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                                           RESUMO 

 

 Caminhos percorridos em conversas cotidianas antes da construção 

desta tese propiciaram a construção de uma dissertação de mestrado. Destas 

conversas emergiram narrativas que traziam vozes e histórias de mulheres 

oriundas das classes populares. Esta tese tem seus caminhos constituídos 

através de narrativas de mulheres pobres, negras e sem escolarização. 

Ela intenta mostrar que os caminhos percorridos rumo ao desejo e ao direito de 

uma escolarização negada constituem experiências tatuadas em vozes 

femininas. A elaboração narrativa e a construção dessas histórias desafiam 

narradoras e ouvinte (inclusivamente a pesquisadora) a perceberem que, uma 

vez exposta, a experiência narrada se encaminha rumo a outras experiências 

que passam a ser compartilhadas. As narrativas trazidas para a presente tese 

mostram a inevitável construção de redes entrelaçadas de vozes dentro do 

mesmo texto na luta necessária e expressiva em prol do direito primordial rumo 

à emancipação. Dessas narrativas emergem as presenças e ausências, as 

queixas, os protestos, as denúncias, mas também os sonhos, as lutas, a força 

e a resistência. É notória, nessas histórias, a persistência dessas mulheres 

participantes da pesquisa que cientes de sua incompletude, assume-se como 

tal, na busca e na briga por um horizonte possível de transformação. 

 

Palavras-chave: mulheres; escolarização; negação; cotidiano 
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ABSTRACT  

Paths taken in everyday conversations before the construction of this thesis led 

to the construction of a master's thesis. From these conversations, narratives 

emerged that brought voices and stories of women from the popular classes. 

This thesis has its paths constituted through the narratives of poor, black and 

uneducated women. 

She intends to show that the paths taken towards the desire and right to a 

denied schooling are experiences tattooed in female voices. The narrative 

elaboration and construction of these stories challenge narrators and listeners 

(including the researcher) to realize that, once exposed, the narrated 

experience moves towards other experiences that start to be shared. The 

narratives brought to this thesis show the inevitable construction of intertwined 

networks of voices within the same text in the necessary and expressive 

struggle for the primordial right towards emancipation. From these narratives 

emerge the presences and absences, complaints, protests, denunciations, but 

also dreams, struggles, strength and resistance. In these stories, the 

persistence of these women participating in the research is notorious, who, 

aware of their incompleteness, assume themselves as such, in the search and 

struggle for a possible horizon of transformation. 
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PREÂMBULO   

O ENCONTRO COM O INÍCIO  

  

Este trabalho vem costurado com fios que, embora eu já conhecesse1, 

depois de certo tempo ainda se apresentaram novos para mim. Trata-se de 

uma pesquisa na qual busquei trabalhar, pela ótica feminina, questões 

referentes à precária ou ausente escolarização dos sujeitos (mulheres) das 

classes populares. Isso se constitui como um viés que me toca particularmente 

por ser mulher, professora, estudante e por acreditar, assim como elas, na 

aquisição do conhecimento como possibilidade de luta e emancipação. 

De porte de narrativas comigo compartilhadas, fui à procura de novas 

formas de ouvir, ler, perceber e entender as mesmas; contudo, além de 

histórias de vida, deparei-me com queixas e, especialmente, com denúncias 

que me intimaram a repensar certos contextos, elementos e questões e com 

elas aprender. 

A confecção deste texto foi uma grande lição. Aprendi muito ao escrevê-

lo, aprendi sobretudo com as narrativas que trago dentro do mesmo. Aprendi 

sobre cegueira e sobre surdez, quando eu também não tinha olhos nem 

ouvidos atentos e sensíveis para aquilo que as mulheres da pesquisa e, tantas 

outras mulheres, precisavam dizer. 

Se preâmbulo é o que caminha na frente, que abre, então, neste 

momento, anuncio as vozes, as histórias e as questões com as quais busco 

refletir neste trabalho, no intuito de melhor conhecer as nuances cotidianas que 

todas e todos nós atravessamos todos os dias, mas que, por vezes, não 

conseguimos ver e nem ouvir ou, simplesmente, não damos ou não queremos 

dar ouvidos. 

Se é verdade também que, na escrita de um texto, enviamos um pouco 

de nós, este trabalho traz não só um pouco de mim, mas um pouco de várias 

mulheres que, assim como eu, precisavam falar/escrever para poder, então, se 

                                                           
1
 A presente pesquisa doutoral nasce depois do término da minha pesquisa do mestrado em 

Educação, após verificar que, nas conversas (metodologia desenvolvida na pesquisa do 
mestrado), existiam narrativas potentes que precisavam ser ouvidas. Encontro, então, uma 
outra metodologia para tentar dar conta das narrativas que a mim foram confiadas na pesquisa 
empreendida no mestrado: a investigação narrativa. 
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ouvir; ouvir aquilo que ecoa por dentro, um eco tanto tempo abafado, 

silenciado. 

Este trabalho me deu a oportunidade não só de renovar a minha 

percepção e atenção, mas também a escuta2 e a escrita na direção daquelas 

com as quais eu precisava, primeiro, aprender a dialogar para, então, depois,  

encontrá-las no seio daquilo que falavam e sentiam em suas experiências e 

não aquilo que eu queria ou precisava ver e ouvir. 

