantas horas numa instituição para que possamos trabalhar. Essa necessidade de

lutar  para  manter  e  avançar  em  relação  aos  direitos  em  relação  ao  trabalho  apontam  a

necessidade de espaços de cuidado nos espaços de militância. Como ela mesma afirma:

Então, tem uma necessidade, nos espaços que a gente faz militância. Eles precisam
garantir esses espaços para que a gente possa lutar contra isso. Qual é a contradição:
quando me dão isso eu fico feliz ao ponto de achar que isso basta e não questiono o
tipo de espaço, eu acho que isso acontece com o conjunto das nossas creches…, Mas
eu acho que já  é  uma vitória,  é  uma caminhada.  Todos os  espaços têm que ter
creche, que ainda não tem. Então nós temos que fazer com que todos tenham e nós
temos que melhorar a qualidade. Porém, compreendendo que é possível relativizar o
que seriam esses espaços de acordo com o que cada organização pode fazer em cada
momento.

Por  um lado,  lhe  parece  adequado  que  uma organização  pequena  se  organize  em

pequenas reuniões com os próprios membros cuidando das crianças, trazendo os materiais

necessários.  No  entanto,  a  ela  gera  alguma  revolta  o  fato  de  que  em  grandes  eventos

realizados  por  entidades  –  que  têm a  possibilidade  de  arrecadar  fundos  com entidades  e

militantes e onde há toda uma preocupação em receber do melhor modo possível delegações

ou lideranças internacionais – não haja especial preocupação em receber do mesmo modo

mulheres mães. 

Ela me informa que ingressaram no seu local de trabalho muitas mulheres, em função

do aumento de vagas em concursos nos primeiros anos do governo Lula e, ainda assim, o seu

sindicato  não  tem  políticas  no  sentido  de  atender  as  mulheres  mães.  Ainda  diz  que

compareceu  a  uma  recente  atividade  nacional  do  Conselho  Federal  de  Serviço  Social,

profissão em que a categoria é predominante feminina, e não havia espaço para as crianças.

Me diz aquilo que vivencio também, desde que me tornei mãe: “nós estamos fora do espaço

de militância, a gente não é vista, não é enxergada” e, em função dessa dificuldade de entrar e
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permanecer nos espaços de organização política, é que ela acredita que quando temos um

espaço onde deixar nossas crianças acaba que “topamos qualquer coisa”.

Retornamos então à Creche do I Encontro Nacional de Mulheres da CSP-Conlutas.

Sempre ressaltando o acolhimento que receberam no espaço, ela relembra que a parte da

equipe responsável pelos bebês não apenas estava uniformizada como babás, mas também

tinham no seu uniforme a inscrição “Deus é fiel”. 

Nesse momento, mais uma vez lembrando o quanto foram bem tratados pela equipe,

ela me diz que não tem dúvidas de que uma evangélica que goste de crianças cuidará muito

bem do seu filho, a religião não é um problema no que diz respeito ao cuidado. No entanto,

ela destaca: “Mas eu não quero que ela ensine para o meu filho uma reza, uma oração, que

Deus existe.  Eu digo na minha família  que não existe…”. Nesse momento,  a criança em

questão tem meses e “ensinar uma reza” não é uma questão real para essa família ainda.

Embora tenha conseguido um lugar menos insalubre para ficar com o bebê durante o

curso do evento, o que incomoda mais a essa mulher, no momento em que conversamos, é o

acolhimento a mães e crianças não ser pensado no marco geral.

Quando ela  me diz  que “esse espaço tem que ser pensado”,  compreendo que esse

acolhimento extrapola o lugar onde as crianças estarão no momento da reunião, mas também

onde ficam durante toda a realização do evento.

Você entende o cuidado que não se tinha? Que naquela Creche não se teve? Não se
teve um cuidado com as mulheres mães, de onde elas iriam dormir, porque a gente
tinha que dormir em salas de aula úmidas, mofadas, com bebês de meses, em um
colchonete, num frio gigantesco onde eles poderiam pegar uma pneumonia… Aí as
mães iriam ficar mais culpadas e nunca mais participariam de um movimento com
os seus filhos… Para o meu filho não passar por isso, porque eu tinha um ex-marido
muito controlador, muito difícil, eu tive que dormir dentro da creche e as mulheres
da creche foram fundamentais. Nem uma amiga minha disse, mas as mulheres da
creche falaram “temos que dormir aqui mesmo também, vai ali, sai um pouquinho,
se diverte, a gente olha o seu filho”.

Tendo  enfrentado  algumas  dificuldades  e  tendo  conseguido  participar  de  uma

atividade cultural, em função da relação de confiança e do apoio que conseguiu na creche e da

posição que ocupava na direção, ela afirma que recebeu o cuidado de que precisava. Mas

se/me questiona: “e as outras? ”.

Eu lembro de outra mulher, com quem estive no mesmo evento, e que me falou da sua

maravilhosa experiência com suas crianças naquele espaço, que observei tão pouco, mas me

deixava angustiada pelos poucos elementos com que tive contato. E de outra ouvi: “se é o

para o meu filho dormir nesse negócio aqui, no chão, eu nunca mais venho num negócio

desse”. Temos acordo que isso vai depender das referências de cada mãe. Algumas mães, com

certeza,  teriam muitas dificuldades:  funcionárias  públicas,  estudantes  universitárias… Mas
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outras não vão achar a situação tão adversa. O modo que essa criança vive a infância e aquilo

que as mulheres acham ideal depende de suas referências, que variam muito de uma para a

outra. 

Eu pergunto se a exclusividade do cuidado das babás, se não tivesse o “Deus é fiel”,

mas se tivesse uma funcionária  uniformizada para  dar  atenção exclusiva a  cada uma das

crianças menores, é uma posição onde podemos desejar estar. Porque essa é uma concepção

de vida que é inversa aquilo que a Central se propõe. No entanto, uma mulher, que viva em

condições  piores do que as nossas,  pode até achar que essa condição é ideal,  que é uma

condição maravilhosa. Isso certamente vai causar impacto, será parte da formação política

dela naquele momento.

Minha interlocutora diz que acredita que “tem a ver com como trabalhamos as coisas”.

E relembra que junto aos seus companheiros, quando ainda não tinha filho e era funcionária

da Central na organização do I Congresso chegaram “a conclusão de que tinha que ter creche,

tem que ter creche de qualidade. ” Para ela a organização dos espaços vem num “crescente”:

Se você pega a última creche, a creche do último Congresso, o Pedro foi, era uma
coisa recreativa. E eu acho que é bom. Inclusive, tem essa lógica, de o cuidador só
pode ser a cuidadora, só pode ser no feminino (no evento a que ela se refere havia
muitos homens realizando todas as tarefas). Então, na verdade, ali você tinha uma
empresa de diversões. Praticamente, que aí é o outro lado da moeda, vai sair um
pouco dessa coisa do cuidado mais minucioso e que, às vezes, não é nem no cuidado
minucioso.

O cuidado minucioso  para  ela  passa  inclusive  pela  escolha  dos  alimentos  e  relata

dificuldades encontradas na alimentação da sua criança.

Meu filho nunca havia tomado iogurte na vida, teve que tomar Danone. É aquela
história, a referência de cada um, vai ter mãe que: “Ah, que bom que meu filho está
tomando iogurte, porque eu não tinha dinheiro para dar”, mas eu não dava para o
meu  filho  por  problema  nutricional,  crianças  não  precisam  de  coisas  cheias  de
açúcares e de compostos químicos, com menos de 1 ano de idade, na verdade pra
mim, até os 3 eu tenho que tomar cuidado. 

E questiona porque o cuidado com alimentação, a informação sobre a alimentação está

restrita aos pequenos e doentes. “Por que esse tipo de cuidado tem que estar restrito a mulher

doente e aos seus filhos, e no maior conjunto da classe? Por que a classe não pode saber que

tem  certas  coisas  que  não  são  legais  para  o  seu  filho,  inclusive,  que  são  altamente

cancerígenas?”.  Para  ela,  há  uma  dificuldade  de  debate  sobre  as  nuances  desses  nossos

problemas que ela associa ao fato de mulheres não estarem tão presentes nas direções das

entidades:

Quando a gente debate creche, a gente debate como se fosse algo da outra. Esse é o
lance: a gente nunca debateu o que os nossos filhos precisam, porque as mulheres  mães
não estão nas direções das coisas. Para você discutir creche você não vai discutir com as
mães da Central, você vai discutir com quem tem dinheiro. […] Aí você vai discutir com
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homens. Por que homens? Por que esses homens geralmente têm o dinheiro? Porque eles
estão nos cargos mais importantes. Por que as mulheres têm que ocupar espaço? Porque
só eu sendo de uma executiva, de algum lugar de fala, concreto…

No espaço de decisão de hoje,  para ela,  “a discussão é sempre na terceira pessoa.

Porque as mulheres trabalhadoras precisam…. Porque as mulheres trabalhadoras são 50%….

Porque as crianças não têm tantas vagas…” Para ela, isso expressa, através da linguagem, um

distanciamento que é real do ponto de vista da direção. Para ela devia ser dito: “As nossas

mães… Porque as nossas mães trabalhadoras precisam…”

Quando eu encontro essa mulher, ela está vivendo o que chama de um processo de

desconstrução de si mesma. Ela fala sobre sua ligação com outras mulheres militantes e sobre

sua ruptura com o partido no qual militou durante muitos anos, o PSTU. Naquele momento,

ela  militava,  além  de  sindicalmente,  em  outros  dois  espaços:  o  MAS  (Movimento  ao

Socialismo) e o NOS (Nova Organização Socialista), onde milita até agora.

No  NOS,  uma  organização  recém-criada  e  ainda  pequena,  elas  têm  discutido  a

presença e permanência das mulheres mães em suas fileiras e tem organizado o cuidado com

as crianças coletivamente. Ela acredita que pelo fato de se conhecerem e terem uma série de

acordos no que diz respeito à educação das crianças, o NOS tem conseguido organizar bons

espaços da seguinte maneira: “a gente leva material, cada um leva, mas é muito legal que a

gente se conhece, a gente escolhe pelo menos os melhores DVD’s, os melhores brinquedos, a

gente  estipula  o  melhor  espaço”.  Para  além de  compartilhar  os  materiais  –  criando  elas

mesmas os espaços de que necessitam –, elas também solicitam a ajuda dos companheiros que

não  vão  participar  da  mesma  atividade  que  elas.  Mas,  mais  do  que  isso:  tem levado  as

crianças para todos os espaços e tem discutido a necessidade de acolher essas mulheres. Isso

se dá ao mesmo tempo em que essas mulheres têm criado uma rede de apoio entre si que as

fortalece emocionalmente. Essa mulher me diz que “nós precisamos ser abraçadas”, que “não

devemos  chorar  sozinhas  no  chão  da  cozinha”  e  que,  junto  a  suas  companheiras,  está

militando também para que não se ouça mais numa plenária, frase como “De quem é esse

menino?!”. Elas não estão mais dispostas a lidar com isso.

Eu  lhe  falo  da  minha  dificuldade  de  realizar  qualquer  atividade  que  exija  muita

atenção  estando  a  minha  filha  presente.  Coisas  como  cozinhar  podem  se  tornar  até

relativamente perigosas pra mim quando ela está por perto. Mais de uma vez me queimei ou

cortei porque continuei o que estava fazendo para responder uma pergunta ou assustada por

algum ruído provocado por ela. Dificuldade que enfrentei durante o período que militei no

PSTU São Gonçalo.
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Eu vivi esse processo de ver as pessoas se habituando a conviver com uma criança

interrompendo  eventualmente  a  sua  fala  por  ter  alguma  necessidade  a  ser  atendida.  No

momento  em que eu  fui  militar  nessa  regional,  uma companheira  discutiu  na reunião  de

direção  que  é  necessário  que  houvesse  sempre  creche,  que  seria  necessário  que  fosse

assegurada uma quantia para que uma pessoa possa cuidar das crianças. A sala mais arejada

foi separada para esse fim. Como a sede era uma casa de vila, havia ali todas as condições

para que crianças de qualquer idade permanecessem por algumas horas: geladeira, fogão etc.

No começo, conseguimos fazer tudo funcionar perfeitamente. Mas eu comecei a ter

um número  maior  de  reuniões  e  começamos  aqui  e  ali  a  ter  dificuldade  de  falar  com o

militante de outra regional que desempenhava essa tarefa. Quando o problema apareceu, já

não era exatamente um problema, pois estávamos adaptados uns aos outros. Alice chegava e

ia para “sua” sala, brincava com “seus” brinquedos, pegava água ou gelatina na geladeira,

tomava um banho de “borracha” no quintal.

Avançamos em nossa conversa e chegamos no ponto em que ela me conta que milita

também num outro espaço: o grupo “Mães e Crias”. Segundo ela, o grupo se forma em 2015

em função de uma agressão a uma militante que estava com seu filho num ato de mulheres no

Centro do Rio de Janeiro. Muitas mulheres que anteriormente eram parte de um grupo do

bairro carioca de Santa Tereza, o “Santa Mãe”, estavam indo nos atos em 2015 e resolveram

juntar-se e criar o Mães e Crias.

Qual  era  o  grande  lance?  Essas  mulheres,  elas  estavam dando  um  grito  ali  ao
dizerem:  -  “Nós  vamos  ocupar  os  espaços  com  nossos  filhos,  nós  vamos  para
passeata com nossos filhos”. Aí agora, teve Ocupa Carnaval, eu mandei mensagem:
“Eu quero saber o seguinte: as crianças vão ficar em que ala? Porque eu só posso ir
para o bloco com meu filho, vai ter lugar para o meu filho ou não?”. E tinham 10
curtidas. Por que? Porque agora, nós já estamos dizendo para além da discussão de
creche, é uma discussão de espaço.

Pergunto se é só a questão dos direitos das mulheres mães que elas discutem, ao que 

ela me responde:

Então, nós estamos discutindo isso, depois de 2015, eu estou participando de um
grupo que é lindo,  que  são  as  mães  que dizem: “Nós não queremos só discutir
maternagem, nós queremos discutir política, estamos na luta pelos espaços políticos
de noss@s filh@s e o que a gente tem feito é indo em todos os lugares reivindicar.”
Onde é que vai ser a ala das crianças, das mães para os seus filhos? Como é que vai
ser a coluna? As mães vão à frente? E você viu que todos os protestos de 2015, de
mulheres, tinham mulheres com bebês muito novinhos? Isso é um avanço, porque
discutir mulher é discutir onde é que ela vai estar inserida. Se ela não pode estar
numa passeata que discuta o corpo dela, ela vai estar onde?



68

Volto a falar do I Congresso da CSP-Conlutas, dos homens cuidando, e não só jovens e

cuidando  não  somente  das  crianças  maiores,  mas  inclusive  dos  bebês.  Observei  que  a

interação entre a equipe era boa. Mas também observei o uso de táticas militares, grito de

guerra,  filas, uma série de coisas que poderiam não ter sido usadas,  porque o espaço e a

quantidade  de  profissionais  permitiam que  não  fossem.  Considerando  ainda  que  algumas

vezes  possa  ser  necessário,  em  função  da  segurança,  ter  práticas  com  as  quais  não

concordamos,  política  e  pedagogicamente,  mas  utilizamos…  Naquele  momento  não  era

necessário e esse foi o meio de manter a “ordem”. 

Mas na minha dificuldade de encontrar elementos mais positivos nesse contexto essa

mãe me aponta o fato de quase tudo ali ser mais coletivo, menos individual, do que o encontro

anterior. Nessa dificuldade de encontrar os pontos que representam avanços sou ajudada por

ela em seu otimismo:

Ainda não é, mas ainda vamos ter o dia que nós vamos conseguir dizer: “Olha só, os
nossos espaços de recreação, eles vão ter essa dinâmica, porquê que, por exemplo,
não se pode discutir com as crianças pequenas o que está sendo discutido com os
adultos, de outra forma?” Por exemplo, eu criei um grupo de mães que é o Oca das
Índias, leitura para mães e crias.

Sou  convidada  para  um  encontro  do  Mães  e  Crias  no  fim  de  semana  da  nossa

conversa. Eu digo que não posso ir porque estarei com minha filha. Ela me diz que justamente

em função de estar a maioria das mulheres com as crianças é que o encontro será na Quinta da

Boa Vista. E me descreve o processo do grupo:

Porque nós estamos aprendendo com os filhos,  você entende a diferença?  Essas
mulheres estão topando isso, elas estão dizendo: “Não vai ter mais espaço público,
que eu não vá porque eu tenho filho”. Porque nem sempre eu vou deixar o meu filho
em casa sob cuidado de terceiros, muitas vezes eu vou levar o meu filho, e aí, duela
a quien duela. Sabe, vai ter que aguentar o grito, o choro… “Eu estou com fome!”,
“Pera aí, quem leva no banheiro, que eu estou falando”. É assim, essa é a vida real, a
nossa vida é a vida real, eu sou mãe 24 horas por dia, mesmo quando eu não estou
com meu filho, não sou só mãe e meu filho vai transitar onde eu estou, inclusive,
porque o meu filho precisa me reconhecer enquanto mulher militante.