As pessoas que me ensinaram esse caminho são mulheres fortes, 

negras e pobres, praticamente sem escolarização. Elas me possibilitaram 

aprender com suas experiências, na disponibilidade generosa do 

compartilhamento de suas narrativas e histórias de vida. Com essas mulheres, 

experimento a continuidade necessária do pensar e do aprender, sempre que 

leio e releio as suas vozes gravadas no papel. Aprendi que aprender e 

conhecer é um processo com início, mas sem um fim. E, desse processo, 

dessa ad-miração3, eu só conheço o começo.4. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Trago o pensamento de Barbier  (1998) sobre a escuta sensível, quando diz que o 

pesquisador deve saber sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro, para 
compreender as atitudes, os comportamentos, os sistemas de ideias, de valores, de símbolos, 
de mitos, o que chama de compreender a existencialidade interna. Para tanto, é necessária, na 
sua percepção, a aceitação incondicional do outro, sem julgar, sem medir e sem comparar. 
Assim como a hospitalidade incondicional para Jaques Derrida (2003). Barbier (1998) 
acrescenta ainda que, ao ouvir o outro, o pesquisador (escutador) deve suspender 
momentaneamente suas posições filosóficas e valores, isto é, livrar-se momentaneamente de 
tudo de seu que poderia interferir em uma escuta sensível.  
3
 Tomo emprestado o termo freiriano ad-mirar, termo que, segundo Escobar (2010) Paulo 

Freire não toma no sentido de ficar atônito diante de algo. No pensamento de Freire, ad-mirar é 
dirigir o olhar para o objeto de conhecimento, pois ao querer conhecer, ad-miramos. 
4
 As mulheres cujas narrativas trago para este trabalho de tese me foram apresentadas por 

uma aluna que me convidou a conhecer a sua avó materna, Iolanda. Ao conhecer Iolanda, 
conheci também outras mulheres em processo de alfabetização no projeto Vida em Movimento. 
Não darei conta aqui do que trata o projeto, senão que se propõe à educação de adultos e 
idosos. Também não constituem foco deste trabalho as questões relativas ao município 
(Itaboraí-RJ) em que se encontra o projeto, bem como as características físicas do espaço 
destinado ao projeto. Todos esses detalhes e comentários foram explicitados e trabalhados em 
minha dissertação de mestrado em educação intitulada: Crianças sem Escola – Terceira 
Idade na Escola: Conversas e Lembranças sobre Cotidiano Escolar, defendida em 26 de 
fevereiro de 2014 na Universidade Federal Fluminense. Os nomes (sem sobrenomes) foram 
preservados, mas sem nenhuma informação que marque ou caracterize de fato essas 
mulheres, como idade, local de moradia ou período de atuação no projeto, por exemplo. Tais 
fatos não serão revelados propositalmente, a fim de preservar suas identidades. 
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INTRODUÇÃO 

PRIMEIRA PARTE - Quando a pesquisa se encontra no cotidiano 

 
“O cotidiano assusta, dá medo, intriga, fascina. Há quem se assuste, 
há quem fique intrigado, há quem morra de medo e há também os 
afortunados, eu diria, modestamente, mais afortunadas que 
afortunados, que ficam absolutamente fascinadas com o misterioso 
cotidiano, que vive a nos revelar em suas dobras que, ao desdobrar, 
deixa aparecer o que estava escondido e que à primeira vista não 
aparecia”. (GARCIA, 2003, p. 193). 
 

Com as palavras de Regina Leite Garcia, introduzo este trabalho de 

tese. Ninguém mais qualificada para me ajudar a abrir as cortinas de uma 

pesquisa com os Estudos do Cotidiano da Educação Popular. Ninguém mais 

precisa em suas palavras, palavras de professora-pesquisadora, palavras de 

mulher, de uma mulher forte diante da vida e na defesa de suas convicções. 

Orientadora da minha orientadora, portanto, um pouco minha também e das 

afortunadas e afortunados, como ela dizia, que escolhemos5 lançar um olhar 

renovado, uma escuta mais cuidadosa ao cotidiano que pulsa ao nosso redor.   

Assustada, com medo, intrigada, mas certamente fascinada, ingressei 

na área de concentração do Cotidiano da Educação Popular, na Universidade 

Federal Fluminense. Contudo, ainda no mestrado, deparei-me com minha 

própria ignorância ou meu ainda não saber, conforme aprendi a considerar. 

Não sabia o quanto não sabia, até estudar com Regina Leite Garcia, Maria 

Teresa Esteban, Carmen Pérez, entre outras professoras do campo. 

Esse ainda não saber me assustou, mas intrigou a querer mais, a saber 

mais. Assim, aos poucos, fui adentrando aquele universo, fazendo leituras, 

participando das aulas e encontros, ouvindo sobre autores que ainda precisava 

conhecer. Foi nessa altura que ingressei na “orientação coletiva”, um encontro 

riquíssimo em que lemos os textos uns dos outros. Nunca tinha participado de 

nada parecido, mas compreendi ali, na prática, tudo aquilo que antes só tinha 

visto na teoria. 

Confesso que esse encontro, que acontece às sextas-feiras de manhã, 

desde 1988, também causava um certo “tremor” nos estudantes, talvez porque 

se deparavam com sua própria ignorância, talvez porque não soubessem que 

                                                           
5
 Faço uso da silepse para me incluir, pois fui aluna de Regina, pude tê-la em minha banca de 

mestrado e participei de muitas orientações coletivas que contaram com sua sempre forte 
presença. 
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estavam construindo seus trabalhos coletivamente ou ainda talvez porque 

fosse uma proposta inusitada e arriscada; pois, como lembra Paulo Freire, 

citado por Garcia (2015, p. 59), “negar o risco é a melhor maneira de negar a 

própria existência humana”. 

Então, percebi que, no decorrer da pesquisa que realizava, meu olhar de 

mulher pesquisadora foi invadido pela visão de mulheres das classes populares 

impedidas de escolarização. Meus ouvidos foram inundados por suas histórias, 

lutas, desejos, fracassos e vitórias. Meus passos em busca de mais 

conhecimento me fizeram caminhar até elas para olhar em seus olhos e ouvir 

suas vozes, ou será que foi o contrário? Entendi que se trata de uma eterna 

busca, pois nunca sabemos o melhor jeito de estar diante do outro, diante 

desse outro, muitas vezes, estranho para ele mesmo.  

Minhas mãos se apressaram em colocar no papel essas histórias. 

Talvez ficassem melhor no ar, ecoando sem parar a todos os ouvidos, 

provocando mais e mais pensamentos. Embora a escrita possa ter sido uma 

forma de aprisioná-las, foi também uma maneira de as compartilhar, de dividir 

um pouco dessa escuta, dessa canção, com outras pessoas.  

Tentei realizar um estudo com histórias cotidianas e, assim, descortinar, 

descobrir (no sentido de tirar a coberta ou cobertura) histórias e experiências 

de vida escondidas e silenciadas, mas que podem constituir, conforme Pérez 

(2008, p. 42), “táticas de enfrentamento de uma ordem discursiva que 

engendra um regime de verdade”.  

Aprendi, com essas mulheres e suas histórias, que devemos juntar para 

dividir, recolher para espalhar, pois só assim seremos capazes de turvar a 

visão da negação e tampando seus ouvidos para seguir em frente e continuar 

cantando. 

Como introdução indica começo, início, nascimento, natalidade, tento, 

com o presente trabalho, fazer nascer, buscar a reflexão acerca da importância 

das narrativas de mulheres impedidas de escolarização. Suas histórias curtas, 

mas encharcadas de vida e luta, mostram sua capacidade de suportar, de ser 

suporte, de ser forte.   

Sinto-me privilegiada em ter ouvido de suas bocas as histórias que aqui 

divido com as leitoras ou leitores deste trabalho, mas faço desse privilégio 

responsabilidade, ética e compromisso com a palavra e com essas mulheres. 
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1. Apesar da viagem 
 

“...se se viaja com vista a encontrar, não há mais encontro, nada se 
passa. O encontro é a precipitação indecidida, sem a menor 
preparação, à mercê do outro que decide, a irrupção do que 
sobretudo não se viu vir – e isso pode acontecer, ah sim, ‘na sua 
própria casa’” (DERRIDA, 1999 apud MALLET, 2003, p. 63). 

 

 Sinto-me apoiada, inicialmente, nas considerações de Paulo Freire 

(2011a) e Jacques Derrida (2001) sobre o conceito de encontro e, da mesma 

forma, ouso dividir este trabalho. Chamo de encontros o que equivaleria a 

capítulos, contudo, trazem mais do que divisão de assuntos, trazem 

pensamentos e falas que se encontram porque só assim, em diálogo, é que 

podem realmente dizer as suas palavras ao mundo.  

O conceito de encontro para Freire (2011a) se dá justamente pela 

essência do diálogo como fenômeno essencialmente humano. Conforme 

ensina o próprio Freire (2011a), a palavra6 é muito mais que um meio para 

dizer algo e acredito que, para poder contar com ela, é preciso sair em busca. 

 Dizer a palavra é direito e não constitui privilégio de alguns, pelo menos 

não deveria ser. E, partindo ainda da concepção freiriana de que ninguém pode 

dizer sua palavra sozinho caminho, neste trabalho, sou guiada por histórias de 

mulheres, suas pronúncias veladas, suas palavras negadas cheias de criação e 

transformação. 

Do encontro derridiano trago, principalmente, esse ato “sem a menor 

preparação”, “à mercê do outro”, conforme Derrida (1999 apud MALLET, 2003) 

diz no trecho escolhido para epígrafe. Ele diz que, “se se viaja com vista a 

encontrar”, já não há encontro, isto é, se alguém parte na intenção do encontro 

já preparado, esse já não tem o mesmo sentido, já escapa à noção a que se 

propõe. 

 O encontro pode acontecer, pode significar uma “pausa na respiração”, 

conforme nos diz Paul Celan (1996) ou assemelhar-se à noção de evento 

derridiana e significar aquilo que simplesmente cai sobre a cabeça, aquilo que 

acontece quando menos se espera.  