Ela me conta um diálogo com o seu pequeno, no qual ele lhe pergunta o que vão fazer

e  a  programação  do  dia  é  uma  reunião.  Eu  relembro  experiências  de  mães  e  pais  que

conhecemos com a resistência de seus filhos a irem para qualquer espaço de militância. Ela

justifica: “Porque os lugares são horríveis! Você tem que dar bons lugares…”

Eu relembro histórias: uma mãe que dizia que o filho odiava a sua organização. Uma

outra história de uma criança que ainda bem pequena dizia que queria votar num partido de

direita em função da militância de esquerda dos pais. “Porque eles viam os pais saindo para

fazer uma coisa que não é estar com eles, eles querem que a gente cuide deles. ”
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Esses relatos me marcaram fortemente, e eu sempre pensei em formas de evitar que a

minha filha tivesse esse ódio, essa falta. Porque eu tenho a expectativa que algum dia ela seja

uma mulher que milite e que acha que isso é importante, que reconheça…. Eu não penso em

espaços de cuidado e recreação antes de ter uma filha. Eu penso quando sou mãe, porque

compartilhei  experiências  negativas  sobre  a  maternidade  e  a  militância  com  minhas

companheiras. Por isso eu começo a pensar essas questões. Mas, em relação a que estejam em

todos os espaços, a luta para que estejam nos espaços me preocupa. Algumas situações de

militância são duras. Há momentos de discussão com ânimos alterados, há tensões que não

comportam a presença de crianças, de bebês. Então ela me narra uma série de situações com

mulheres e crianças. Percebemos com facilidade que cada criança e cada situação pedem uma

conduta diferente, sempre precedida de sensibilidade, no que temos pleno acordo.

Nós  temos  que  discutir  que  independente  do  que  você  faça,  tem  que  ter  a
sensibilidade, se o meu filho que pode estar numa creche, está num dia mais sensível
e tudo mais, se ele quiser ficar dentro da plenária comigo, ele tem direito e se ele
gritar, por favor, anotem naquele dia o que você vai falar, porque ele vai gritar! …
Mas ele não está a fim de estar na creche, ele ficou na creche a semana toda, ele quer
estar perto da mãe, então ele vai ficar perto da mãe e paciência! Porque nós somos
mulheres militantes mães, nós carregamos nossos filhos, essa é a diferença.

Mais uma vez me repete o convite para a reunião do Mães e Crias: “é importante você

ver o movimento real, um movimento de mães, ver o que avançou e as meninas têm avançado

muito!”. Eu tinha feito a opção de não criticar o movimento, até por não conhecer. Mas com a

insistência no convite não resisto e lhe pergunto: Não tem um reforço da maternidade nisso?

Não é uma contradição?

Eu acho que deu um avanço de consciência. Estamos vendo… Eu acho que estamos
numa fase de analisarmos cada uma das coisas que tenham um avanço, de quando as
mulheres dizem: “Eu não quero discutir só maternagem, uma mulher de grupo de
maternagem: quero discutir política.” O racha se deu no Santa Mãe sabe por quê?
Por causa das mulheres negras.
Santa Mãe é um grupo de mães que começou em Santa Teresa e hoje ele até existe
na Europa. Elas discutiam o que? Ser mãe. Discutiam aleitamento, problemas em
casa na divisão de tarefas, cuidados com os filhos, era um grupo de ajuda, de apoio,
muitas militantes só tiveram apoio ali, não tiveram apoio de suas organizações, que
você virou mãe, né? …. Quem quer saber se o seu peito empedrou? Se você está
com febre? Que de madrugada o seu filho mamou horrores e não te deixou dormir e
você resolveu parar a amamentação de uma forma “assim ou assado. ” Ninguém
quer  saber….  Quer  saber:  “E aí,  você  escreveu  o panfleto?  Você volta  amanhã,
depois da greve? ”. Ninguém quer saber o que você está fazendo dentro da sua casa
com a tua criança. E aí esse grupo viveu as passeatas de 2015, e a primeira coisa que
o Santa Mãe fez foi discutir a legalização do aborto, por exemplo, nós somos mães,
gostamos de ser mães, mas tem mulheres que não querem e tem mulheres que não
querem ter mais um filho sem o direito de legalizar o aborto, isso é um avanço.

Como nesse momento, ela já estava no NOS, que também tem políticas para mulheres 

mães eu tenho que lhe perguntar: Mas fizeram isso mais no NOS ou no Santa Mãe?
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Isso é no movimento, elas “dão o racha” no movimento, tem gente que sofre mais do
que a outra, depende da sua raça, depende da sua condição social. Então, isso aí
criou uma nova possibilidade, porque as mulheres avançaram, porque elas acharam
que agora tem que discutir para além da maternagem e a outra coisa é que nem toda
criança vem do útero, tem as mães que adotam…

Insisto: Mas essas mães que estão no movimento, estão inseridas a partir da questão da

maternidade…

Começaram assim, tem gente que discute tudo e não deixa passar uma piadinha
machista. São mulheres feministas, que se dizem feministas, começaram na política
pelo feminismo. Precisam de ajuda, precisamos ajudar. Quais são as necessidades
reais de uma mulher trabalhadora mãe? E precisam de ajuda na formação, porque o
viés pós-moderno é grande. Você não pode olhar para um bando de mulheres e dizer:
“um bando  de  pós-modernas”.  Estão  começando,  você  tem que  auxiliar:  “olha,
vamos aprofundar a consciência política? Vamos pegar um textinho para ler, vamos
fazer isso juntas?” … Eu estou muito feliz.

Nesse  encontro  entre  maternidade  e  militância,  na  luta  por  condições  de  se

desenvolver politicamente enquanto educa sua criança, passando por um processo de ruptura e

iniciando a construção de um outro projeto político, compartilhando experiências e sonhos, eu

encontrei essa mulher que agora está muito feliz e assim me deixa, com essa afirmação que eu

quero que seja uma possibilidade para todas nós.

3.2 SEGUNDA CONVERSA

A segunda mulher com quem converso recebeu-me em sua casa, ainda convalescente

de uma recente cirurgia. Logo que chego, ela atende uma ligação do seu companheiro e diz

que está “com a companheira que veio fazer a entrevista do trabalho dela aqui em casa; a

gente tá aqui nas conversas do trabalho”. Tivemos nosso primeiro contato no I Congresso da

CSP-Conlutas e eu tentei explicar a metodologia do trabalho já naquele momento. Estar nas

“conversas” do trabalho é algo que me causa um arrepio imediato. Aquela conversa inicial foi

importante.  Essa  mulher  tinha  várias  tarefas,  estava  com  uma  criança  numa  atividade

importante e eu não imaginava que estivesse me ouvindo com tanta atenção. Mas ela ouviu e

compartilhou com o seu companheiro as impressões sobre a nossa conversa. Ao contrário das

outras mulheres, essa mulher permanece com o pai do seu filho e diz que ele, que não está

mais na mesma organização que ela, lhe “dá um suporte muito grande pra minha militância,

pra minha possibilidade de militar de uma maneira mais tranquila…”. Sua gravidez não foi

planejada, mas – tendo feito a opção de ter a criança –, o modo como exerceria a maternidade
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e como seria a relação do seu filho com a sua militância política se conforma numa questão

para si,  que compartilha com seu companheiro desde o primeiro momento.  Ela o explica

assim:

Por exemplo quando ele tiver 12/15 anos, eu não quero que ele veja a organização
que eu construo como um ser alheio a ele ou como algo que é repulsivo, como algo
que tira  a  mãe dele,  porque é algo que… Eu sempre tive muito essa… A gente
sempre  conversou  muito  sobre  isso,  inclusive,  por  exemplo,  mesmo  o  meu
companheiro não sendo do partido, nos espaços de creche do partido, por exemplo,
eu sempre, mesmo que, as vezes o meu companheiro pode ficar com o meu filho,
mas as vezes eu digo: não, hoje eu quero levar, por que eu quero que ele vá pra
creche, por que eu quero que ele viva o meu ambiente também, de militância, o meu
cotidiano, que ele saiba porque eu faço isso porque eu dedico a minha vida pra isso.

Tendo sempre refletido sobre os espaços em que o filho devia estar,  no que esses

espaços ofereciam enquanto possibilidades, ela me diz que inicia uma reflexão sobre uma

série de coisas sobre as quais ainda não tinha pensado, isso a partir do meu trabalho e da

conversa que tivemos. Fiquei orgulhosa e feliz. Mais ainda quando ela me informa que ficou

“muito curiosa de ler  o  trabalho depois,  de ler  mais  sobre essas histórias  das  creches no

movimento de um modo geral, porque eu sempre fui muito crítica”. No tipo de pesquisa que

desenvolvo encontrar aliadas é fundamental.

Muito rapidamente a conversa corre e, sem roteiro, vou trazendo as minhas questões

enquanto lembro daquilo que conversei com a mãe com quem estive anteriormente e também

vou relembrando a situação e tentando me lembrar do que conversamos ainda no Congresso,

isso enquanto o menino corria a nossa volta. Como havíamos falado da necessidade de pensar

os espaços, ela retoma de um ponto que eu e a outra mãe já falamos e de um lugar diferente de

nós. Porque ela é a mulher que assume a postura crítica, que não se conforma em nenhum

momento. Aceitar o espaço que tem porque tem a necessidade de militar? “Não eu nunca tive,

inclusive eu tenho uma fama de reclamar sempre, muito, exatamente da gente não pensar mais

a fundo e não planejar mais a fundo isso. ”

Se referindo aos espaços no movimento e na sua própria organização como “um filho

sem pai nem mãe”, ela me diz ter feito reflexões a partir da nossa conversa. Isso lhe deu

“bastante vontade de ler mais pra poder inclusive colaborar com essa discussão mais a fundo,

dentro do partido inclusive, e não só de maneira teórica, mas inclusive de maneira prática,

propondo algumas coisas…”

Na fala dessa mulher, a comparação entre os espaços menores e maiores e entre as

organizações também existe, mas no caso da organização da qual ela é parte, sua crítica ao

não planejamento, ao jeitinho com que os espaços são organizados é mais contundente:
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Só que não é um negócio que é pensado, que é planejado com mais…. Quando é, é
isso, é nos grandes eventos, mas no cotidiano, numa plenária, numa reunião, uma
atividade de um dia inteiro, um negócio que as vezes necessita e precisa ser pensado,
também  acaba  não  sendo.  É  meio  que  no  improviso,  é  um  negócio  meio  de
improviso, eu não acho que é o caso, por exemplo do – não visualizo que seja esse o
caso, por exemplo –, o caso na perspectiva da CSP. Porque é isso, os eventos muito
maiores,  atendem a uma gama de pessoas,  a uma gama de necessidades, que na
minha avaliação não dá pra ser isso, um negócio da correria, de planejar em cima da
hora… Não é que é isso, a gente viu que tinha um planejamento, tinha um negócio,
só que não é um negócio que de repente tá dentro de uma perspectiva mais geral que
a gente discutiu a fundo, eu acho que de fato é um negócio que tá ainda… É o
caminho todo que a gente precisa percorrer e que eu acho…

E nesse caminho que precisamos/pretendemos compreender, essa mulher também vem

cumprindo importante papel. Ela tem sido chamada a ajudar na organização desses espaços no

partido que milita. Quando uma mulher sem filhos, que está com essa tarefa no momento, a

procura, o faz dizendo que ela, enquanto mãe, não põe o filho numa “bolha” ao mesmo tempo

em que costuma se preocupar com as condições do local.

Porque eu não posso oferecer um risco, um perigo…. Então ela diz que eu tenho um
determinado equilíbrio na hora de ver as coisas, então ela sempre diz assim: como
eu não sou mãe, mas eu não quero oferecer um negócio sem condições mínimas, eu
venho te perguntar porque eu acho que você pode ajudar nisso.

Em seguida mostra a importância daqueles que utilizam tomarem a frente no processo

de debate e construção dos espaços. “Então, eu acho que, principalmente, que quem é mãe, as

companheiras  e  os  companheiros  que  vivem  esses  espaços,  eu  acho  que  eles  precisam

contribuir mais.” Assim seguimos juntas, mesmo morando em diferentes estados. E depois da

conversa que tivemos ela me diz que caminhos está trilhando:

cheguei a fazer algumas pesquisas na internet, dar uma olhada em algumas coisas,
conversei  com algumas companheiras,  porque me despertou  essa necessidade  de
pensar mais a fundo sobre temas que eu nunca tinha pensado… Sobre o negócio que
você  falou  muito,  das  brincadeiras,  como  que  essas  brincadeiras  podem  ser
propositivas no sentido de ver como isso, inclusive, pode aportar pra essa visão de
mundo que a criança tem… Que a criança vai ter… Como a gente pode trabalhar,
falar  sobre  a  questão  do  racismo,  como a  gente  pode  falar  sobre  a  questão  da
opressão, isso na brincadeira também, achei um tema muito legal pra pensar, pra
refletir, pra ver mais a fundo.

Ela acha que é uma dificuldade a enorme faixa etária que os eventos normalmente

atendem: crianças de poucos meses até crianças com 12 anos.  E acredita  que brinquedos

populares entre as crianças, como piscina de bolinhas e camas elásticas são uma opção porque

acabam por atender a tod@s. Mas imediatamente aponta uma outra possibilidade:

Acho que esse negócio do olhar, do que é, do que são as necessidades da classe hoje
e do que a própria classe consegue refletir do que são as suas necessidades, entender
o que são as suas necessidades, é um negócio bem complexo, né? E que eu acho que
tá ligado a esse perfil, o que não impede que a Central possa ter uma perspectiva de
ofertar uma outra forma de fazer, outras possibilidades de trabalhar aquele espaço
ali. Eu acho que pode, eu acho inclusive que deve, nessa perspectiva que a gente
falava, que é a perspectiva mais geral, de reflexão, sobre o espaço. Porque criança,
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de um modo geral, é isso, está na escola o tempo todo, tem um grau de reflexão, tá
formando em todo momento que ela tá no espaço, que ela tá fazendo alguma coisa,
ela tá formando um pensamento, ela tá tendo uma compreensão do mundo também,
ela tá… E se a gente não aproveita isso, a gente deixa de usufruir de um espaço que
É interessante pra gente, coisas que hoje na escola normal, nos espaços da sociedade
do jeito que ela é …

E nós conversamos sobre as suas escolhas, em seu cotidiano, para educação da sua

criança. Ela o colocou numa escola pública. Não uma escola pública de excelência, mas uma

escola pública comum, próxima de casa, fazendo a clara opção de colocá-lo a conviver com

crianças “da sua classe”, com a realidade para a maioria das pessoas do nosso país. E não é só

ele que está tendo contato com a realidade. Filho de pais que trabalham e fazem a opção de

não o colocar numa escola da rede privada, pais que ainda se impactam ao olhar para criança

que chora porque no primeiro dia de aula, lá chegou, numa nova escola, sozinha. É a mesma

realidade,  e  não  é.  Aquilo  que  acontece  na  escola  do  seu  filho,  as  diferenças  entre  as

possibilidades dessas crianças de uma mesma classe, ela traz para que reflitamos sobre os

espaços que podemos construir. Como ela diz: “Esse negócio do perfil, do tipo da creche, eu

acho que a gente não pode perder essa perspectiva, da perspectiva da classe também, entende?

Porque, às vezes, uma necessidade que é de um, não é de outro. ”

Aí ela fala sobre uma experiência em um evento do seu partido, muito menor do que o

congresso, onde educadoras elaboraram um pequeno projeto e articularam as atividades de

acordo com as concepções mais gerais daqueles que dele participavam:

Mas foi um negócio que eu achei tão fantástico, porque foi uma preocupação com
aquilo e se montou um espaço com base naquele planejamento. As atividades, as
proposições das atividades, as proposições dos espaços, o que fazer, os momentos
como…. Sabe? Foi muito bacana. Foi uma creche pra mim que foi fantástica.
Tiveram falhas?  Tiveram. Tiveram coisas  que ficou a desejar?  Tiveram. Mas foi
pensada, organizada e planejada dentro da concepção do negócio lá mesmo, então
assim, eu achei muito bacana.

E lá, mais uma vez ela lembra da nossa conversa e da empolgação que tem para iniciar

a leitura desse trabalho: “Eu quero muito acompanhar isso daí os resultados. Quero ver como,

as coisas que eu posso extrair de lá pra ajudar a propor isso em outros espaços, pra gente

tentar refletir mais sobre isso de conjunto, porque não acho que é uma experiência só pra

gente…”

Não ser uma experiência  só pra gente, pra ela, significa que não é uma experiência

para o espaço de militância, mas para a vida. E para dar exemplo de como isso funciona ela

traz uma história que acontece pouco depois da nossa conversa, na creche privada em que seu

filho ficava desde poucos meses de vida:

Lá tinha o tal do dia do brinquedo, que era um dia que cada criança podia levar um
brinquedo seu pra escola e a tia lá cortou o dia do brinquedo, porque todo dia do
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brinquedo tava dando muito problema. Porque não queriam dividir. Fulano leva seu
brinquedo,  mas  queria  brincar  só  com seu  brinquedo,  não  queria  emprestar  pro
outro, aí a tia cortou por um tempão… Aí o meu filho me questionou: mãe quando
vai ser o dia do brinquedo? Eu queria levar fulaninho, eu queria levar fulaninho….
Falei: “filho eu vou perguntar pra tia”.  Aí, quando eu fui conversar com ela,  me
falou que foi por isso, que ela tinha cancelado o dia do brinquedo… Aí, eu lembrei
da nossa conversa… Aí, pensando na nossa conversa, eu falei assim: “olha, deixa eu
te  falar,  eu  acho  que  tem  formas  da  gente  trabalhar  isso  com  eles,  e  eu  acho
importante trabalhar isso com eles não apenas pela proibição, que é um meio…” É
um meio só, que eu acho que foi o meio que ela conseguiu pensar, lógico que eu não
falei isso pra ela, “olha: é um meio limitado”. Mas eu falei assim pra ela: “eu acho
que é um caminho esse… Mas por que a gente não tenta trabalhar isso com eles?”
Falei com ela, inclusive: “eu me proponho a vir um dia aqui fazer uma oficina com
as crianças sobre brincadeira, sobre brinquedo, pra gente trabalhar alguns temas com
eles…” Dei uma de João sem braço lá na escola do menino, que não tinha nada a
ver,  mas  eu  propus.  Eu falei:  “se  você  quiser,  a  gente  pode pensar”.  Outro  dia
conversei… Eu lembrei muito da nossa conversa e fui falando um pouco, não do
mesmo jeito que não dava pra chegar lá e dizer: “olha eu quero discutir racismo e
classismo com as crianças”, não era isso, mas eu falei pra ela “olha: eu acho que a
gente tem que trabalhar, por exemplo, esse lance da sociedade, da posse”, então eu
achei legal nesse sentido, eu achei que foi uma reflexão, eu achei uma perspectiva
interessante  que  me  despertou  pra  isso…  Eu  falei:  “eu  vou,  vamos  lá,  vamos
conversar, vamos pensar um pouco sobre isso”.