                                                           
6
 Paulo Freire distingue o que chama de palavra autêntica (palavra verdadeira, práxis, capaz de 

pronunciar o mundo) da palavra inautêntica (palavra oca, da qual não se pode esperar a 
denúncia do mundo), que, por sua dimensão alienada e alienante, também chama palavreria. 
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Conforme diz a epígrafe, para que o encontro aconteça, não é preciso 

estar longe, ele pode acontecer “na sua própria casa”, ou seja, não é o 

deslocamento que promove o encontro, mas estar disponível, à mercê da voz 

ou narrativa trazida pelo outro. Da mesma forma, os encontros que se deram 

no seio desta pesquisa não foram arquitetados ou ensaiados. O encontro com 

as histórias dentro das conversas foi uma surpresa que me provocou (ou 

intimou) a seguir em frente com as questões que essas mulheres ainda 

provocavam em mim.  

A intenção (minha pelo menos, da voz dessas narrativas) talvez seja 

provocar outras mulheres também na luta pela voz, pelos direitos, pela 

legitimidade, pela emancipação, pela liberdade e pelo sentir-se respeitada por 

ser mulher. Isso sem deixar de falar na intenção inerente de incitar a reflexão 

acerca de questões quase sempre silenciadas, quando se diz respeito às 

mulheres das classes populares. 

 

2. Viagens e encontros pela frente 

 
“Mesmo sabendo que tinha uma viagem penosa pela frente, fiquei 
desnorteado quando quis seguir uma das estradas, sozinho e sem 
guia. Uma das estradas! Eram inúmeras as estradas e cada uma 
convidava-me a percorrê-la, cada uma oferecia-me um par de olhos 
diferentes para observar o espaço belo e selvagem do outro lado, o 

mais fundo do ser
7
” (CELAN, 1996, p. 11). 

 

Nas palavras de Paul Celan, encontro um pouco do que senti ao 

escrever este trabalho de tese. Confesso que eram inúmeras as estradas e 

cada uma delas, assim como diz Celan (1996), me convidava a percorrê-la com 

um par de olhos diferentes. Helena, por exemplo, uma mulher negra, com olhar 

baixo e vago, me revelou, em suas histórias, que não podia nem mesmo “falar” 

em estudar. Percebi em suas palavras que a simples menção ao desejo de 

estudar já era motivo de impedimento, de negação8. 

Mas esse “estudar” proibido para essas mulheres necessita de algumas 

incursões. O que significa ser uma pessoa estudada letrada ou alfabetizada? 

                                                           
7
 Parte de um texto escrito para o catálogo de uma exposição do pintor Edgar Jené – “Edgar 

Jené e o sonho do sonho” (1948). 
8
 Oliveira (2012, p. 94) explica: “Ler e escrever permitem, talvez, ser um pouco menos 

oprimido. Mas o nível de leitura que esta sociedade permite à maioria da população é bem 
reduzido e se situa no nível do estritamente utilitário. Mais do que isso, seria perigoso”.  
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Saber assinar o nome? Conforme aponta Soares (1998), até a década de 

1940, o formulário do censo definiu quem era analfabeto ou alfabetizado pela 

simples pergunta: “você sabe assinar o seu nome? A partir dessa década, a 

pergunta foi reformulada: “você é capaz de ler e escrever um bilhete simples? 

(SOARES, 1998). 

Não é mistério algum que as pessoas das classes populares eram (ou 

são) incentivadas a aprender a desenhar o nome para poder assinar um papel 

sem a mínima noção do nele vem escrito. Embora a reformulação da pergunta 

do censo possa dar a entender que havia uma preocupação com o uso social 

da língua, é importante reiterar que a alfabetização consiste em um processo 

contínuo e também um tema complexo a ser discutido.  

Existe a crítica de que os estudos tradicionais nesse campo foquem 

sempre no analfabetismo e não na alfabetização como processo, de acordo 

com o que salienta Balem (2002). 

Outra crítica é apontada por Ferraro (2004) que defende que o enfoque 

no analfabetismo (como ele trabalha) não significa apenas dar destaque ao 

lado problemático da questão e não da “solução” possível – a alfabetização. 

Conquanto a perspectiva deste trabalho de tese se dirija justamente às 

ausências e negações percebidas em narrativas de mulheres desejosas por 

escolarização, essa abordagem não se prende ao aspecto negativo da 

questão. O que está em destaque é a negação ao direito primordial de se 

escolarizar, sem o qual fica ainda mais difícil pronunciar-se no mundo, fazer 

valer a sua voz, posicionar-se politicamente e enxergar os mecanismos de 

subalternizações presentes na vida cotidiana.  

O que motiva ainda esta pesquisa é pensar e mostrar que essas 

mulheres são protagonistas de sua própria história, mesmo que ainda não 

tenham consciência disso. Histórias de desumanização, alienação e 

coisificação que, entretanto, não impediram a criação ou a invenção de 

caminhos, meios e modos de superar as dificuldades impostas. 

 

3. Capítulos como encontros 

Optei por tratar os capítulos como encontros por entender o encontro 

como tensão inerente que concilia diálogos entre pares desconhecidos e 



18 
 

estrangeiros entre si. Pares não opostos que entram de alguma maneira em 

contato e no rol desse diálogo, passam a conversar, colaborar e terminam por 

aproximar o sujeito cada vez mais das oportunidades de consciência e 

emancipação. 

Sigo pelo caminho do tratamento das palavras do outro, do acolhimento, 

da hospitalidade desejada sem, contudo, negar a dimensão política de 

exercício de poder que atravessa este trabalho. Ao me inserir na vertente 

noturna da palavra do outro, adentro o campo do desamparo, do espanto, de 

quem aceita correr o risco de ser mal percebida, interrompida e desviada sem 

aviso prévio do rumo pensado inicialmente. 

Proponho fazer, de suas narrativas, um encontro em cada capítulo que 

se segue, com apoio do arcabouço teórico necessário para uma melhor 

discussão e compreensão a respeito do que as mulheres da pesquisa 

experienciaram em suas vidas desejosas de escolarização.  

Apesar de estar escrevendo o que academicamente se chama de 

introdução, sigo e persigo a orientação de que um texto nunca está no início, 

ele está sempre em andamento. E, se um texto está sempre em andamento, 

esse texto é um texto viandante, um texto que vai ao encontro. A palavra 

“viagem” e a palavra “encontro”, mesmo que tratadas como noções, 

encontram-se na palavra experiência. Experiência significa (ex-periri), a 

travessia de um risco.  

Portanto, persigo a experiência como viagem, como travessia, como 

risco. A experiência configura “o que nos passa”, “o que nos acontece”, “o que 

nos toca”, como diz Jorge Larrosa (2015, p. 18). Assim, embora na vida muita 

coisa se passe, nem tudo acontece ou toca alguém.  

Existe, no pensamento derridiano, a ideia de que viagem não é 

afastamento, mas ‘desafastamento’, um afastamento que se torna proximidade, 

aproximação, reaproximação, regresso a casa. A viagem, vista dessa forma, 

significa o encontro, “o que não se pode ver vir” (MALLET, 2003, p. 80)9. Esse 

encontro, absolutamente imprevisível, como todo encontro, pode ser ainda o 

                                                           
9
Mallet (2003, p. 80) explica que, para Derrida, o veredito (que pensamos sempre na esfera 

jurídica e que é, por sua vez, restrito ao homem, isto é, não existe veredito na natureza) é o 
mesmo que evento (outra noção trabalhada por ele), a vinda do outro que pode ser também ser 
“eu” um eu “ainda por nascer”. Esperar esse veredito é ‘” esperar o outro que vem, que vem 
interlocutar a ordem do saber”. É “esperar sem horizonte”.  
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encontro com um texto, um poema, uma ou várias narrativas como as que 

trago para este trabalho de tese, esta operação de escrita. 

Para Derrida (2001), o encontro está sempre à mercê do outro. É essa 

disponibilidade incondicional, essa abertura à imprevisibilidade, que considero 

encontro neste trabalho. Sem nenhuma programação, sujeito ao que o outro 

traz e diz, hóspede (com escolha), mas totalmente envolvido e impelido à 

responsabilidade. 

 

4. Encontros como “desafastamentos” 

Considero este trabalho de tese um percurso na contramão do que 

costumeiramente se encontra em um trabalho com narrativas. Diferentemente 

das pesquisas tidas como “tradicionais”, os leitores não vão aqui encontrar as 

histórias das mulheres que delas participam em destaque fora do texto. As 

falas de Iolanda, Júlia, Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Vera, Helena e 

Almerinda, assim como as minhas, compõem o corpo do texto. Deixo as 

citações e referências aos teóricos e pensadores com os quais dialogo. Optei 

por essa versão justamente para lembrar ao leitor que são as falas, relatos, 

histórias que orientam este trabalho e, com elas, de porte delas, vou ao 

encontro da teoria. Passo, então, a explicar o que o leitor encontrará em cada 

um dos encontros: 

O primeiro encontro se chama: “Fios e Indícios do cotidiano na 

narrativa e da narrativa no cotidiano”. Minha principal intenção com a escrita 

desse encontro foi pensar um cotidiano como espaçotempo de conhecimento e 

aprendizagens, no qual muito do que se transmite passa por nossa capacidade 

inerente de narrar e ser narrado. Tentei pensar e abordar um cotidiano vivo, 

que narra os seus sujeitos a partir de seus cenários, mobilidades e tempo. Da 

mesma forma, penso que esses sujeitos, ao narrar suas vidas, suas histórias, 

acabam por narrar também seu cotidiano. 

Ainda no primeiro encontro, escuto Iolanda falar que, por causa dos 

períodos destinados à plantação e à colheita, só podia frequentar a escola dois 

meses por ano. Como fora anteriormente mencionado, Iolanda é a mulher que 

representa o início de tudo nesta pesquisa. Foi através da neta de Iolanda que 

a conheci e começamos a conversar. Foi Iolanda também que me apresentou 
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às outras mulheres com as quais dialogo neste trabalho. É Iolanda a contar 

sobre o preconceito de sua mãe sobre voltar a estudar. A consideração de sua 

mãe “você está velha demais para estudar” parece ter permanecido em sua 

lembrança, tendo-lhe dado, ao mesmo tempo, força para continuar.  