Essa mulher mostra o tempo todo que pensou muito sobre a nossa conversa. E diz que

precisamos pensar e pensar. Ela pensa sobre o que estávamos pensando sobre os gigantescos e

coloridos brinquedos onde as crianças ficavam ora numa fila  ora noutra,  para brincar,  no

Congresso onde nos encontramos. Ressalta o fato de que algumas crianças não têm acesso a

esses espaços nunca ou quase nunca e para elas esses equipamentos podem representar as

férias de suas vidas. A minha criança e a dela, vez por outra, vão a um shopping ou parque

onde podem brincar nesses brinquedos. Nem todas as crianças têm essa mesma possibilidade.

Eu realmente não tinha pensado sob essa perspectiva. Pode ser o caso de pensarmos “como eu

posso propor isso, mas também acrescentar determinadas coisas… Por exemplo, esse lance da

participação, da explicação das coisas, pra mim é uma coisa essencial”. Talvez não seja o caso

de propor um espaço mais político e retirar atividades que são facilmente encontradas em

qualquer shopping ou salão de festas, mas o caso de deixar que as crianças decidam sobre as

atividades, que proponham, que protagonizem ações, que saibam qual é o espaço onde se

encontram, porque elas estão ali, o que se passa no seu entorno.

É parte do projeto da nova escola do seu filho, no ensino fundamental, a realização de

assembleias semanais, onde as pautas dos estudantes e famílias são debatidas e encaminhadas.

No momento em que conversamos, ela está empolgada com esse processo, pois considera que

É um momento de experimentação, da troca, sabe? Eu acho que é esse negócio daí,

por isso que eu falo: “ah, o espaço é legal, da gente pensar, da gente refletir sobre ele, da
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gente ver quais as possibilidades que a gente tem”, porque, por exemplo, na minha avaliação,

um espaço como esse pode ser ocupado por um pai que é militante, por uma mãe…
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3.3 TERCEIRA CONVERSA

Com a  terceira  mãe  eu  conversei  num momento  de  muita  ebulição,  enquanto  eu

assumia tarefas no espaço de cuidado e recreação num dos Encontros onde fui realizar a

pesquisa. Uma das crianças que estava no encontro era muito mais agitada que as demais,

agressiva. Essa mãe estava com ele no horário que almoçamos. Ela estava junto com a mãe

dele, que rapidamente almoçou e foi para as atividades, deixando o menino conosco. Durante

o almoço, eu expliquei o que estava estudando um pouco mais profundamente, já que, ao

entregar  cada  termo  de  uso  de  imagens  no  início  da  manhã,  eu  já  havia  explicado

sucintamente o assunto.

Começamos  a  conversar  e  a  primeira  foi  sobre  a  sua  amiga  que  nos  deixou  no

refeitório. Ela reclama porque a outra estava deixando as crianças sob seus cuidados todo o

tempo. No dia anterior, havia saído e deixado o menino com ela no quarto do hotel, sem ao

menos a consultar se ela podia, se queria ficar com o filho dela também. Eu havia passado

toda a manhã com essa criança. Ele batia nas outras, escolheu uma das monitoras para bater,

para  puxar  as  roupas.  Eu  conversei  com  ele  e  depois  com  o  organizador.  Chegamos  à

conclusão que tínhamos que tirar  a  moça de perto dele,  pois ela  não estava conseguindo

reagir. Reunimos os meninos da equipe e todos ficaram tentando fazer algo com ele, para que

ele não a atacasse.

Eu admito o meu preconceito:  eu achei  que era uma criança muito mimada,  mal-

educada  apenas.  Mas,  apesar  do  meu  preconceito,  eu  fui  buscar  informações  sobre  esse

menino. Saber da sua história mudou completamente a minha relação com ele. Por que ele

destruía seus crachás? Por que ele batia nas crianças? Por que ele puxava a roupa de uma das

monitoras? Eu não posso afirmar, com certeza, se “por isso” ou “quanto” o fato de ter sido

retirado de um abrigo para crianças tenha a ver com isso. Sim, uma criança mimada. Filho de

pais mais velhos que lhe fazem todas as vontades. Que nunca antes tinha tido nada seu e que

tem a necessidade de dizer o tempo todo “porque eu tenho isso”, “meu pai me dá”, “minha

mãe deixa”. Um comportamento irritante. Um espaço de tempo curto até para se aproximar

um pouco mais…. Foi o caso de acolher, de contornar.

A amiga da mãe dele é que me conta. E se propõe a conversar comigo, contar sua

história. A primeira parte da nossa conversa se perde. Falamos sobre nossas cidades. Onde

você  mora?  Faz  o que?  Tive  a  sagacidade  de  perguntar  algumas  informações  novamente

depois, quando sentamos num lugar menos barulhento, pois essa primeira gravação se perdeu
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por completo: a Juventude chegou para almoçar e cada coletivo carregava inúmeros tambores

e alguns megafones. Sentadas na saída do restaurante universitário, no local onde reuniríamos

as  crianças  para  voltar  ao  espaço  destinado  a  elas,  eu  conheço  um pouco  dessa  mulher

incrível. Ela está preocupada com as fotos, ela quer o meu contato, ela quer que eu as envie

pelo whatsapp. Ela me pergunta se ele “deu trabalho”. Identifiquei-me com essa mulher em

sua preocupação. É assim na minha família, com a minha mãe, comigo. A preocupação da sua

criança ser mal-educada.  Eu avisei que ele estava muito bem, era amigo de todos,  estava

cuidando das outras crianças menores. Ele se interessa: “Quem?”. Digo a ele que estamos

falando dele e ele volta sua atenção para outra coisa. Eu estava ali para conversar também

com ele, junto a mãe dele, caso ele quisesse. Ela pergunta se eu a adicionei e enfim consigo.

Ela pergunta se está online, porque deixou o celular em casa, com seus três outros filhos. Mas

não está. Ela não tem certeza de onde eles estão, imagina que na casa de uma tia, onde não

terão acesso à internet. Ela provavelmente desejava as fotos, mas também queria tentar ter

algum contato com os filhos que ficaram: “queria achar alguém para eu poder falar com eles.

E pensar que só vou ver eles amanhã. É difícil.”. Eu pergunto se ela mora numa Ocupação, lá

no interior de Minas Gerais. Ela me diz que não, que mora no 

“Projeto Minha casa, Minha vida”. Só que é a “minha casa, minha dor de cabeça”. A
gente paga menos, tudo bem. A gente não paga um salário, mas a gente paga. Sabe
quanto veio o nosso IPTU? R$274,59. Nós não temos rede de esgoto, nós não temos
asfalto, nós não temos  escola, nós não tem creche, nós não tem nada.

Eu pergunto então como ela chegou até esse encontro,  em que lugar ela milita,  se

milita em algum lugar. “Não, com o pessoal do sindicato, porque eu sou a mãe solidária à luta

do  sindicato,  sobre  os  professores.”  Talvez  ela  tenha  compreendido  que  eu  estivesse

perguntando se  ela  era  parte  de algum partido  ou sindicato.  Pergunto se ela  participa  de

assembleias:

Tudo em que eles estão, eu estou no meio. Tudo, tudo. Eu sou do apoio às escolas,
igual  aonde  que  meus  meninos  estudam,  eu  sou  Amigo  da  escola.  Ai,  se  os
professores  tiverem alguma coisa,  igual  eles  tiveram greve  no início do ano,  eu
estava com eles tentando reunir os pais dos alunos e nas greves para ver se o prefeito
liberava mais depressa.

É fácil compreender que ela é uma mulher que milita quando ela diz que “aonde que

se fala de luta, a gente está sempre ali tentando.” Professores grevistas e pais “amigos da

Escola” juntos numa mesma organização era algo que eu realmente não estava conseguindo

compreender! Digo que a  maior  parte dos sindicatos que conheço são contra  o Programa

Amigo da Escola e pergunto a ela então como se dá essa fusão:

O SINTRAM, ele é muito politicado, ele é muito do lado do prefeito. O SINTET,
que é o sindicato que a gente está, é dos professores, é o sindicato dos professores.
Que eles são contra aquelas burocracias, regras que eles arrumam. E eu fui, através
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da  vice-presidente  da  comunidade,  eu  sou  presidente  da  minha  comunidade.  Aí
tivemos um encontro no dia do Raça Negra,  nós saímos na passeata na rua e o
SINTET junto, tudo o que a gente ia fazer, o SINTET foi. No meu bairro, tomou o
apoio por causa das dificuldades que a gente encontra no bairro, porque não temos
rede de esgoto. Temos transporte para as crianças pequenas a prefeitura dá, mas os
Estaduais a prefeitura não dá. Então a gente tem que correr atrás… E com isso a
gente foi juntando, tentando suprir a dificuldade do outro, correndo atrás do que a
gente queria e acabou ficando tudo junto.

A fusão com o sindicato mais à esquerda vai se dar na luta pela efetivação do direito à

educação, inclusive a participação dos responsáveis nas reuniões escolares. Isso, por exemplo,

tendo um ônibus que levava as crianças para a  escola no qual  não podiam ir  junto ir  às

reuniões na escola, que são uma condicionalidade para receber o benefício do Bolsa Família,

o que exigia uma caminhada de 2 horas.

Então, a gente tinha que ir a pé, qualquer reunião a gente tinha que ir a pé. Foi até a
gente brigar, pedir o direito de usar o ônibus, porque a gente não tem nem o ônibus
normal, o ônibus normal é 3,45 e diz que vai aumentar para R$ 4,00, isso é um
absurdo!  Sendo  que  eu  pago  R$  140 de  ônibus  todo  mês,  para  o  meu  menino
estudar…. Aí, se for para R$ 4,00, como é que eu vou fazer para o meu menino ir
para a escola? Sendo que a prefeitura não me ajuda nem com R$ 1!

Eu lhe pergunto pelos seus outros filhos. Ela fala deles com um brilho intenso nos

olhos. E me narra uma relação de muito companheirismo, de diálogo permanente. “Eu os

respeito e eles me respeitam”. Pergunto pelos pais dos seus filhos. Eles são filhos de um único

pai, com quem ela se casou muito jovem. A história da sua relação é bem diferente das outras

mulheres com quem conversei para realizar esse trabalho, mas uma história um tanto comum,

que certamente ouvimos muitas vezes e talvez tenhamos visto em alguns filmes, sobretudo

aqueles que mostram as questões das relações nas famílias do interior. Ela fala, sem revolta,

talvez com alguma melancolia:

Me separei há treze anos. E tem dez anos que ele está na justiça. Ele falou assim:
“eu vou melhorar a nossa vida”. E não voltou mais. Aí ele começou a vir assim: ele
vinha duas vezes no mês, depois passou a vir uma vez no mês, depois de dois em
dois meses. Aí eu virei e falei assim para ele: “daqui a pouco você vai vir uma vez
por ano” e realmente ele começou a vir uma vez por ano. Depois sumiu.

O nosso ônibus chega e vou embora com os meninos, como ela diria. Não sentamos

para conversar  mais  longamente.  Eu almocei  em outros  lugares  no refeitório,  com outras

mães. Eu resolvi pequenos problemas, enquanto ela almoçava. Eu paguei um sorvete para sua

criança e um doce para ela. Tomamos um café. Passei-lhe todas as fotos e prometi ir a sua

casa comer a sua famosa galinha com quiabo. Ainda não tive oportunidade, mas pretendo

fazer isso em breve.
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3.4 OS CONGRESSOS DA CSP – CONLUTAS

No capítulo I, já havíamos feito uma tentativa de aproximação ao que são os espaços 

de cuidado e recreação da CSP-Conlutas, em suas diferentes formas. Aqui, nos propomos a 

examinar com mais profundidade esses espaços, levando em conta nossas experiências nos 

diversos fóruns da entidade dos quais participamos. 

No I Congresso, encontro uma menina de 9 anos que participou da pesquisa do meu

TCC. Eu a conheço desde 4 ou 5 anos. Ela está sempre com o pai. O pai e ela tem uma

relação muito estreita.  A mãe trabalha em plantões. Ele é um dirigente nacional (operário

metalúrgico) e viaja o Brasil inteiro e eventualmente vai a outros países. Ela foi criada sendo

levada por ele para reuniões, congressos, atividades partidárias e sindicais. Esse espaço é dela.

Tod@s a conhecem. Ela não aceita ficar lá na creche sempre. Ela entende que pode circular. E

que pode ter algum militante da organização responsável por ela em seus passeios.

Encontro o pai de uma outra, que hoje está com 15 anos e é militante da ANEL –

Assembleia  Nacional  dos  Estudantes  Livre.  Seus  dois  filhos  menores  estão  no  evento.

Lembro-me que ela aceitava ficar ou não, de acordo com quem fosse estar no espaço. Ela era

“amiga” de uma das meninas contratadas eventualmente para as atividades em São Paulo. O

seu  pai  procurava  se  informar  sobre  quem  estaria  com  essa  tarefa  e  em  função  disso

organizava seu fim de semana de reuniões.

Durante o Congresso, um grupo de adolescentes resolveu não participar das atividades

da creche (nesse caso havia uma “recreação” pensada para eles). Tinham entre 13 e 15 anos e

aproveitaram o espaço da estância (o evento foi realizado numa estância no interior de São

Paulo) para conviver entre si. Era um grupo de uma cidade da Baixada Fluminense que já se

conhecia e resolveu não se incorporar ao grupo de adolescentes de outros estados.

Esses casos não se constituem como problemas para a família e organização. Eles são

contornados. Na conversa com o pai da adolescente e dos dois meninos, ele expressou que

gostaria  que  a  creche  pudesse  sempre  atendê-la.  Que  essa  relação  com a  “amiga”  fosse

também  estabelecida  com  as  outras  responsáveis.  Ele  gosta  de  estar  próximo  das  suas

crianças. De pegá-las imediatamente após as reuniões. São três filhos. Os meninos ficam mais

tempo na creche,  mas não aceitam ficar lá todo o dia,  por exemplo.  Além de fazerem as

refeições com o pai e o padrasto, eventualmente vão até a plenária e permanecem com ele por

alguns momentos.  Fez críticas  sobre a falta  de cuidado no planejamento dos espaços.  Na
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necessidade de pensar como reproduzimos neles as ideologias que militamos cotidianamente

para combater.

Para o pai da menina que está no congresso conosco o mais evidente em sua fala é a

necessidade de que ela esteja bem e eles estejam próximos. Ele faz suas intervenções com a

máxima  tranquilidade  enquanto  ela  corre  de  um  lado  para  o  outro  num  auditório.  No

congresso  da  Central,  ele  estava  muito  satisfeito  com  a  felicidade  dela  em  relação  às

atividades desenvolvidas.

O  espaço  de  cuidado  e  recreação  do  II  Congresso  Nacional  da  CSP-Conlutas

funcionou num lugar bastante amplo, com uma área interna clara e ventilada e um espaço

externo coberto de tamanho razoável, era possível organizar as crianças por faixa etária em

qualquer dos dois espaços sem mais problemas. Todos os dias, na entrada para a área coberta

onde era  realizada a  recepção das  crianças,  onde elas  guardavam seus  objetos  pessoais  e

vestiam o colete que as identificava aos seus grupos de acordo com as cores, era possível

verificar o horário da programação realizada naquele dia. Divididas em grupos de Berçário, 2

a 3 anos, 4 a 6 anos, 7 a 8 anos, e 9 a 12 anos, era possível localizar os horários e locais de

toda a programação.

No berçário, foram oferecidas 5 refeições todos os dias; já as crianças de 2 a 12 anos

fizeram com os monitores 3 refeições. Seus crachás permitiam acesso a todas as instalações

do Congresso  e  duas  outras  refeições  podiam ser  feitas  ou  não  com os  responsáveis  no

refeitório.  Com uma programação  detalhada  quanto  a  horários  e  locais  onde  estariam as

crianças  impressa  e  anexada  na  entrada  do  espaço,  no  que  diz  respeito  às  atividades

desenvolvidas, a descrição deixa muito a desejar. Na programação do Berçário, por exemplo,

há atividades  como “Brincando com bichos” ou ainda “Brincando com papel”.  Estive no

Berçário pouco tempo e não houve nenhuma reclamação em relação aos bebês. No local, uma

enfermeira esteve presente todo tempo. Muitas das brincadeiras eram do meu conhecimento,

“Rodas cantadas”, “Batatinha Frita 1,2,3”, por exemplo. Outros nomes nada me diziam. Penso

que talvez por ter vivido minha infância no Nordeste, onde parte considerável do encontro

também a viveu eu não reconheça os nomes de algumas brincadeiras. Outras me preocuparam

pela conotação que podia ter de acordo com a sua condução. “Oficinas de fantasias” foi uma

delas. Fantasias para meninos, para meninas? Como uma atividade como essa foi conduzida

nesse espaço? 

Tendo observado a cada dia apenas a programação dos grupos que acompanhei em

cada turno, ao verificar as programações completas vi que foram realizadas atividades com
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nomes que me chamaram a atenção e me preocupam: “Apocalipse”, “Curral”, “Tabuleiro do

maluco”, “Caça ao terrorista” e “Fuga da prisão”.