O segundo encontro se chama: “O encontro da oralidade com a 

escritura”. Nesse encontro, caminhei rumo à reflexão acerca da oralidade 

(como recebi as narrativas com as quais trabalho) e a escritura (desejo maior 

das mulheres participantes da pesquisa). Passeio através dessas duas 

dimensões para pensar sobre suas características e as relações que mantêm 

com as mulheres da pesquisa. 

Nesse encontro sou guiada pelas vozes de Maria de Fátima, que 

chorava ao ver alguém lendo, mas que só conseguia fazer cópias do quadro; 

de Maria de Lourdes, que implorava ao pai para ir ter aulas no paiol de milho, e 

de Vera, que começou a trabalhar com nove anos de idade, enfrentou várias 

dificuldades para estudar, mas se esforçava, pois achava muito triste perder a 

oportunidade de um emprego por ser analfabeta. Todas elas acreditavam que 

quem não sabe ler, enxerga apenas figuras, por isso perseguiram a 

aprendizagem da leitura e da escrita. 

O terceiro encontro traz os caminhos metodológicos de uma pesquisa 

que se desenhou como investigação narrativa e da qual me vali para trabalhar 

as narrativas de vida transcritas nesta tese. Dei como título para essa terceira 

parte: “Quando a história encontra a narrativa – A Pesquisa Narrativa: um 

encontro metodológico” com a intencionalidade de pensar a questão da 

narrativa como história contada e como metodologia de investigação.  

Traço esse caminho metodológico pautada nas mulheres das classes 

populares como produtoras de conhecimentos e contadoras de histórias 

baseadas em suas experiências. Como uma pesquisa que se insere no estudo 

do cotidiano, não apresentei as narrativas como “objeto de estudo”, mas como 

tema de interesse, assim como aprendi com Pérez (2008). Da mesma forma, 

aprendi que esse caminho metodológico é construído ao caminhar, sendo ele o 

pressuposto apenas inicial, ainda conforme Pérez (2008), que vai se 

modificando ao longo do percurso, podendo modificar o próprio percurso. 

Percorro, nesse terceiro encontro, os caminhos do conceito de 

experiência para alguns teóricos, mas sigo orientada, assim como nos outros 
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encontros, pela voz dessas mulheres e no que suas vozes transcritas, 

provocam em mim. Nesse encontro, em especial, é a voz de Júlia a me guiar 

quando diz que era “doida’ desde pequena para escrever seu próprio nome. 

Mas me conta ainda que sempre ouvia do pai a mesma frase: que não iria 

estudar e que seu lugar era em casa. Também escuto a voz de Maria de 

Fátima a dizer sobre os preconceitos que enfrenta aquele que ainda não 

domina as letras. 

O quarto encontro chamei de “Mulheres em (des) encontro com a 

narrativa da alfabetização” para refletir sobre como a narrativa que se produz 

sobre a alfabetização10 suscita uma certa “ilusão”. Segundo Freire (2011), essa 

ilusão é produzida nos sujeitos das classes populares a respeito do que vão 

encontrar nas aulas pautadas nas cartilhas e a “mágica” que acontecerá após 

serem alfabetizados. Chamei de (des) encontro justamente porque uma 

narrativa não encontra a outra. O que os sujeitos das classes populares 

encontram para sua escolarização é o que lhes foi imposto (ou deixado no 

sentido de ofertado como aquilo que as classes dominantes não desejam para 

seus filhos) por um discurso hegemônico que diz que a oferta é boa, mas que, 

na realidade, não condiz com o que eles precisam e enfrentam em seu 

cotidiano. 

Ainda no quarto encontro, caminho novamente com Iolanda, quando 

explica mais detalhadamente que a mãe dela, apesar de a considerar velha 

demais para estudar, sente também a necessidade de aprender a assinar o 

nome e procura o Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL11. Iolanda 

fala de outros desejos da mãe dela: além de poder assinar o próprio nome, ler 

                                                           
10

 Reflito sobre a alfabetização conforme o pensamento freiriano explicitado em Borges (2010) 
no verbete Alfabetização no Dicionário Paulo Freire, quando afirma: “Alfabetização é um ato 
político e um ato de conhecimento, por isso mesmo um ato criador.” (p. 30) Esse ato criador 
entendo como completamente contrário às manipulações e manobras sofridas pelos sujeitos 
analfabetos, ou alfabetizandos. 
11

 Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) foi um projeto do governo brasileiro criado 

pela lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967. Criado e mantido pelo regime militar, propunha a 
alfabetização funcional de jovens e adultos. Segundo Alceu Ferraro, em contraposição à 
Pedagogia do Oprimido de Paulo Freire, Arlindo Lopes Corrêa, sucessor de Mario Henrique 
Simonsen (criador e primeiro presidente da Fundação MOBRAL, entregou o segredo desse 
movimento de alfabetização criado na ditadura militar: “Nossa educação é verdadeiramente 
democrática: mostramos a verdade e as pessoas fazem livremente as suas opções. À 
‘pedagogia dos oprimidos’ preferimos a ‘pedagogia dos homens livres’...” (CORRÊA, 1979 
apud FERRARO, 2009).  
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a bíblia e votar. Almerinda, outra mulher da pesquisa, também fala sobre sua 

dificuldade em executar tarefas simples por não contar com a alfabetização.  