Brincadeiras  do  cotidiano  de  parte  considerável  das  crianças  foram realizadas  no

Congresso. Mas considerando a dimensão do evento, a presença tanto de militantes recém-

chegados  ao  movimento  quanto  de  militantes  históricos,  e  os  diversos  níveis  de

conhecimento/acordo  com  princípios  da  Central,  algumas  destas  brincadeiras,  sempre

propostas pelos monitores, poderiam simplesmente não terem acontecido. Bastava para isso

que houvesse alguma orientação dos responsáveis pela contratação da equipe para a empresa

contratada.  O programa foi  enviado anteriormente e  um olhar  mais  demorado seguido da

sugestão de alguma outra atividade resolveriam facilmente este problema.

Umas  das  brincadeiras  era  algo  como  um  “Polícia  e  Ladrão”  um  pouco  mais

elaborado. O monitor gritava: “A polícia está solta!” E as crianças corriam.

Havia um coletivo de professores do Paraná no evento.  Eles inclusive levantavam

recursos vendendo camisas com dizeres como “Fora Beto Richa”. O Congresso foi logo após

o massacre de professores em luta no Paraná.

Para  além da  reação dos  pais  a  semelhante  brincadeira,  as  crianças  com quem se

trabalhou nesse espaço podem já ter tido elas mesmas uma experiência ruim com a polícia.

Crianças da Ocupação Pinheirinho, por exemplo. Não foram poucos os ataques da polícia ao

movimento  nos  últimos  anos,  e  há  um  saldo  considerável  de  feridos.  Enquanto  mãe  e

militante,  preferiria  que  minha  filha  não  representasse  a  polícia.  Nem  mesmo  numa

brincadeira.

A fila indiana e os “gritos de guerra” também foram marcas dessa creche. Todas as

atividades que envolviam deslocamento eram feitas em fila indiana e cantando os famigerados

gritos como “Marcha soldado/Cabeça de Papel/Se não marchar direito/Vai preso pro quartel”,

dentre outros com algum sentido disciplinador ou rimados mas destituídos de sentido (para

mim, ao menos).

O machismo esteve presente em diversos momentos. Na frente das meninas foi dito

mais de uma vez para algum menino: “Vamos, parece até uma menininha! ”.

Outros  casos  incluíram crianças  sendo  chamadas  a  se  juntar  ao  grupo  através  de

assovio.  Crianças  que  esboçavam o  choro  e  eram levadas  “de  mentira”  para  suas  mães.

“Espera, vamos ali ver a sua mãe” e então era enganada mais alguns instantes. Caso voltasse a

mostrar “inadequação” ao grupo era então devolvida de fato. A organização era avisada por
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rádio e os pais vinham buscar a criança que não se adaptava ao grupo. Não foram muitos os

casos. Mas dois me chamaram bastante atenção:

A recepção era um espaço com mesas para cada faixa etária e seu funcionamento era

bastante  rígido.  Cada  família  que  chegava  devia  dirigir-se  a  sua  mesa.  Caso  algum

responsável estivesse se encaminhando para outra nessa era imediatamente interpelado, para

que  não  tumultuasse  o  processo.  Cada  criança  deveria  vestir  um  colete  e  juntar-se

imediatamente ao seu grupo etário.

Alguns  casos  bastante  complexos  foram  observados:  Uma  criança  de

aproximadamente 5 anos saiu calmamente e atravessou a rua. O monitor não viu. Busquei a e

a devolvi ao grupo. A criança estava de colete. Uma outra criança “fugiu” do espaço para o

seu apartamento. Lá chegando trancou-se no banheiro. O pai foi avisado através do som do

evento da seguinte forma “Fulano, por favor vá até o alojamento. O seu filho está preso no

banheiro”. O relato da minha filha e seu amigo (que estava no mesmo alojamento que nós) é

entusiasmado: “Fulano fugiu e se trancou no banheiro! E a POLÍCIA foi lá tirá-lo”.

As  meninas,  que  estavam  com os  menorzinhos,  numa  rodinha,  num determinado

momento começam a seguinte conversa: “Se eu colocar vocês pra fazer xixi no jornal vocês

fazem? Igual ao meu cachorro…” A outra profissional responde: “Olha, ela está querendo

educar as crianças igual cachorro! Essa tia é doida…”. Ela começa a fingir chorar: “Olha, ela

está chorando! Fala pra ela não chorar! Vai lá e fala: não chora, tia!”. A menina de menos de 3

anos, com a carinha aflita vai lá e abraça a monitora.

É provável que sentar e fazer uma conversa com esses trabalhadores durante uma tarde

(ou um dia  que  fosse)  não  resolveria  a  enorme quantidade  de  problemas  que  ocorreram

durante  a  realização do evento.  Fato  é  também que aquilo  que  eu  e  alguns  responsáveis

podemos identificar como problemas não é problema algum para a maioria das crianças.

Muitas coisas boas também aconteceram…

Alice queria ficar mais tempo quando chamada para ir embora “Calma, mãe! Ainda

estou brincando!”. Queria saber nosso “endereço” (localização na estância) para dar aos novos

amigos.

Uma mãe que veio buscar a filha da amiga com ela: “No próximo eu trago os meus”. 

Havia muitos homens nos cuidados e eles ficavam também bastante com os bebês.

Varriam, limpavam o espaço. Não existia uma divisão do trabalho por gênero; homens

e mulheres desenvolviam todas as tarefas. Achei isso muito importante. No berçário havia

uma enfermeira de branco. Mas as meninas todas usavam o mesmo uniforme colorido das
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demais  monitoras,  o  que  nos  leva  ao  questionamento  sobre  as  babás  e  o  fato  delas

tradicionalmente usarem roupas brancas.

O acesso às informações das fichas das crianças me foi dado pela organização, que

formalmente afirmou ter interesse na realização da pesquisa. Isso possibilita o contato com

algumas dessas famílias.  É possível  ter  acesso ao contrato e  demais  informações sobre a

creche e empresa que organizou esse evento. A proposta de trabalhar com as especificidades

desse grupo foi abordada inclusive com o proprietário da empresa. Trabalhando em resorts,

também é,  eventualmente,  responsável  pela  recreação  de  alguns  grupos  específicos.  Para

espaços onde estão reunidos filhos de judeus, por exemplo, uma série de medidas são tomadas

em relação aos seus costumes. Segundo ele, há mudança no preço do serviço apenas quando

este gera um custo material adicional.

A importância da existência do espaço é destaque na fala de todos. Não há exatamente

uma resistência a lhe fazer críticas, mas essas só vão aparecendo na fala quando de algum

modo contidas nas perguntas direcionadas.

Observei  também que a necessidade do uso (falta  de lugar  “mais  adequado” onde

deixar)  e  as  condições  de  vida  daqueles  que  utilizam/organizam  os  espaços  é  o  que

fundamenta sua opinião sobre eles. Por exemplo: crianças habituadas a ficar num espaço com

muitos brinquedos e pessoas para brincar disponíveis tendem a rejeitar um espaço onde não

haja tantos brinquedos e pessoas assim disponíveis. Já crianças habituadas a ficar em casa

com os irmãos ou adultos desenvolvendo suas atividades e não tenham tantos brinquedos

tendem a se integrar  rapidamente ao espaço.  Responsáveis  que tem poder aquisitivo para

propiciar atividades diversas aos filhos tendem a achar o espaço pobre em opções, sobretudo

para os mais velhos. No caso dos mais pobres, não há crítica em relação ao espaço físico ou

atividades. Uma militante de uma ocupação popular em Minas Gerais – recém-participante do

movimento, com três filhos pequenos, com os quais havia vindo numa van do interior de

Minas – não teve nenhuma crítica a fazer a um dos espaços mais precários que observei.

3.5 SEMINÁRIO NACIONAL SOBRE TERCEIRIZAÇÕES

No Seminário Nacional sobre Terceirizações, realizado nos dias 2 e 3 de abril de 2016,

tive  mais  uma  vez  a  oportunidade  de  estar  em  contato  com  algumas  das  crianças  que

frequentam “creches”  da  CSP-Conlutas.  A pequena  empresa  de  recreação  que  mandou  a
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recreadora para este evento tem sido contratada recentemente para eventos de médio porte da

Central em São Paulo. A dona da empresa é uma pedagoga com alguns anos de trabalho em

escolas. A empresa treina as funcionárias e materiais diversos são usados como brinquedos

(tampinhas  de  plástico,  fios  de  lã).  Havia  material  para  construir  e  possibilidades  de

desenvolvimento deste trabalho. A mala-padrão em que os brinquedos são transportados para

as atividades me foi aberta. Nela havia muitos jogos educativos, mas a questão das letras,

animais, números predominavam.

O seminário teve duração de dois dias, mas só pude participar da tarde do primeiro dia

e do segundo em função de compromissos acadêmicos assumidos anteriormente. Após me

apresentar à organização que já me aguardava, fui até o espaço onde a creche “acontecia”. Lá

chegando, uma das crianças estava indo embora e uma já tinha ido. No dia seguinte, apenas

duas eram esperadas, posto que uma delas só participaria mesmo do primeiro dia. Fiquei um

pouco frustrada por ter viajado e ter uma creche com tão poucas crianças para pesquisar. Mas

surpreendo-me mais uma vez com a possibilidade de acompanhar mais de perto uma única

criança,  como foi  o  caso do Augusto,  e  desta  vez não só sem o tensionamento de tentar

apreender o máximo de elementos de um evento de grande porte com uma “creche” com

quase noventa crianças. Observar apenas uma criança no espaço não foi uma escolha, mas

uma imposição casual.

A possibilidade de estar apenas com uma criança me possibilitou olhar atentamente

muitos dos seus movimentos. Não consegui entender por que razão, mas fui recebida por ela

como uma “recreadora”. Apresentei-me, disse ao que vinha.

Não tendo me dado muita atenção inicialmente, a criança me diz seu nome e idade, e

se volta mais uma vez para o seu Castelo da rainha, onde brinca sozinha e nos conta sua

“adaptação” de Frozen. Mas não demorou muito e ela me pôs a seu “serviço”, como estava

fazendo com a recreadora. E assim eu entrei no jogo. Brincamos muito de Cabra Cega e de

desenhar. Ela me mostrou os desenhos que produziu. Ela com sua mãe e outro, do seu pai.

Tendo tido apenas um breve contato com a sua responsável (a mãe), não entendi como

ela brincava tão animadamente conosco e de repente parava e pedia para fazer uma carta e

subir  para  entregar.  Todas  as  vezes  que  desejou  fazer  esse  movimento  foi  atendida

prontamente pela Patrícia, a recreadora. Na primeira vez, me aproximei e ela foi me dizendo o

que  fazia:  uma  flor  aqui!  Agora  um coração… Confeccionaram o  envelope.  Quando  ela

colocou o nome eu perguntei se ela não escreveria o nome da mãe. Ela já havia me mostrado

diversos desenhos com seu nome e o do pai também tinha o nome dele escrito. Ela me disse

que não sabia. Li com ela o do pai e o dela e mostrei que duas das partes do nome da mãe
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estavam nessas duas palavras  e fui ajudando-a escrever  o nome da mãe.  Ela ficou muito

satisfeita e comentou: “é, eu sei, era só eu me lembrar!”. Assim brincamos a tarde inteira e o

começo da noite.

No dia seguinte, nos encontramos no hall do hotel e a mãe pediu que a levasse. Ela

queria apenas o casaco, que a mãe disse que levaria depois. Já chegou conversando muito

comigo, que tinha recebido sua mesada. A todas as pessoas conhecidas com quem cruzava

mostrava a sua nota de 2 reais no porta-níquel de lantejoulas. Assim fomos para a creche.

No segundo dia, ela estava menos animada para “brincadeiras”. Desenhamos muito e

ela nos contou algumas histórias. Ela me contou de sua casa, com um parque e um lago, só

para ela. Ao ouvir a descrição da casa eu exclamo: “Ah, essa é a casa dos sonhos! ” Ela me

informa meio chateada que “não é um sonho, é verdade! ”

Mais tarde, relato nossa conversa a mãe na presença dela e a mãe diz que elas de fato

moraram numa casa assim, no Recife, PE. A mãe separou-se recentemente e veio morar com a

família em São Paulo. A casa que ela descreve é uma mistura de duas casas: a que morou e a

que mora.

Eu desenho um carro porque é  uma das  poucas  coisas  que  me arrisco  a  fazer.  E,

enquanto é minha vez, ela vem trazendo diversas histórias de sua família: me contou que

tinham um carro. Acredito que falasse do núcleo familiar que compunham com seu pai e mãe,

pois antes tinha falado que a avó materna (com quem mora atualmente) a levava para escola

todos os dias, pois ela trabalha lá. Sobre esse veículo me disse: “acabou a gasolina e a gente

perdeu o carro”. E “nós pintamos o carro de cor de rosa”.  Essa pintura do carro foi uma

atividade muito animada, um momento muito importante vivido junto à família quando a mãe

e o pai ainda eram casados. Em seguida, solicita a cuidadora que a leve para ver a mãe. A

Patrícia  lhe  recorda  das  cartas.  Observo  que  é  uma  estratégia  para  postergar  sua  ida  ao

plenário que vem funcionando. Ela começa a confeccionar sua carta. Carta pronta, subimos.

Como todas as vezes abraçou e beijou muito a mãe. E disse não querer voltar. “Eu vim aqui

para ficar com você, não vim aqui para ficar na creche”.

A atividade não demoraria  muito mais a acabar.  Ofereci-me para ficar com ela.  A

atividade acabou e nós brincamos de aviãozinho e fizemos muitos desenhos. A mãe dela é

jornalista da CSP-Conlutas, precisava fechar a matéria sobre o evento, então fiquei com as

duas e fui com elas até o Metrô.
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3.6 ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO

Realizado em Brasília entre os dias 16 e 18 de junho de 2016, teve a participação de

aproximadamente 2000 pessoas e 9 crianças na creche.

Esse  evento  não  era  um  evento  exclusivo  da  CSP-Conlutas,  e  sim  realizado  em

conjunto com diversas entidades, filiadas à ela ou não. Eu fui para o evento por se tratar de

um importante  evento  para  organizar  estudantes  e  educadores  para  lutar  pela  Educação.

Pretendia apenas acompanhar as atividades e observar, mas ao me apresentar à organização

como assistente  social  e  pesquisadora  da  Educação,  não  só  me  foi  liberado  o  acesso  às

instalações,  como fui  apresentada ao responsável  da organização por se relacionar  com o

espaço contratado como alguém com quem ele podia dividir sua tarefa. Não houve discussão

anterior a respeito e eu apenas assumi a tarefa com empolgação.

O membro da organização me acolheu prontamente. Muito extrovertido e brincalhão,

recebe cada criança que chega na entrada do evento com muito carinho, sempre sorrindo. Ele

vai me apresentando a cada um dos responsáveis que chega e informando que estou dividindo

essa tarefa com ele, que ficarei todo o tempo com as crianças, conforme eu havia dito que

pretendia fazer. Quando estamos tod@s reunid@s, ele se dirige as crianças: “almoçaremos

junto com as demais pessoas no Restaurante Universitário. Vocês acham que deveriam ter

uma  fila  preferencial?”.  Eu  havia  falado  com  ele  sobre  dois  problemas  recorrentes  nos

eventos:  a  questão  do  horário  das  empresas  contratadas  se  chocar  com  atividades  dos

responsáveis que extrapolam o tempo estabelecido e a questão das filas na hora de alimentar

as crianças. Ele disse que em não sendo possível negociar e resolver o problema dos horários,

infelizmente  os  responsáveis  seriam avisados  sobre  o  horário  em que  deveriam pegar  as

crianças no ponto de encontro, mas que, em relação ao acesso prioritário ao restaurante, ele

daria um jeito de rapidamente resolver. Assim, a votação não era sobre algo que poderia não

acontecer caso se votasse em contrário, mas as crianças votaram a favor da efetivação deste

direito.

Nesse encontro inicial, ele já me passa a ficha de todas as crianças e pede que eu crie

um grupo de  whatsapp para que nos comuniquemos, eu e ele, com os pais. Os pais foram

informados a respeito da criação do grupo e nós pegamos o ônibus em direção a Associação

do  Pessoal  da  Caixa  Econômica  Federal  (APCEF),  local  que  fica  muito  próximo  à
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Universidade de Brasília (UnB), mas que para acessar é necessário atravessar uma avenida, o

que seria bastante complicado com várias crianças, sendo uma delas bebê.

Lá chegando, sou apresentada ao responsável pela empresa, que nesse caso é também

pelo espaço. Converso brevemente com ele e fico sabendo que aquele espaço já é coordenado

por ele há cinco anos. Ele começou a trabalhar com recreação em festas infantis e resolveu

buscar formação para trabalhar com isso no curso de Educação Física. Formou-se e teve a

oportunidade de arrendar um espaço na APCEF para criar um espaço de contra turno escolar,

onde oferece diversas  atividades:  esportes,  reforço escolar,  recreação para dependentes  de

associados e pessoas interessadas no serviço (por um preço diferenciado). O espaço conta

com muitos brinquedos infláveis e me remete a estrutura do I Congresso da CSP-Conlutas.

Mas, logo depois dessa rápida conversa, ele reúne, com ajuda dos diversos monitores

presentes no local, todas as crianças num círculo. Ele começa a dizer que durante aquele dia

eles  receberiam  crianças  que  estavam  acompanhando  seus  pais  num  evento  que  estava

ocorrendo na UnB. E assim ele começa a dizer às crianças “novas” como funciona o espaço,

onde fica o banheiro, que não devem circular pelos espaços do clube sozinhas etc. Ele propõe

uma roda de apresentação e quando um menino fala com sotaque nordestino ele diz: “Eu sei

de onde você é! Recife” e o menino responde “Acertou, mizerávi!”. Todos riem e animado,

provocando um, sendo mais delicado com uma criança mais retraída, ele vai conduzindo as

apresentações.