No quinto encontro, sugiro um encontro de narrativas das mulheres 

participantes da pesquisa com outras mulheres de outras pesquisas, como a de 

Ruth Pavan (2006). Chamo de “Encontro às cegas com as mulheres da 

pesquisa” porque tal encontro se construiu na intenção de mostrar que, embora 

diferentes, essas mulheres se encontram em muitos aspectos, como: classe 

(pertencem às classes populares), cotidiano, desvalia de gênero (são 

mulheres)12, ilusões e discursos produzidos pelas classes dominantes etc. 

Ainda nesse quinto encontro, Vera me diz que, diante das adversidades 

que precisara enfrentar na vida, estudar estivera sempre delegado a segundo 

plano. Maria de Lourdes diz, com suas histórias, que considera “cega” a 

pessoa que não sabe ler nem escrever. Com essa metáfora trazida por ela, vou 

ao encontro de pensadores como Derrida e ao encontro de reflexões como a 

trazida por Ferraro, quando pensa essa mesma metáfora como desconceito. É 

nesse encontro que as histórias se encontram, aludindo ao que diz Pérez 

(2008, p. 41): “A pesquisa com o cotidiano é uma pesquisa feita de histórias” 13. 

 Chamei ao texto de conclusão: “Em busca da conclusão: o encontro 

com o início”, com o qual sugeri uma reflexão no sentido de lembrar ao leitor 

que, no presente trabalho, me encontrei, pela segunda vez, com o mesmo 

corpus de minha dissertação de mestrado, como fora mencionado,  lançando 

para ele um olhar renovado. A volta ao início configuraria a tentativa de mostrar 

ao leitor que o final pode trazer o início do caminho. Exponho, nesse final, 

aquilo que me motivou a re-direcionar meu olhar para o mesmo corpus. 

Acredito que essa oportunidade de escrita e pesquisa trouxe um 

amadurecimento em relação ao tratamento das questões inerentes às 

narrativas compartilhadas, propiciando, assim, a comunhão necessária em 

                                                           
12

 Neste trabalho de tese, diferentemente do que se encontra até mesmo nas gramáticas, o 

gênero feminino virá antes do masculino. Essa colocação é proposital e justifica-se a partir da 
temática centrada nas mulheres das classes populares. 
13

 Pérez (2008, p. 41) explica que “nas teses sobre o conceito de história, Walter Benjamin 
aborda a escrita da história, articulando-a à estratégia político-ideológica de silenciamento e 
morte das narrativas das histórias cotidianas”. Com base nessa explicação, digo que esta tese 
traz justamente essas narrativas das histórias cotidianas de mulheres das classes populares  - 
sujeitos simples para Martins (2017), sujeitos ordinários para Certeau (2012), tecidas no 
presente- tempo do agora para Benjamin (1992) -  com possibilidades múltiplas de serem ditas, 
desditas, reeditadas etc. 
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busca do saber mais entre as mulheres envolvidas na pesquisa, conforme 

Freire (2011) propõe. 

Também proponho, nesse texto final, repensar a questão da negação, 

pois as mesmas amarras que impedem não contêm apenas o viés negativo. 

Esse final (quase impossível), mas necessário do trabalho me fez aprender que 

aspectos diferentes e, aparentemente opostos, só existem um por causa do 

outro e engravidam os olhos para que possamos ver nascer os inéditos viáveis, 

segundo Freire nos ensinou. 

 

 

INTRODUÇÃO 

SEGUNDA PARTE - Quebrando o jejum 

“Uma tradição popular adverte para que não se contém sonhos de 
manhã, em jejum. (...) Neste estado, o relato de sonhos é fatal, 
porque o homem, semiconluiado ainda com o mundo onírico, o trai 
com as suas palavras, pelo que tem de contar com a sua vingança. 
Numa expressão mais moderna, dir-se-ia: ele trai a si mesmo. (...) 
Porque só da outra margem, em pleno dia, é que o sonho poderá ser 
interpelado, numa recordação sobranceira. (...) Aquele que está em 
jejum, fala do sonho como se falasse de dentro do sono” (BENJAMIN, 
1992, p. 38). 

 

Entendo o jejum como silenciamento, como negação. Faço o convite 

para a leitura desta tese como quem convida à quebra do jejum. A narrativa, o 

falar, o enviar-se ao outro trazem os elementos que fazem quebrar esse jejum 

das vozes. Com as narrativas das mulheres que trago para esta pesquisa, 

avancei metaforicamente da noite para o dia, do onírico para a vigília. Sem 

dicotomizações entre esses pares, o processo narrativo se mostrou como parte 

fundamentalmente importante para a coexistência e atuação de ambos. 