O espaço onde estamos é um clube enorme, com várias piscinas. Muito espaço para

jogar, correr…. Nós estamos em Brasília e eu penso no clima seco e o quanto as crianças vão

ficar  extenuadas  muito  mais  facilmente.  Lembro  das  conversas  que  tive  anteriormente  e

procuro o responsável para perguntar se há um espaço onde aqueles que estejam acostumados

a dormir um pouco tenham esse período de descanso. Falo também sobre a necessidade de

oferecer água o tempo todo às “nossas” crianças, pela diferença climática. Ele vai chamando

os monitores um a um e falando dessa necessidade. Durante todo o evento, todo o tempo, os

monitores levavam água ou pediam que as crianças fossem até o bebedouro beber. Ele pede

que a sua sócia e companheira me leve à sala “sede” deles. Eles possuem lá televisão, sofás,

pufes…. Eu falo com ela sobre os filmes e músicas. Ela me fala de alguns que possuem e eu

falo de outros que poderiam possuir… E também da necessidade de ofertar alternativas de

atividades mais leves, como desenho, pintura. Em poucos minutos o material chega e algumas

das crianças sentam-se e começam a desenhar. 

A equipe que trabalha cotidianamente foi reforçada em função do evento, e são muitos

os monitores espalhados pelo ambiente realizando atividades diversas com as crianças.
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Mesmo  com  muitos  monitores  e  a  piscina  liberada  para  o  uso,  eu  consulto  os

responsáveis  pelo  whatsapp sobre  o  banho,  já  dizendo  que  achava  que  poderia  ser  um

problema, em função do cansaço, assim como – no caso de nem todas as crianças terem

autorização – a situação de frustração daqueles que não poderiam. Apenas uma das mães

libera, mas decidimos eu e o outro responsável não fazer uso desse espaço, justamente pelo

mal-estar que isso geraria nas demais crianças.

Os responsáveis perguntam por suas crianças todo o tempo no grupo e eu os respondo.

Mando-lhes fotos das atividades em que estão envolvidas.

Uma das meninas não consegue segurar um xixi e a outra lhe empresta uma roupa,

pois o pai demora um pouco para lhe trazer uma outra calça. Eu vou até o banheiro com ela e

ajudo na troca. Lavo suas roupas molhadas e ponho para secar. Nessas idas ao banheiro, tive

oportunidade de aprender como levar um menino bem pequeno ao banheiro. A monitora ri de

mim enquanto me ensina.

Uma criança de menos de 3 anos corre e bate com força numa porta de vidro, faz um

galo enorme. O gelo é providenciado imediatamente e eu aviso os pais. Mando uma foto e

digo que  ele  está  bem,  que  estamos  observando.  Alguns  minutos  depois  ele  está  rindo e

brincando, e eu mando novas fotos. Os pais não vão até o espaço, nos encontram, tranquilos,

no fim do dia.

Uma das  crianças,  que pela  manhã havia  rasgado o seu crachá  diversas  vezes,  ao

retornar do almoço começa a bater nas outras crianças e em uma das monitoras.

Conseguimos contornar esse problema quando um dos monitores consegue criar um

vínculo com ele falando sobre times e jogando futebol. Ele não brincou muito com as outras

crianças, participava apenas por pouco tempo de brincadeiras coletivas, como pular corda.

Esse foi, talvez, o principal problema que consegui perceber nesse evento, um problema que

contornamos sem nos aproximar, sem ter dimensão do que se tratava.

No fim do evento, mandei uma mensagem pedindo que quem pudesse, e se sentisse à

vontade,  mandasse uma mensagem para o grupo de whatsapp colocando suas impressões,

críticas e sugestões. Recebi dos responsáveis mensagens como: “O fato de ter uma creche

num evento como esse é extremamente coerente. Pais, trabalhadores, filhos. Contexto em que

um espaço para as crianças se faz necessário. Eu nunca deixei o meu filho em creche, por

questões  financeiras.  Pretendo  colocá-lo  ano  que  vem.  E,  quando  conheci  o  pessoal  e  o

espaço, fiquei segura! O relato dele em casa é a prova de que foi ótimo. Muitas atividades

lúdicas e pedagógicas, e carinho e atenção às crianças e seus familiares! Parabéns! ” (mãe de
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um dos dois bebês),  “Meu filho se sentiu como numa colônia de férias aí,  saiu chateado

ontem, por ter saído meia hora antes do término. Foi muito positiva a atuação de todos os que

trabalharam na creche, principalmente a Ticyane. Muito obrigada pelo carinho e atenção às

crianças.”, “O meu filho amou tudo, vocês, o lugar. Quer voltar. Agradeço todo o cuidado que

tiveram com todas  as  crianças.  Um abraço  para  todos  e  deus  os  abençoe.”.  Mais  tarde,

semanas  depois,  uma  mãe  se  dirige  a  mim  através  do  grupo:  “Oi,  Ticy.  Então,  só

disponibilizarão creche amanhã. Hoje não teve e tive que ficar com ele na conferência [emoji

chorando]. Você não sabe o quanto esse espaço me fez refletir. O quanto seria importante ter

esse tipo de ação em tantos espaços de estudo e debate.”. Essa mesma mãe, anteriormente,

havia mandado uma mensagem dizendo que gostaria de ler meus estudos: “Fiquei encantada

por essa temática.”. O grupo de whatsapp serviu para nos colocar em contato, para explicar

melhor  a  minha pesquisa  e  também – como não? –  para  divulgar  em outros  espaços de

militância, como congressos, atos, cursos. Depois de tanto tempo, apenas um dos participantes

saiu do grupo e pretendo usá-lo para comunicar o fim desse trabalho, agradecendo. Foi muito

educativo ajudar a construir esse espaço e é enorme a minha gratidão aos envolvidos, por esta

oportunidade. 

3.7 ENCONTRO NACIONAL DE MULHERES NEGRAS DO MML

Esse evento, que ocorreu nos dias 23 e 24 de julho de 2016, veio a acontecer depois de

eu ter me encontrado uma integrante da Executiva Nacional do MML – que logo passa a ser

da Secretaria Executiva Nacional (SEN) da CSP-Conlutas – em sua sede em São Paulo, e ter

por  ela  assinada  a  minha autorização para  a  pesquisa.  Digo-lhe  que  gostaria  que  a  SEN

discutisse o projeto e deixo com ela uma cópia. Quando fico sabendo do evento, entro em

contato e informo que, neste evento, gostaria não só de observar e registrar as atividades, mas

de desenvolver uma oficina com as crianças. Ela prontamente me autoriza.

Eu  começo  um  período  de  pesquisa  e  planejamento  da  atividade.  Confecciono

materiais.  Um ou dois  dias  antes  do início  do evento,  ela  me procura para  pedir  que  eu

realizasse  a  mesma  oficina  com  as  mulheres  presentes  no  encontro,  pois  o  número  de

participantes  mais  uma  vez  extrapolou  as  expectativas.  Sendo  sempre  atendida  pela

organização, no que diz respeito a uma série de questões, e compreendendo a dificuldade em

que  ela,  enquanto  dirigente,  se  encontra,  imediatamente  digo  que  aceito  e  começo  a  me
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preparar e “adaptar” a minha oficina. Sigo para São Paulo com um enorme barco de papelão

como bagagem de mão. E, desta vez em vez de ficar no centro da cidade, vou me hospedar na

casa de uma amiga na periferia. Mas sigo feliz, com meu barco. Preferi realizar a oficina no

segundo dia, quando as crianças já me “conheceriam” e quando, após a viagem, eu estaria

mais descansada.

Cheguei um dia antes à cidade. Eu estava muito tensa com a realização da atividade,

que incorporou inclusive o trabalho da minha irmã – que executou o meu projeto de navio em

papelão e os bonecos em massinha –, do meu companheiro – que foi buscar o barco na casa

dos meus pais – e de mais um monte de pessoas, como quase sempre em todas as coisas que

eu faço.

Havia, também, a tensão de ter preparado uma atividade na creche para minha filha e

seus  colegas,  creche  em que  ela  esteve  toda  infância,  e  que  foi  um fracasso  quanto  ao

planejamento: eu pretendia explicar a história das bonecas de papel, marcando suas origens,

inclusive, num mapa múndi. Mesmo assim, as bonecas fizeram muito sucesso e elas adoraram

recortar  e  pintar.  Já  quanto  ao  mundo  de  coisas  que  preparei  para  minha  “aula”,  fui

solenemente ignorada! Dada a importância desse trabalho para mim e a impossibilidade de

prever o desenvolvimento da atividade tive que controlar a minha insegurança e apostar no

meu trabalho.

No  primeiro  dia,  vou  até  o  sindicato  onde  ocorre  o  encontro  e  me  apresento  à

organização. O espaço destinado às crianças é parte anexa a esse prédio, fica no outro lado da

rua. Possui bastante espaço e é bastante iluminado. No local, encontro monitoras da mesma

empresa que esteve no Seminário Nacional de Terceirizações, mas a monitora que estava no

seminário não esteve trabalhando nesse evento. Eu me apresento às meninas que estão logo na

entrada e depois vou procurando uma a uma das que estão espalhadas para dizer quem sou e o

que faço ali. Dentre outras coisas, sempre digo que estou ali para ajudar com toda e qualquer

coisa, e que podem solicitar a minha ajuda para qualquer serviço. Elas são simpáticas. As

crianças chegam e eu vou falando com cada um (a) d@s responsáveis quem sou, o que estou

fazendo ali, e pedindo que assinem os termos de autorização do uso de imagem. Resolvi falar

com as  crianças  para  que  me  perguntassem o  que  eu  estava  fazendo  ali,  quando e  se  o

fizessem ou na hora que fosse desenvolver a oficina, na manhã do dia seguinte. Tivemos nesse

encontro 10 crianças, a menor delas com pouco mais de 2 e a maior com quase 12. 

As monitoras arrumaram o espaço com alguns “cantos”. Um tatame cercado. Dentro

deles,  algumas  bonecas,  carrinhos,  brinquedos  diversos.  Num  outro  lado,  brinquedos  de

bebês.  Mesinhas  com material  para  colorir.  São  folhas  com desenhos  impressos,  lápis  e
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canetinhas. Colchonetes estão sobre uma bancada para a “hora do descanso”. Nessa bancada

também estão os kits  de lanche,  que a  empresa contratada monta e traz junto com o seu

material. Nesse kit: uma fruta, um suco de caixinha, um bolinho ou pão com algum recheio e

algumas balas mastigáveis.

Logo que chega um número considerável de crianças, elas juntam as crianças numa

roda, num outro tatame fora do cercado montado para esse fim. As crianças ficam um pouco e

começam a circular com seus lanches pelo espaço, vendo uma coisa ou outra. Nesse momento

uma delas chega e pergunta a monitora:

– Onde eu coloco o resto da maçã?

A monitora diz que ela coloque sobre a toalha da mesa…

Primeiro momento em que vejo uma pequena oportunidade desperdiçada. Então, 

chamo a menina em particular e digo a ela não há nenhum problema em dizer as crianças que 

coloquem o seu lixo nas diversas lixeiras espalhadas pelo espaço. Disse que isso era, na 

verdade, muito importante e que elas não tinham que fazer absolutamente tudo para as 

crianças maiores. A conversa foi muito tranquila e, a partir dela, passaram a indicar as lixeiras,

inclusive para as crianças que estavam largando o lixo que produziam em qualquer lugar.

Continuo por ali e uma das monitoras faz uma rodinha para contar histórias. O conto

escolhido é Cachinhos Dourados. Um grupo de meninas negras escuta com atenção e eu não

acho que haja possibilidade de intervir nesse momento. Quem sabe depois, se houver mais

contação, eu não posso ajudar a encontrar uma história mais interessante para esse momento?

Ou mesmo fazer uma problematização com as crianças sobre o que ouvirão? Eu já fiz isso

muitas  vezes  na  minha  casa.  “Será  que  é  realmente  interessante  ser  beijada  estando

desacordada?”, “Será que ela vai ser feliz pra sempre mesmo nesse castelo sem nada para

fazer? ”. Como há pouco tinha intervindo em relação à questão do lixo, pensei que essa ação

poderia deixar as monitoras chateadas, com a sensação de que eu estava ali para controlar

toda e qualquer ação delas. Sentei e comecei a escrever algumas coisas, reler outras. 

A minha pausa é interrompida por um menino de 12 anos que não quer ficar. Sua mãe

insiste e ele está arredio. As monitoras se aproximam. Mostram a pequena quadra, as bolas,

mostram o outro menino, que é pouco mais novo que ele, mas ele se recusa a entrar. Sua mãe

já havia até preenchido e entregue a ficha. Eles se vão.

Eu vou até o plenário e localizo o militante da juventude que me trouxe até o local. Ele

veio para o encontro de mulheres para trabalhar como apoio e na sua organização se havia

discutido especificamente que ele ficaria no espaço das crianças. Ele estava empolgado, por

gostar muito de estar com crianças. Quando eu o encontro digo que há uma criança que se
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recusa a ficar e que sua mãe voltou ao plenário com ele. Ele fica de localizá-los e tentar fazer

algo. Alguns minutos depois, eles chegam ao espaço. Ele está ainda de “cara amarrada”, mas

o  companheiro  do  apoio  consegue  convencê-lo  a  jogar  bola.  Depois  o  outro  menino  se

incorpora e os dois vão se aproximando. Tornam-se amigos. O militante apoio se vai, para

assumir outras tarefas, mas se prontificando a tentar solucionar qualquer questão a qualquer

tempo.

Eu  volto  para  os  meus  textos  e  para  as  minhas  reflexões.  Uma  das  meninas  se

aproxima e me mostra o desenho que acabou de pintar. As crianças, justo com quem quero

falar! Elas estão vindo até onde estou para fazer isso. É sempre como um flerte. Elas são tão

diferentes de mim e entre si! Isso me dá um certo nervosismo. Fico dividida entre a vontade

de me entregar e a tentativa de manter a calma, para poder observar melhor e realizar um bom

registro e ter as atitudes adequadas.

Nesse caso, nossa conversa comigo elogiando a escolha de cores (rosa e verde) que ela

faz para o vestido da princesa que coloriu. Eu disse que são as cores da Mangueira, escola de

samba. Terreno minado, eu não entendo nada de escolas de samba. Eu digo que moro no Rio,

mas que conheço pouco as escolas e o carnaval. Sou nordestina. Perguntei se ela conhecia as

escolas e ela disse que sim, mas sendo evasiva. Acho que ela quer falar sobre o desenho. Eu

também quero!  Mas  tenho que ter  muito  cuidado em como vou fazê-lo.  Eu olho para  o

desenho e fico pensando em porque nossas crianças colorem figuras da Disney que ajudam a

construir desde a infância um esteriótipo de mulher e nos colocam na cabeça uma série de

expectativas que não tem nenhuma possibilidade de acontecer na realidade. Expectativas de

um mundo que parece encantado, mas é tão cruel ou mais com as mulheres do que o mundo

em que vivemos hoje.

Essa menina me escolheu, dentre tantas outras monitoras que estavam no espaço, para

mostrar o seu desenho. Tinha meninas próximas de onde ela estava. Ela saiu do cercado e veio

me mostrar. Eu nunca vou saber porque ela o fez. Ela possivelmente nunca irá se lembrar.

Mas essa história fica aqui registrada através da minha narrativa,  da reprodução da nossa

conversa e  das  imagens que fiz,  com sua  autorização a  cada imagem,  daquilo  que nossa

conversa produz.

Esse é o desenho que ela atravessa o espaço para me mostrar:
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Eu estou receosa, mas aponto para o braço da princesa e pergunto:

– Mas por que você usou essas cores?

– Porque as princesas são claras…

– Não. Você conhece a Tiana, do filme “A princesa e o Sapo”? _ É… Mas a maioria é

clara…

Ela está falando comigo de uma forma que a escrita não é capaz de registrar. Ela é

reticente, fala lentamente, não parece triste. Enquanto isso, sinto a dor que ela sentirá durante

toda a vida, mais que eu ou minha filha, por termos a pele alguns tons mais claros. Respiro.

Muitas vezes revi essas imagens. Pensei na situação, na minha conduta. Que péssimo exemplo

eu usei! Tiana, uma mulher negra que se submete a três jornadas de trabalho porque tem o

sonho de  ser  proprietária!  Como eu não providenciei  um único  conto  que  houvesse  essa

representação e o salvei num dos equipamentos que estavam comigo? Foi o meu reflexo. E eu

sigo a conversa ainda trazendo a ideia de princesa:

– Tem muitas princesas negras sim…. Se você pegar histórias da África vai encontrar

princesas lindas e todas com a sua cor…. Eu gosto mais da sua cor…

É assim que eu peço que ela faça um outro desenho:

– Pinta uma pra mim, da sua cor?

Ela sai toda animada gritando para a monitora que está nas mesas com as figuras para

colorir:

– Tia, tia! Ela quer que eu pinte pra ela, mas de outra cor… Não demora muito e ela 

retorna:

– Tia, tá aqui.
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E me apresenta uma nova princesa, desta vez ainda mais branca, da cor do papel, pois 

a pele não foi preenchida pelo lápis de cor.

Eu estou desconcertada, mesmo tentando ser o mais natural possível. Desenho, 

conversa, desenho vai, volta outro…. É tudo muito rápido e intenso

Eu exclamo:

– Ah, este está sem cor! E sugiro:

– Por que você não usa o marrom? Usa o marrom…

– Ah, minha mão está cansada…

– Pega lá o marrom pra mim que eu pinto pra você.

Ela vai buscar o lápis correndo. E eu começo a pintar. Ela está olhando o meu trabalho

interessada, até que reclama:

– Ah, mas está clarinha!

Eu estava tentando fazer o tom de pele DELA. Eu não lhe digo isso. Eu sorrio feliz e 

dou uma desculpa:
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– É que eu estou pintando de leve pra não cansar a minha mão. E começo então a pintar mais 

escuro…

O “resultado” do nosso trabalho não cabe na imagem que se segue:

Muitas questões podemos tirar dessa conversa/atividade. Será algo de que ela nunca se

lembrará? Lembrará de parte? Eu sempre lembrarei. É exemplo da importância das minúcias,

das pequenas ações. É exemplo de amor, de empatia, de cuidado, de comprometimento. É

ação política com criança. Ela se recusou a pintar a princesa negra. Eu lhe dei uma desculpa



96

para uma ação.  Teria ela feito  a mesma coisa? Mas tenho a sensação de dever cumprido

quando me lembro do que diz Santiago quando coloca: “A educação das relações étnico –

raciais na educação infantil pode ser estabelecida nos entremeios, nos pormenores, através das

coisas oferecidas durante uma brincadeira ou durante um banho.” (GEPEDISC, 2015, p. 91) 

Com tantas perguntas “espocando” em minha cabeça preciso respirar porque deixo que

ela me conduza e ela não para. E ela quer saber de mim e/ou do meu mundo:

– E você, sabe pintar?! Me pergunta surpresa.

– Adultos também pintam, brincam, lhe respondo.

Quando  ela  me  diz  que  sua  mãe  não  o  faz,  fica  claro  que  o  papel  que  estou

desempenhando ali – não sendo uma monitora –, como uma pessoa adulta que participa das

atividades espontaneamente, o que faz com que ela pense na relação com sua mãe, na falta de

momentos de lazer entre ambas. Eu lembro da minha filha e de todas as vezes que não pude

sequer sentar para ver um desenho com ela, porque tenho que primeiro fazer o almoço, lavar

as  roupas,  ir  para  universidade.  A  mãe  dessa  menina  possivelmente  trabalha.  Eu,

provavelmente “atiçada” pela culpa, dessa vez dou uma “desculpa” que é “real”. Acho que

estou me desculpando comigo também:

–  Os  adultos  têm  muitas  vezes  uma  vida  muito  corrida,  com  muito  mais

responsabilidades do que somos capazes de dar conta, e acaba que não conseguimos brincar

com as crianças como gostaríamos, porque quase sempre estamos exaustos.

Disse a ela que também tinha uma filha e que brincava com ela muito menos do que

gostaria… O que não significava que eu não sabia brincar ou que não saberia… Ela não

parece muito satisfeita com a minha resposta. Eu não estou. A minha filha não está.

É muito difícil para as mulheres das classes populares o exercício da maternidade. As

conversas conseguem mostrar um pouco e sob ângulos diversos o quão complexa é a tarefa

que tanto ouvimos falar como “instintiva” e “natural”. Depois do seu “desabafo” e da minha

“justificativa”, acho que fui posta no lugar de adulta comum que trabalha e não brinca e a

minha nova amiga se vai em busca de alguma outra atividade.

Eu volto a olhar a redor e vejo uma das monitoras elogiando muito a beleza de uma

criança branca, de olhos claros e cabelos lisos. Ela era posta no colo, levantada. Uma mostrou

ela para outra:

– “Fulana”, é uma boneca! Olha essa boneca!

Tratei de dizer às meninas negras o quanto elas eram bonitas, com discrição, para não

assumir a postura de quem está “corrigindo sutilmente”.
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Por falar em bonecas, uma dupla de meninas dedicou parte considerável do tempo a

brincar  com elas.  Quando perguntei  de que estavam brincando,  elas  me disseram que de

mamãe e filhinha. Fui ver as bonecas: nenhuma negra.

Minhas lentes de contato começam a me incomodar muito. Era fim do dia já, meus

olhos estavam irritados. Fui até a mesa na qual deixei minhas coisas e sentei-me para retirar as

lentes. Nessa hora uma outra menina se aproximou e me perguntou:

– O que você está fazendo?

– Tirando as minhas lentes...

– O que é isso?

– Não tem óculos? Então…. As lentes são como as lentes dos óculos, só que menores e eu 

as coloco aqui dentro do meu olho… (gesticulo tentando explicar e apontei para os olhos).

Ela insiste:

– Mas por que você tá? …

Eu penso que não consegui dizer o que eram as lentes de contato e que só quando eu

retirar  e  mostrar,  ela  entenderá  do  que  se  trata.  É  um movimento  delicado,  preciso  me

concentrar para retirar. Digo que estou tirando porque estão me incomodando e sigo abrindo a

caixa, pegando o soro…

Ela se irrita e fala alto, quase gritando:

– Não! Por que você está aqui na creche?

Eu nunca  poderia  imaginar.  Resolvi  explicar  às  crianças  o que  faria  ali  só no dia

seguinte. No fim, talvez tenha sido uma boa escolha. A minha presença despertou curiosidade

e duas delas vieram até a mim, dispostas a conversar. A segunda claramente querendo saber de

mim.

Eu digo que estou fazendo pesquisa. E pergunto: “Você sabe o que é pesquisa? ” – Sei.

É quando a pessoa senta e escreve e fica no computador.

Eu digo a ela que sim e explico o que era a minha pesquisa. Ao menos tento. O que ela

ouviu com atenção e interesse e pareceu realmente compreender. Satisfeita a sua curiosidade

ela virou as costas e correu para brincar com as demais crianças.

Chega  ao  fim o  primeiro  dia.  As  responsáveis  começam a  chegar  para  buscar  as

crianças e, desde que sai a primeira, as outras vão se concentrando frente ao pequeno portão

que dá acesso à entrada.

Eu estou tão exausta que a ansiedade e a tensão em relação à realização da oficina do

dia seguinte desapareceram. Estou satisfeita, feliz.
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Algumas horas de sono depois, me apresento com o material que carreguei da periferia

até  o  Tatuapé.  As  crianças  já  chegaram  todas,  e  eu  coloco  o  enorme  navio  cortado

horizontalmente atrás de uma parede da entrada.

A monitora que parece coordenar as atividades (é a mais antiga daquela equipe, ganha o

mesmo que as demais, mas parece ter essa função) começa a conversar comigo. Ela me pergunta:

“como  é  a  sua  pesquisa?  ”.  Eu  explico  sucintamente  e  ela  não  demonstra  maior  interesse.

Pergunta-me se eu trouxe a história para contar. Eu digo que levei, só por segurança, que não

tenho  hábito  de  fazer  isso,  mas  que  pretendo  contar  de  cabeça,  que  espero  que  eles  me

interrompam,  falem,  perguntem….  Ela  sorri  ante  a  confissão  da  minha  inexperiência  e  eu

pergunto como ela aprendeu a cuidar de crianças. Ela me conta a sua história: perdeu a mãe

muito cedo e “sempre cuidou do filho dos outros”. É babá e cursa Turismo, com ênfase em

recreação, porque gosta de trabalhar com crianças. É babá. Conta mais alguns detalhes do seu

cotidiano enquanto as crianças terminam o lanche. Eu pergunto se ela pode me ajudar, se as

meninas podem me ajudar. Ela procura cada uma e diz: “vamos agora”?

Eu pego o barco e a conversa começa antes de eu chegar ao tatame, onde as crianças

estão  se  organizando  em círculo  com  ajuda  das  monitoras.  Vou  reproduzir  a  íntegra  da

gravação desse momento, que é de uma fluidez que quero preservar.

Criança – Que barco bonito!

Ticyane – Você gostou?

C – Sim. Eu tenho medo de barco, porque o barco pode afogar.

T – Esse barco não é um barco qualquer…. Esses barcos modernos são mais difíceis 

de afundar… Mas esses aqui afundavam muito!

C – Porque eles eram de madeira…

T – Porque eles eram de madeira e eles tinham pouca tecnologia. Eles eram pesados,

os barcos foram se desenvolvendo ao longo do tempo…

C – Sim, hoje existe barco de metal.

T – Os professores de história chamam de navio negreiro.

C – Os bonecos são feitos de massinha? Esse aqui parece um capitão.

T –  Esses  bonequinhos  foram feitos  de  massinha,  só  que  nesse  barco  os  capitães

normalmente eram bem branquinhos, tinham a pele bem branquinha e aqui embaixo ficavam

os negros que trabalhavam. Então… A sua mãe está aqui num encontro de mulheres negras, e

eu trouxe uma história para contar para vocês sobre as mulheres negras que moravam na

África. Alguém sabe o que é a África?
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C – É um lugar onde vivem os animais. A natureza. Árvores. País de negros.

T – Isso, país que é majoritariamente de negros…. Tem até alguns brancos lá, mas não

é um país, a África…. Eu trouxe um mapa para mostrar para vocês. A África é um continente,

tem muitos países na África, não um só. Aqui fica a África, aqui fica o Brasil, olha o tamanho

do Brasil! A África tem a Tanzânia, a África tem o Sudão, a África tem a Nigéria, a África

tem a Líbia, o Egito, a Argélia… A África é esse continente enorme…

C – E a bandeira da Jamaica?

T – Depois a gente vai falar sobre bandeiras…. Nesses navios, os homens brancos

saíam da Europa, de Portugal e vinham para a África, onde eles capturavam negros e traziam

no porão do navio. Eles traziam os negros, nossos pais, nossos avós, traziam eles aqui dentro.

Quando esses negros eram capturados para trabalhar escravizados, eles vinham aqui no porão

do navio remando, eles é que faziam o navio andar. Aqui em cima tinha umas casas, aonde

ficavam os brancos. Eles tinham contato com poucos negros, os negros ficavam aqui, quando

eles eram arrancados de suas casas, das suas aldeias, das suas tribos, eles não podiam trazer

nada. Eles vinham só com a roupa do corpo, quando essas mulheres vinham – vou frisar

mulheres, já que e esse é um encontro de mulheres… –, pois elas tinham suas crianças, elas

vinham grávidas… Quando essas mulheres vinham, elas vinham para o Brasil no porão, para

trabalhar, elas traziam suas crianças, mas elas não traziam mais nada de sua casa, as crianças

muitas vezes choravam, queriam brincar, as coisas que elas brincavam ficavam lá na África.

As  mães  com  seus  bebezinhos,  elas  iam  rasgando  da  roupa,  pedacinhos,  para  fazer

bonequinhos para acalentar. Nós vamos ensinar cada um de vocês como elas faziam. Elas não

tinham  tesouras,  elas  faziam  isso  aqui  com  a  mão.  Era  um  tecido  feito  com  o  que  se

encontrava na natureza.

C – Tipo madeira…

T – Isso, era muito difícil de rasgar. Elas queriam muito que as crianças não sofressem

nessa viagem. Então, para cuidar dos seus filhos, elas faziam bonequinhos, essas bonequinhas

são chamadas Abayomi.

C – Abayomi?

T – Abayomi, que em Iorubá quer dizer exatamente “trazer felicidade ou alegria”. Para

as crianças que estavam longe de suas casas, com saudades de seus avós, elas iam rasgando a

roupa e fazendo essa bonequinha. Essa bonequinha representa o amor que aquelas mulheres

tinham  pelos  seus  filhos  e  como  elas  continuavam cuidando  deles,  mesmo  quando  elas

estavam trabalhando à força dentro dos navios. Elas faziam assim, não tinha olho, não tinha

boca, não tinha brinco, as vezes a gente encontra hoje em dia para vender com brinco, com
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olho, porque hoje já é possível colocar. A bonequinha era somente assim [mostro a boneca].

Quando elas encontravam algum tecido colorido elas enrolavam…. Eu vou cortar, mas elas

não cortavam não. Elas enrolavam o tecido em volta do bonequinho e esse era o brinquedo

que as crianças tinham para brincar.

C – Só que agora a gente tem outros.

T – A gente tem outros, a gente pode comprar alguns outros, alguns de nós temos,

porque alguns de nós continuam não tendo brinquedos, nem todas as crianças têm brinquedos.

C – As crianças que estão na África…

T – Não só na África, mas alguns de nós aqui mesmo, no Brasil… […]. Nós não

estamos na África, mas estamos de algum modo a eles ligados.

C – Eu gosto mais do Brasil.

T – Você gosta mais do Brasil, mas você já foi à África?

C – Não.

T – Então, você não sabe exatamente se gosta mais do Brasil ou da África.

C – Eu gosto mais ou menos da África.

T – Do que você gosta na África?

C – Eu gosto dos animais. Eu queria ver uma ovelha.

T – Mas você não precisa ir até a África para ver ovelha, nós temos aqui.

C – Aquele brinquedo tinha cabelo?

T – Tinha quando elas conseguiam fazer. Vocês devem imaginar que as mães tentavam

fazer de tudo para ficar o mais bonito possível para as crianças brincarem…

C – E também tinham roupinha…. Tinha roupa, né?

T – Elas tentavam fazer de todos os modos, você quer ver? Então [digo o nome dela],

vou te entregar para você passar para os colegas verem a Abayomi. Eu tenho um tecido e

algumas tesouras, as tesouras que eu tenho são essas aqui, é um pouco difícil de cortar…

Então, nós vamos ajudar vocês a fazerem e só os monitores vão pegar a tesoura grande, quem

quiser pode olhar o mapa… É interessante também que os maiores (os menores também)

podem pedir aos pais, tem o Google hoje, que você pode pedir para ver a África… Inclusive

os bichos, você pode pedir para ver os bichos da África, pedir assim “Papai você pode mostrar

os bichos da África no computador?” Todo mundo aqui tem computador em casa?

C – A minha mãe tem um computador. Eu tenho computador, a minha mãe vai me

emprestar quando eu estiver adulta.

T – Ah, mas antes de você estar adulta, você pode pedir a [digo o nome dos pais dela]

para mostrar para você…. Vocês podem vir e ver como é a Líbia, como é a Argélia, tudo isso
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vocês podem fazer em casa e é importante…. Olha, esse aqui é o tecido grande que vocês vão

fazer o corpo, vocês lembram como faz? Eu vou fazer de novo…. Esse aqui é o tecido grande,

cada um pode pegar um para tentar, tem só que deixar separado o grande do pequeno, senão a

gente vai se confundir e o pequeno é o bracinho. E a gente vai fazer uma roupa bem bacana

depois.

C – Só precisa de um pequeno?

T – É, o braço.

C – Como faz a Abayomi? Eu esqueci...

T – Calma que eu vou aí te ajudar. Vai ficar lindo! Vamos fazer duas pernas, ai você

faz um nó para não ficar solto, está vendo?

C – Eu posso levar para casa?

T – Claro! Gente esqueci de dizer uma coisa muito importante, todo mundo vai poder

levar sua Abayomi para casa. Mas primeiro eu trouxe um painel enorme onde todos nós vamos

botar as nossas Abayomis e vamos levar lá para o congresso para a gente expor o nosso trabalho.

A gente vai participar do congresso dessa forma, com aquilo que a gente produziu aqui.

C – Parece um ninja, né?

T – Parece um ninja, você pode fazer um ninja, você pode fazer colorido, você pode

desenhar um olho, colar uma conta… A gente pode fazer diferente, pode botar um arco, pode

botar uma faixa, pode botar turbante, pode cortar o cabelo curto, pode fazer um menino com

short, você quer que eu faça um menino?

C – Não deixa assim. Depois eu posso colocar ele no barco?

T – Pode sim.

C – Era o único brinquedo que eles tinham, né?

T – Isso, o único brinquedo que eles tinham para brincar, mas eles tinham o carinho

imenso de suas mães. E a força gigante de um povo que resiste e luta.

Quando terminamos, iniciamos a montagem de um painel para expor no local onde o

evento  estava  acontecendo.  Ao identificar  as  produções,  percebi  que  estava  faltando uma

peça. Pedi às meninas que me ajudassem, enquanto eu já ia procurando a melhor forma de

expor o nosso trabalho. Ao anexar o painel, encontrei a mãe da criança que não estava ali

representada e, enquanto ela se aproximava, já lhe participei o nosso problema e que disse que

estávamos empenhadas em resolvê-lo. Ela disse que gostaria muito de ver a boneca exposta e

que fazia questão de levá-la para casa. A Abayomi foi encontrada e fixada junto as demais.
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Retornei  ao  espaço  para  rapidamente  me  despedir  das  monitoras  e  crianças  que

estiveram comigo durante o encontro. Parte das monitoras está ainda confeccionando bonecas.

Eu deixo com elas o material,  para que façam em outro momento,  já que tenho bastante

material em casa e a organização do encontro providenciou o necessário para a realização da

oficina com as adultas. Com a monitora que organiza o grupo, que mostrou muito interesse

pela proposta  e  com quem conversei  um pouco depois da realização da Oficina,  deixo o

material impresso e me comprometo a enviar mais por e-mail.

3.8 O LUGAR DAS INFÂNCIAS

E para onde nos levam todas as histórias que partilhamos enquanto conversamos? As

histórias nos levam a muitos lugares todo o tempo, e os relatos que logramos fazer podem nos

mostrar  o  desenvolvimento  dessa  pesquisa  e  a  transformação  germinando  nas  pessoas  e

lugares.

As conversas que tive com as mulheres fez a elas e a mim pensar o espaço que é

criado para atender a nós, mulheres. O tema das nossas conversas são as nossas crianças, a

minha, as delas, as da Central, mas sabemos todas que essa política não é elaborada para as

crianças e sim para nós. Enquanto uma delas traz a questão das crianças no movimento – mas

sempre tendo como centro nós mesmas e a organização –, aparece a questão de quem decide

sobre os espaços para as crianças e da necessidade da presença de mulheres/mães em espaços

deliberativos. Além disso, aborda-se a relação “clientelista” que algumas vezes acabamos por

ter com a organização, quando temos acesso aos espaços, mas nos furtamos a questionar seu

caráter, posto que nos damos por satisfeitas a ter, pelo menos, uma parte de nossa demanda

atendida. Uma outra delas tem a evidente preocupação de como as crianças se relacionam com

a militância, não só dos responsáveis, mas de modo geral, e a necessidade de o protagonismo

ser daquelas e daqueles que fazem uso dos espaços no refletir, cobrar, fazer. A militância que

surge da necessidade de suprir a questão da educação dos seus filhos é a principal questão que

mobiliza outra dessas mulheres. Na luta diária para gerir sozinha uma casa com 4 crianças,

trata-se ainda primeiro de garantir que as crianças possam chegar até a escola.

Apenas uma das mulheres nessas conversas dá especial  destaque a nossas relações

com as crianças. A sua preocupação é a relação que estas podem desenvolver com a questão

da militância,  além de uma preocupação no que diz respeito ao esgarçamento de relações
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familiares em função dela. E, também, com a aprendizagem que se dá a todo momento da

criança em relação com o mundo, da construção de suas visões a respeito deste num mundo

onde elas são todo o tempo bombardeadas por ideologias que tentamos combater.

No que diz respeito à Central, o espaço para as crianças vem na intenção de atender

uma demanda das mulheres, sem que essa demanda seja pensada para além das possibilidades

de  liberação das  mulheres  para  o trabalho ou outras  atividades.  Num dos  documentos,  o

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é citado, no caso como expressão do direito das

crianças à Educação, onde a expansão privatista seria um problema que atinge a Educação

Infantil; isso foi trazido para o debate pelos educadores desse setor, possivelmente, porque

isso afeta as suas condições de trabalho.

Percebo, nesses pontos de propostas, um gancho para iniciarmos o debate sobre as

infâncias. Podemos começar a pensar que Educação queremos que as nossas crianças tenham

acesso nas escolas. É apenas nas escolas que se dá a Educação das crianças? A “expansão

privatista” tem quais características que afetam às nossas crianças? Os nossos espaços estão se

contrapondo  a  essa  lógica?  Quando  falamos  de  mulheres  –  que  são  as  protagonistas  do

processo de libertação de si mesmas –, pensamos no quando as nossas meninas começam a ter

que enfrentar as questões de gênero e em quais espaços podemos com elas já começar a

debater essas questões? Propostas como o “Escola sem Partido”, ou a questão do debate de

gênero nas escolas, por várias vezes discutidas nos fóruns da CSP-Conlutas – que claramente

se  opõe à  primeira  e  reafirma  a  necessidade  da  segunda –,  são  trazidas  para  dentro  das

reflexões da Central quando se trata dos espaços de cuidado e recreação? Quando citamos o

ECA para debater o direito à educação e a necessidade de atender uma demanda, por que não

reivindicamos também o seu 16o artigo, que fala sobre o direito à liberdade e cita os aspectos

que lhe são inerentes, como os direitos à opinião e expressão e à participação na vida política?

 Quando enxergamos os espaços para crianças como “bons” ou “ruins” ou mesmo

começamos a tentar não fazer uma avaliação deste tipo, mas compreendê-los, o fazemos de

acordo com nossos valores. Relacionando-se com o mundo adulto, as crianças estão sujeitas

às  mesmas  opressões  que  nós,  no  mundo  em geral  e  também nos  espaços  que  lhes  são

“próprios”. 

Uma característica importante a  ser  destacada é que as culturas  infantis  não são
independentes  das  culturas  adultas,  das  relações  de  poder,  das  opressões  e
desigualdades  presentes  na  sociedade.  Assim o  racismo,  a  opressão  de  classe,  a
homofobia,  o  machismo  também  podem  estar  presentes  nas  inúmeras  relações
produzidas pelas crianças. (GEPEDISC, 2015, p. 93)
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Essas relações é que criam a necessidade de direcionar o meu olhar para as crianças –

que surge quando a minha filha começa a frequentar instituições de Educação Infantil – vai se

desenvolvendo e toma corpo nas reuniões do nosso grupo de pesquisa, onde posso perceber

que é necessário pensar nas questões das crianças de modo geral, antes mesmo de pensar essa

relação de modo particular, no grupo que estou pesquisando.

Quando converso com as mães e me relaciono durante toda a pesquisa com elas e as

crianças, tenho sempre em mente que estamos imersas não em uma cultura, mas em algumas,

e que as nossas crianças se formam também em meio a um ambiente peculiar, o ambiente da

militância, e que neste ambiente não percebemos que estamos reproduzindo a história que

usualmente não reconhece as suas culturas, reproduzindo as lógicas que o ideal hegemônico

de família preconiza e que é, todo o tempo e de diversos modos, reforçado pelas diversas

outras instituições sociais. Como diz Arroyo, todo “processo educativo, formal ou informal

tanto pode ignorar como incorporar as formas concretas de socialização, de aprendizagem, de

formação e deformação a que estão submetidos os educandos” (ARROYO, 2003, p. 33).

Em seu artigo  “Infâncias  e  crianças:  O que  nós  adultos  sabemos  sobre  ela”,  Ana

Cristina Cool Delgado faz uma boa reflexão sobre a relação entre infâncias e família. Partindo

de uma recuperação histórica, a autora cita diversos estudos já realizados sobre o tema, de

autores como Àries, Charlot, Snyders, Sarmento e Pinto, que, de um modo geral, têm acordo

que o sentimento de infância, “de preocupação e investimento da sociedade e dos adultos

sobre as crianças, de criar formas de regulação da infância e da família, são ideias que surgem

com a modernidade” (DELGADO, 2003, p. 1)

Nisso,  o desenvolvimento do capitalismo tem papel  crucial,  ao incorporar  –  a seu

modo  –  a  família  à  sua  estrutura  tanto  produtiva  quanto  ideológica.  Embora  as  crianças

passem nesse momento a ocupar certa centralidade no núcleo familiar, é importante ressaltar

que parte considerável, possivelmente a maioria, teve participação efetiva na implantação do

novo modo de produção através do trabalho nas recém instituídas fábricas. O processo que

leva a formação dos Estados Nacionais – que levará ao formato de família nuclear que tem a

mãe como principal responsável pelos cuidados com a casa e educação das crianças – se liga

ao  processo  de  industrialização  e  não  é  uniforme  nos  diversos  países,  além  de  guardar

diferenças entre o mundo urbano e rural. Como nos diz Delgado a esse respeito,

Houve,  desse  modo,  um  longo  processo  histórico  até  a  sociedade  valorizar  a
infância.  Entretanto,  a  particularidade  da  infância  não  será  reconhecida  e  nem
mesmo  realizada  para  todas  as  crianças.  Na  prática,  esse  caráter  universal  vai
perdendo sua extensão com as diferenças de classe, de gênero e de raça. Todas são
concebidas como crianças no que diz respeito ao dado biológico, mas nem todas
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vivem a infância da mesma forma no que diz respeito às condições sociais, culturais
e econômicas” (DELGADO, 2003, p. 4)

Quando, mais acima, dizemos que precisamos reconhecer as crianças como sujeitos

plenos  e  dar-lhes  oportunidade  de  serem partícipes  das  determinações  em relação  a  sua

própria vida, é porque compreendemos que precisamos reconhecer que elas têm saberes que

constituem uma identidade e que precisamos superar. É possível que saibam mais sobre elas

mesmas, sobre nós e as instituições em que convivem. E é preciso parar para ouvir, como nos

aponta Reinaldo Luiz Damazio em “O que é criança?”: “Ser sujeito não quer dizer deixar que

a criança se mantenha sozinha e por sua própria conta, mas sim deixá-la ser como é, respeitá-

la como sujeito e tentar dialogar com ela. O que de saída pressupõe ouvi-la” (DAMÁZIO,

1994, p. 30).

Ouvir  os  que  elas  têm  a  dizer,  se  esforçar  para  compreendê-las,  deixar  que

“pronunciem  sua  palavra”  não  é  mais  que  respeitá-las.  As  nossas  crianças,  filh@s  de

trabalhadoras  e  trabalhadores,  são  diversas  no  que  diz  respeito  a  muitos  aspectos,  mas

pertencem a uma mesma classe. Classe esta que em geral termina por reproduzir muitas vezes

a ideologia dominante e, quando está nas melhores condições, reserva as suas crianças o lugar

da “proteção” e do “consumo”. Quando temos essa atitude para com elas, significa que não as

compreendemos como seres capazes de ler  e  intervir  no mundo. Pensamos, talvez,  que o

possam fazê-lo no futuro.

A questão é que não tentar entrar em diálogo com elas sobre o seu lugar de classe hoje

e tentar colocá-las no melhor espaço de proteção que pudermos ou, ainda, tentar fazer com

que adiram à ideia meritocrática, crendo que é possível ascender socialmente, como se fosse

possível  “mudar  de classe”,  pode inclusive significar  que elas  não se percebam enquanto

oprimidas e mais dificilmente se interessem pela própria libertação, inclusive quando já forem

adult@s, o que em última instância põe em risco qualquer projeto de emancipação. Por isso

Damázio coloca que a questão da infância pertence ao tempo presente e não só ao tempo

futuro:

Entre as muitas preocupações que cercam o homem moderno deve figurar
com certa ênfase a do respeito à criança.  Não porque elas representam o
futuro:  mas  porque  elas  são  o  presente.  O  seu  presente  de  criança.  A
negligência  com  o  presente  pode  significar  a  inexistência  de  futuro
(DAMAZIO, 1994, p.11).

Claro  que  não  tratamos  nem  pensamos  em  tratar  as  crianças  como  adultos  “em

miniatura”, como se fazia durante a Idade Moderna em parte da nobreza e colocá-las no lugar

de militantes da Central  a debater,  deliberar  sobre diversos temas e assumindo tarefas no
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cotidiano da instituição. No entanto, é possível e necessário que as crianças tenham papel

ativo nela,  deixando de ser consideradas uma extensão d@s adult@s. Nisso,  levamos em

conta o que nos propõe Catarina Tomás, ao pensar que, mesmo na diversidade, crianças e

adultos têm direito e dever de pensar e participar da vida política no mundo em que vivem.

Antes de mais nada, há a indispensabilidade de esclarecer que não estamos a discutir
o facto de as crianças serem iguais aos adultos, ou terem que ter exactamente os
mesmos direitos civis e políticos destes últimos; o que estamos a propor é a ideia de
que as crianças também são actores sociais e a valorização da sua acção e da sua voz
é imprescindível na exigência e concretização dos referidos direitos civis e políticos;
defendemos também a indispensabilidade de considerar as crianças como actores
sociais  competentes,  obviamente  com  competências  diferentes  das  dos  adultos
(TOMÁS, 2007, pp. 53-54. Cf. o original).

Da  mesma  forma  que  nos  interessa  que  as  crianças  nos  compreendam  enquanto

militantes, precisamos entender o lugar delas, para saber o que elas pensam disso e, até, para

dialogar desde já sobre aquilo que em algum momento pensarão, sem intenção de doutriná-

las. Afinal de contas, se o pensamento pode ser construído através do diálogo, ao buscar ouvir

a  voz das  crianças,  nossas  próprias  ideias  sobre elas,  sobre nós e  sobre o mundo vão se

modificando. No entanto, nossas tarefas, a ideologia dominante que reproduzimos de diversos

modos no nosso cotidiano, ou mesmo nosso desinteresse – que se liga a ideologias que se

calcificaram  sobre  a  infância  que  lhes  imputam  características  como  “ingenuidade”,

“incapacidade”, “fragilidade” etc. –, faz com que não o façamos. Tendo em conta que grande

parte  disso  tem  a  ver  com  o  modo  como  enxergamos  as  crianças  hoje  e  o  lugar  que

reservamos  a  elas  em  nossa  sociedade,  de  acordo  as  necessidades  criadas  pela  vida

“moderna”, que o capitalismo contemporâneo estabelece, identificamos que há, ainda, uma

barreira ideológica a ser superada e que existe um descompasso entre o que queremos (ou

dizemos querer) e o que fazemos. 

Talvez não saibamos ainda o que queremos em relação as nossas crianças, mas não nos

faltam ideias  de experiências  em curso e  formas de participação (inclusive  institucionais,

como a conversa de uma mãe nos apresenta) que possam nos inspirar a produzir as nossas

próprias pedagogias. Ser efetivamente parte de uma memória coletiva de movimentos que se

preocupam com a educação e a consideram uma ferramenta indispensável para as lutas – e,

desse modo, inspiram outros movimentos, assim como influenciam o pensamento pedagógico

em geral – é algo que certamente nos interessa.

Para  Delgado,  isso  teria  a  ver  com  a  forma  como  deveríamos  questionar  nossas

ideologias herdadas/adquiridas e como pesquisadoras direcionar também o nosso olhar para

espaços que não são os que nos acostumamos a compreender como locais de educação de
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crianças, como escolas, creches etc. “Enfim, pouco nos interessamos pelas crianças e suas

culturas interagindo em espaços que nós adultos ainda desconhecemos, ou pelos quais temos

passado sem refletir de forma mais prolongada. São ainda restos do projeto de modernidade

que absorvemos?” (DELGADO,2003, p. 7).

Nos movimentos sociais que lutam pela manutenção e para a conquista de direitos,

como é o caso da CSP-Conlutas, e que dá especial destaque à educação, o simples fato de

discutir a história pela implementação desses direitos tem uma dimensão educativa. Trata-se,

apenas, de expandir essa dimensão aos nossos espaços de cuidado e recreação, fomentando o

protagonismo das crianças para estabelecer as bases para elaborar uma proposta libertadora de

educação popular: 

O aprendizado dos direitos pode ser destacado como uma dimensão educativa. Os
movimentos sociais colocam a luta pela escola no campo dos direitos. Na fronteira
de uma pluralidade de direitos: a saúde, a moradia, a terra, o teto, a segurança, a
proteção da infância, a cidade (ARROYO, 2003, p. 30).

Se pensamos numa educação libertadora que discuta classe, feminismo, combate ao

racismo e à LGBTTfobia, e que pense sob uma perspectiva revolucionária, é necessário ouvir

a voz também das crianças, que são alvos diretos e indiretos dessa discriminação desde bem

cedo. Mas, antes mesmo disso, precisamos nos questionar qual é nosso papel nisso, já que

frequentemente não nos damos conta de que, mesmo defendendo um projeto alternativo de

sociedade, nossas práxis é a do tempo presente, cheia de preconceitos e de distorções. Mais

uma vez Arroyo nos alerta:

A  pedagogia  se  nutre  do  ser  humano  como  problema  de  si  mesmo,  ou  da
problematização do sermos, do fazer-nos, do formar-nos humanos. Seu objetivo de
teorização é a trágica descoberta de nós mesmos. A pedagogia acompanha ao longo
da história as indagações de fazer-nos problema e nós, mesmos, como formar-nos.
Quando descobrirmos como educadores quão pouco sabemos dos sujeitos da ação
educativa, poderemos talvez repensar-nos (ARROYO, 2003, p. 34).

Como nos diz Paulo Freire sobre isso, a nossa perspectiva de educação popular e de

compreensão das infâncias precisa ser ligada indissoluvelmente “ao processo revolucionário

[tendo em conta]  o  seu caráter  eminentemente  pedagógico”;  partindo de “uma pedagogia

problematizante e não uma ‘pedagogia’ dos ‘depósitos’,  ‘bancária’” (FREIRE, 1987, 134-

135). É necessário dialogar. Entender as infâncias parte, fundamentalmente, de aceitar o lugar

das crianças como protagonista de seu próprio destino. Ou ainda no dizer de Freire: “O seu

quefazer,  ação  e  reflexão  não  pode  dar-se  sem  a  ação  e  reflexão  dos  outros,  se  seu

compromisso é da libertação” (FREIRE, 1987, p. 122).
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3.9 ALGUMAS CONCLUSÕES PRELIMINARES

Disso  tudo  que  discutimos  até  aqui,  passa  a  ser  possível  ter  algumas  impressões

iniciais  sobre a questão do tratamento que a CSP-Conlutas dá às crianças presentes neste

movimento e a relação que suas militantes e suas crianças estabelecem com a Central nesse

processo, nem que sejam provisórias. Elas, neste caso, têm a ver com o que colocamos acima,

sobre como minha pesquisa entra em diálogo com as ideias das pessoas com quem conversei e

com a prática da CSP-Conlutas no que toca aos espaços de cuidado e recreação.

Em  primeiro  lugar,  o  próprio  uso  do  termo  “creche”,  que  era  consagrado  neste

movimento  social  em  específico,  passou  a  ser  questionado  –  tanto  por  mim,  no

desenvolvimento da minha pesquisa, quanto pelas pessoas com quem converso no decorrer do

trabalho,  ou  mesmo  antes  –  no  caso  de  uma  das  mulheres.  Como já  dissemos  e  vamos

desenvolver  mais  adiante,  este  termo  mostra-se  inadequado,  pois,  além  dos  diferentes

significados que o termo pode ter– que vão de “depósito de crianças” – que, no contexto de

uma política  higienista,  tinham o objetivo  de  tanto  liberar  mães  para  compor  a  força  de

trabalho como ter o controle sobre os cuidados (como se as mulheres pobres não pudessem

dar conta de criar seus filhos) – a um esforço coletivo de uma dada comunidade para resolver

o problema das mães em relação a com quem deixariam seus filhos para trabalhar ou realizar

qualquer outra atividade. De qualquer modo quando nos referimos a “Creches”, como uma

das mães nos fala, estamos sempre falando de um espaço de convivência de crianças que

presta atendimento contínuo e segue um determinado planejamento. Na Central, os espaços

para  as  crianças  têm uma dinâmica  muito  diferente  disso:  inclusive,  cada  evento  de  que

participei se mostrou diferente dos demais em que estive, em diversos aspectos.

Além  disso,  as  conversas  que  tivemos  com  as  mães  (e)  militantes  nos  apontam

algumas questões que consideramos bastante relevantes. A primeira delas: não parece ser mais

possível a CSP permanecer com a mesma política sobre o tema – considerando que mesmo a

ausência de uma política específica é uma política. Passou a ser absolutamente necessário

refletir sobre o assunto, já que não se trata apenas de ter “onde deixar as crianças durante as

reuniões”. Se a CSP-Conlutas tem toda uma concepção de mundo sobre o papel da família na

sociedade capitalista no que toca a questão das mulheres e da educação, isso precisa interferir

na  forma  como  os  espaços  de  convivência  e  recreação  para  crianças  são  pensados  e

organizados não apenas porque as crianças se relacionam estreitamente com as mulheres, ou

porque  sejam as  mais  afetadas  por  qualquer  política  educacional,  mas  porque  são  nesse
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mundo de explorados e oprimidos, mais que eles silenciados e precisam ser sujeitos da sua

libertação.

Além disso, a conversa explicita que deveria existir um cruzamento entre as ideias

sobre mulheres e a questão de gênero, as propostas de educação defendidas pel@s militantes

da Central e a questão das crianças. Ou seja: não nos parece possível pensar as questões de

gênero no que tocam a maternidade sem que isso envolva pensar infâncias e que projeto

político-ideológico-pedagógico a CSP-Conlutas defende para elas. Esses são elementos que

essas conversas nos trazem e o surgimento de movimentos como o “Mães e Crias”, que tem

como principal aglutinador a maternidade e a necessidade de ocupação de espaços políticos

com as crianças, apenas reforçam.

Por fim, é necessário para a militância da CSP, como foi para mim – e isso é um processo

que já se iniciou e permanece em andamento – que, no aspecto de que existe um corte de classe (a

CSP-Conlutas  é  uma  Central  que  busca  ampliar  sua  presença  na  classe  trabalhadora  mais

empobrecida,  daí  sua  participação  em  movimentos  como  o  “Luta  Popular”),  as  diferentes

concepções  da  relação  entre  militância  política  e  condição  social  se  mostram dinâmicas,

levando a uma reflexão sobre como a classe precisa pensar tais questões. Isso quer dizer que

não basta apenas pensar sobre o assunto; é necessário trazer a classe trabalhadora para essas

reflexões. É necessário que as ideias que a CSP defende partam das demandas e concepções

de educação, gênero e sociedade que a classe pensa em conjunto com ela.
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Já estabelecemos que a intenção deste trabalho é discutir o projeto da CSP-Conlutas

para as infâncias, quais são, e como as suas concepções de infância perpassam a organização

dos espaços de cuidado e recreação que são criados para @s filh@s das militantes. Queremos,

a partir desse estudo, pensar suas perspectivas futuras e oferecer uma contribuição para os

demais interessados em estudar o tema, servindo como aporte teórico para estudantes que

queiram dele se inteirar e para organizações que se proponham a implementar políticas de

gênero  que  venham  a  impulsionar  a  participação  política  integral  das  famílias  nos

movimentos sociais, obviamente considerando as crianças, tendo em vista também o potencial

formador que esse espaço pode constituir, não só para responsáveis e as crianças, mas também

para @s demais militantes da Central ou dos movimentos onde possam ser organizados.

A reprodução  da  ideologia  dominante  nos  espaços  que  guardam  os  filh@s  d@s

militantes da CSP-Conlutas é algo que nos salta aos olhos. Mesmo levando em conta que

crianças, responsáveis, militantes e trabalhadores (as) reproduzem tais ideologias, isso é um

problema que precisa ser pensado e, de alguma maneira, enfrentado.

Esses  casos  atingem  diretamente  quem  acaba  por  observar  ou  saber,  mas,

principalmente, quem está de alguma forma envolvido. Uma consequência imediata deles é

que a possibilidade de levar a criança consigo a esses espaços passa a ser relativizada pelos

responsáveis. Com isso, a experiência deles em relação à organização pode ser negativa, já

que,  em  nossos  espaços,  acaba-se  por  reproduzir  valores  hegemônicos  que  pretendemos

desconstruir  com nossa militância.  Isso é  inaceitável  e  precisa mudar  urgentemente,  pois,

como dizem Marx e  Engels,  em “A ideologia alemã”,  “trata-se de revolucionar  o mundo

existente.  De atacar e de transformar praticamente o estado de coisas que ele encontrou”

(MARX, 1999, p. 42).

Como já colocamos, a CSP-Conlutas luta contra tal ideologia hegemônica. Isso inclui

discutir e elaborar propostas tanto sobre questões de gênero quanto sobre Educação; temas

que em tempos de escola sem partido e de tentativas de proibir o debate de gênero nas escolas

encontram-se tão imbricados. A solidariedade de classe e os nossos demais valores devem

orientar nossas ações no que diz respeito não só a educação nas instituições, mas também nos

nossos  espaços formativos,  incluindo-se aí  os  espaços  de  cuidado e  recreação da  Central

buscando sempre:
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uma pedagogia emancipatória [que] há de ser includente, contrapondo-se ao projeto

neoliberal, comprovadamente excludente. Enquanto a pedagogia neoliberal se pauta

nos valores do mercado _ individualismo, competição, consumismo _ e se apresenta

como  a  “única  alternativa”,  mostrando  –  se  por  consequência  extremamente

autoritária, a pedagogia emancipatória é direcionada pelos valores da solidariedade

dos despossuídos e dos inconformados, que se propõe a mudar o mundo.(GARCIA,

2000, p.14-15)

O fato, como já mencionamos, de que a Central em seus documentos poucas vezes

cita a questão dos espaços de cuidado e recreação para as crianças – e quando o faz em

nenhum momento traz qualquer elaboração sobre eles, para além da necessidade das mulheres

– faz com que seja necessário não apenas trazer, mas também, e com relativa urgência, tentar

dar alguma centralidade a esse tema. É preciso mais que pautar demandas e organizar para a

luta; @s dirigentes precisam pautar esse tema em seus organismos deliberativos e chamar, ao

menos, as mulheres da base a debater o tema nos fóruns para começar a elaborar as políticas

das quais hoje não são muito mais que alvos. Eles hoje são uma iniciativa institucional e o

“formato” que tiveram ou podem vir a ter não foi discutido em nenhum momento na base,

com aqueles e aquelas que por ventura fazem uso desses espaços. Penso que o debate sobre a

existência dos espaços precisaria avançar para essa reflexão. No dizer de Freire:

Não é possível à liderança tomar os oprimidos como meros fazedores ou executores
de suas determinações; como meros ativistas a quem negue a reflexão sobre o seu
próprio fazer. Os oprimidos, tendo a ilusão de que atuam, na atuação da liderança,
continuam manipulados exatamente por quem, por sua própria natureza não pode
fazê-lo. (FREIRE, 1987, p.122)

Além disso, precisamos ter em mente o entrecruzamento entre as questões de Gênero,

Infâncias e Educação na sociedade capitalista. Podemos afirmar que, de alguma maneira, as

crianças têm seu lugar no mundo. Levando em conta não apenas suas histórias pessoais, delas

e  de  suas  famílias,  mas  também  a  que  parte  da  sociedade  pertencem,  desempenham

determinados papéis sociais, que, em grande parte, reforçam as ideologias hegemônicas. Seja

por meio de uma característica “privada” da educação familiar – que coloca a criação d@s

filh@s no âmbito doméstico e empurra para a mulher essa responsabilidade exclusivamente,

na maioria dos casos –, seja pela forma como as crianças apreendem neste mesmo mundo

parte de tais ideologias, não nos parece possível separar as discussões sobre infâncias das de

gênero.  Nesta  pesquisa,  a  discussão  das  infâncias  está  estreitamente  relacionada  com  as

questões das mulheres, especificamente da maternidade. É importante ressaltar o fato de que

nós, mulheres, estabelecemos essa relação direta e constante com as crianças dificulta e atrasa

a realização de grande parte dos nossos sonhos. No entanto, isso nos possibilita uma série de
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experiências fantásticas com as nossas crianças, momentos que os homens muitas vezes não

experimentam em função do machismo que ainda estabelece que a maior responsável pelos

cuidados com a criança é a mãe ou mesmo uma outra mulher.  

É uma pena que o fato de estarmos tão visceralmente ligadas a elas não seja um fator

que detone uma reflexão sobre como, oprimidas dentro da estrutura familiar, por tantas vezes

reproduzimos  tantas  violências  sofridas  na  relação com as  nossas  crianças.  A questão  da

necessidade de disciplinar as crianças e a forma como exercemos a autoridade da qual nos

investimos não é, ainda, tão importante para a maior parte nós. Podemos pensar o quanto isso

seria ainda mais difícil no caso das mulheres chefes de famílias mais pobres que, na maior

parte das vezes sozinhas, têm que não apenas gerir, mas suprir todas as necessidades reais e

imediatas de uma casa.

No  caso  da  CSP-Conlutas,  vemos  que  estas  questões  ainda  não  são  pensadas  em

conjunto. Não apenas @s dirigentes da Central e do MML ainda não pensaram as questões de

Gênero de forma articulada com as questões das infâncias, como também ainda não pensaram

onde os  espaços de cuidado e recreação se localizam na sua estrutura.  Se faz necessário

aprofundar  essas  discussões  para  além das  lutas  mais  cotidianas  do  movimento  (o  “onde

deixar  as  nossas  crianças”)  ou  pelas  necessidades  mais  básicas  das  “creches”  nas

comunidades ou locais de trabalho. Hoje, os debates sobre Educação na Central não voltam o

seu  olhar  para  “dentro”,  não  há  questionamentos  sobre  os  tipos  de  espaços  que  por  ora

conseguimos  desenvolver.  Limitamo-nos  a  pensar  a  Educação  no  marco  das  outras

instituições da sociedade: creches, escolas, universidades etc. Refletimos acerca dos projetos

para Educação e talvez sobretudo como eles afetam @s trabalhadores (as) do setor, mas ainda

o fazemos muito superficialmente. Não nos preocupamos sobre como as práticas exercidas

nesses espaços afetam nossas crianças hoje e afetarão a elas e a nós no futuro. 

Conversando com um militante que me hospedou durante uma viagem realizada para

realizar a pesquisa, eu vejo o seu interesse no meu assunto aumentar muito quando eu lhe digo

que no último Congresso da  Central  foram gastos  mais  de  R$ 30 mil  na contratação da

empresa que montou e administrou o espaço das crianças. Nessa mesma viagem, encontro

uma das pessoas que ajudou a selecionar a empresa que estaria no evento. Falamos sobre a

minha pesquisa e eu pergunto como foi feita a seleção. Ela me diz que consideraram o tempo

no mercado, os preços. Que nunca havia pensado nas questões que trago na minha pesquisa,

que  considerava  importante.  Quando retorno  à  organização  no  final  do  ENE –  Encontro

Nacional de Educação - para agradecer e despedir-me, um dos organizadores me pergunta:

“deu tudo certo?”. Eu lhe digo que tudo correu melhor do que eu poderia esperar e que a
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minha experiência não só tinha sido válida, mas maravilhosa. Ele diz que fica muito feliz, que

ele também estava, pois na tomada de preços optou por essa empresa, economizando cerca de

R$ 8 mil. A partir destas falas, penso que a questão financeira pode ser um fator que colabore

para que a organização se mobilize e comece a pensar alternativas para a construção desses

espaços.

Nem toda  a  militância  participa  de  cada  um dos  fóruns  e  parte  considerável  dos

militantes trabalha em diversas atividades durante os eventos. Suas tarefas vão desde orientar

as pessoas quanto a localização dos seus alojamentos até a venda de materiais que geram

recursos e que ajudam a sustentar partidos,  movimentos e a própria Central.  Por que não

assumimos a tarefa de construir nós mesmos esses espaços, economizando todo esse dinheiro

e contribuindo, deste modo, para a manutenção da autonomia financeira, tão cara a Central?

Trata-se de fazer um primeiro investimento, não financeiro, e pensar em novas formas

de organizar os espaços de cuidado e recreação de acordo com as nossas possibilidades agora.

Ou  seja,  contribuir  para  a  transformação  social  não  depende  de  nenhum
procedimento específico de capacitação para a luta, mas da invenção cotidiana de
modos  de  lutar,  de  acordo  com  as  circunstâncias  e  as  possibilidades  de  cada
momento e de cada um. (OLIVEIRA, DINIZ 2004, p. 9-10)

No que  toca  as  infâncias,  também já  dissemos  que  é  preciso  pensar  em como as

crianças podem ser levadas/estimuladas a refletir sobre seus espaços e, de alguma maneira,

questionar a “bagagem que trazem de fora” – isto é, as ideologias que trazem consigo. Não

queremos,  com isso,  determinar,  ou  que  a  CSP-Conlutas  tenha  um  projeto  de  espaço  e

recreação  que  determine,  o  que  as  crianças  devem ou  não  pensar,  mas  que  considere  a

possibilidade de usar esses espaços para tentar refletir com elas sobre o que pensam a respeito

das  suas  e  das  “nossas”  questões.  É  por  meio  do  estímulo  a  sua  participação  –  esta

compreendida como elas  poderem fazer  parte  dos  processos  de decisão  e  elaboração dos

lugares em que elas convivem – que pensamos ser possível construir espaços de cuidado e

recreação  que  sejam,  ao  mesmo tempo,  criativos,  questionadores  e  democráticos,  que  se

coloquem nos marcos de uma educação popular libertadora. E para isso temos que começar a

trabalhar imediatamente, pois

Ainda será necessário considerar a dimensão técnica da participação das crianças
(Como  fazer?  Que  questões  éticas?  Que  avaliação?),  assim  como  questões  de
organização e metodologia de trabalho com as crianças e a mediação dos adultos.
São questões importantes sobretudo para credibilizar o processo. Por conseguinte,
será necessário avaliar o processo e os resultados, inclusive os que se relacionam
com os efeitos nas políticas públicas no quotidiano das crianças. Finalmente tem que
se considerar a dimensão pedagógica do processo (TOMAS, 2008, p. 14)
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E temos ainda uma última questão: a CSP-Conlutas pensa seus espaços de cuidado e 

recreação como lugares da educação?

Já dissemos que não há um entrecruzamento entre as questões de gênero, infância e

Educação nos textos e resoluções da Central. Nas conversas realizadas no curso destes dois

anos e na observação de diversos espaços neste mesmo período em nenhum momento essa

relação  é  explicitada.  Além  disso,  a  forma  como  a  CSP-Conlutas  pensa  tais  espaços  é,

claramente, mais voltada a resolver uma demanda de gênero – as mulheres terem onde deixar

seus filhos – do que estes serem pensados como um espaço educativo sequer, menos ainda

como  um  lugar  de  reflexão  e/ou  questionamento  das  mesmas  ideologias  que  a  Central

combate.  O  que  pensamos  aqui  é  que  é  interessante  que  essa  lógica  seja  subvertida:

exatamente porque os espaços de cuidado e recreação podem ser lugares de construção de

uma proposta  de educação popular  libertadora é  que isso ajuda a  desenvolver práticas  de

combate às ideologias hegemônicas, aos preconceitos etc. Isto é: ao construir uma proposta

revolucionária  para  tais  espaços,  seria  possível  não  apenas  combater  as  ideologias

hegemônicas, mas pensar uma proposta contra hegemônica de sociedade, no que toca a esse

entrecruzamento entre gênero, infâncias e educação.

Como uma das mães que conversamos mesmo afirma, falando desses espaços,

Isso é um período, um período curto então sequer pode ser chamado de creche, é um
espaço de interação. Sendo um espaço de interação da militância…. Eu não consigo
ser duas mães… Eu não consigo ser a favor da legalização do aborto, eu que sou
ateia, eu que defendo o amor entre duas pessoas do mesmo sexo e não dar leituras a
meu filho que vão nesse sentido. Não consigo não dizer para o meu filho que ele tem
um tio  e  padrinho que  são  namorados,  eu  não  sou  uma pessoa  no  meu espaço
privado e outra no espaço coletivo, porque o meu espaço privado é parte do que sou
no espaço coletivo.

Essa pesquisa no Cotidiano lança mão de alguns instrumentos da pesquisa-ação na

tentativa de devolver aos envolvidos nesse processo o conhecimento que produzimos juntos. 

Como outra das mulheres com que conversamos nos diz:

Mas é isso, Ticyane, eu acho que o trabalho vai dar frutos importantes, assim….
Entendeu? Eu acho que é isso, ele ajudou a fazer uma reflexão. É aquele negócio, por
exemplo, quando a gente for pro próximo espaço, pra mim ter essa preocupação que
sempre existiu pra mim, mas que ela vai se concretizar em outra forma de querer discutir
com a […] e.... “E aí, como foi?” E coisa e tal…. Esse negócio, ter algum elemento,
uma forma de…. Por que, no final das contas, o que é que acontece? O registro que
significou aquilo lá, aquele espaço, no caso pra mim, a partir da tua pesquisa… Eu
só pensei  porque tu  tava  fazendo a  pesquisa  lá,  tu  tava  abordando o  tema e  tu
incorporou a gente pra aquilo ali, se não fosse isso por exemplo, a própria creche
não teve esse espaço de feedback, o retorno… “E aí, foi bom, não foi bom!?” “O que
tá sendo isso pra criança?” O que é que foi isso pros pais, por exemplo… Eu queria
ter a oportunidade de dizer em algum momento lá, de falar: “olha gente, não ter tido
um espaço  de  descanso  pras  crianças  foi  muito  ruim,  eles  são  crianças  e  vocês
propuseram atividades extremamente extenuantes pras crianças, então…”
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Longe de simples constatação desses problemas, esse trabalho é fruto da crença que

nós, revolucionári@s, devemos, pelo nosso compromisso de transformar o mundo, nos dispor

a  viver  em  permanente  e  corajosa  reflexão (FREIRE,  1987).  Precisamos  superar  esse

problema que é  não  termos  ainda  refletido  sobre  esses  espaços,  sobre  as  minúcias  dessa

política:  seu  financiamento,  organização,  ações  pedagógicas.  Ao  não  fazê-lo,  esbarramos

numa contradição em relação a nos mesmos enquanto revolucionários: precisamos trabalhar

com cuidado e dedicação na tentativa de superar essa contradição. 
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