 A partir do trecho de Walter Benjamin acima, extraído do texto “Sala de 

Desjejum”, sugiro uma associação (não dicotomizada, conforme expressei 

anteriormente) entre memória e esquecimento, bem como da vigília e do sono. 

Peço licença para relacionar também e ver as interfaces do momento do dia, 

(como se significasse o tempo presente) e o momento da noite (como 

representante do tempo passado). Essa associação me permite pensar no 

relato do sonho como uma narração e desjejum de vozes que relatam 

experiências femininas. 
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Iniciei o presente trabalho pensando, entre outras coisas, se a atividade 

de narrar fatos passados no presente não seria como contar um sonho da noite 

anterior na primeira hora do dia. Trazer o conteúdo do sonho (do que já 

aconteceu) para o momento presente (momento da rememoração) teria 

manifestações diferentes que dependeriam, nessa proposta de leitura do texto 

benjaminiano, de um fator crucial: o desjejum, como considero o processo 

narrativo. 

O ato de fazer o desjejum, isto é, comer, segundo Benjamin, seria o 

responsável por cortar os laços com o momento noturno (passado) para que o 

estado de vigília (presente) passasse a atuar. Em estado de jejum, consoante 

Benjamin (1992, p. 38), “faz falar do sonho como se estivesse dentro do sono”. 

O desjejum configuraria, dessa forma, o combustível necessário para fazer a 

máquina mental rodar; o calor necessário para esquentar as turbinas, causar a 

explosão certeira e disparar o início de uma nova narrativa.  

Segundo Susan Sontag, em Introdução à obra “Rua de Sentido Único”, 

de Walter Benjamin (1992), o pensador alemão considerava tudo aquilo que 

decidia recordar no seu passado como profético do futuro, porque o trabalho da 

memória (a leitura que fazemos de nós próprios, às avessas, como ele 

classificou), anula o tempo. Por essa razão, Sontag diz não existir, nas 

reminiscências benjaminianas, um ordenamento cronológico porque, para ele, 

o tempo não tem importância.  

Assim também observo, como o leitor verá, as narrativas pesquisadas 

neste trabalho. Elas são elaboradas no presente, mas com idas ao passado, 

pelo viés da memória, expressando um desordenamento cronológico, 

revelando a impossibilidade de datar os fatos vividos ou lembrados.  

Nas narrativas trazidas para a presente tese, a marcação do tempo, se 

mencionada, não se revela também importante. Talvez, os elementos 

estivessem embaralhados às histórias de irmãos, filhos e maridos. Pouco 

importava para essas mulheres se o fato narrado de fato se dera ou não, pois o 

mais importante era falar, contar sua vida, sentir-se, de alguma forma, 

protagonista de sua história. 

Na abordagem deste trabalho, quebrar o jejum é compreendido além do 

ato de ingerir algum alimento ao acordar, relacionado, assim, com o ato de 

dizer, pronunciar, falar ou travar algum diálogo. Mas estou ciente de que o 
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jejum também pode ser entendido como falta, como carência ou ausência de 

algo. A sala de desjejum de Benjamin, em nossa leitura, seria o local onde se 

quebraria o silêncio e o relato (do sonho, do passado) poderia acontecer.  

Entretanto, observo que, sem fazer o chamado desjejum, conforme o 

penso, o relato não poderia apresentar a complexidade inerente ao processo 

de rememorar. O momento do relato seria, assim, na leitura deste trabalho, o 

momento do encontro do sonho (trabalho onírico ou produção imaginativa) com 

a vigília.  

Pensar a narrativa como desjejum propõe o pensar também de algo que 

acontece sem programação prévia, sem preparo. Não há nada antes do 

desjejum, não existe algo que o anteceda, exceto o momento do sono, do 

trabalho onírico. Assim como o desjejum, a narrativa pode acontecer também 

sem artifícios, sem questionários, sem caminhos pré-estabelecidos.  

O momento do desjejum reúne dois mundos, o mundo noturno e o 

mundo diurno, o mundo do sonho e o mundo da vigília. Encontro aqui, de forma 

suscinta, três possibilidades de pensar os sonhos. A primeira, como o próprio 

Benjamin (1992), como já esbocei: o sonho como algo que só pode ser 

interpretado a partir da outra margem, isto é, estando aquele que sonhou já 

livre do trabalho onírico, liberto de sua possibilidade de vingança e salvo pelo 

desjejum. A segunda possibilidade vem da pesquisa realizada por Martins 

(2017) e seus alunos do curso de Sociologia. Sua investigação acerca dos 

sonhos de sujeitos permite uma leitura dos contornos que permeiam os sonhos 

dos homens comuns. A terceira possibilidade vem de Freire (2001) e da luta 

pelos sonhos, sonhos de uma vida menos feia, menos desigual e mais 

democrática. No início da obra “Política e Educação”, Freire (2001) fala da luta 

por um direito que, para esta pesquisa, se faz fundamental: o direito de brigar 

por seus sonhos. 

Por essa razão, aposto no poder da narrativa para promover uma 

escavação do passado, propiciando que o adulto (a mulher) de hoje encontre a 

criança de ontem. Quando a narrativa é elaborada, aquele que relata não está 

nem no agora e nem no antes, encontra-se em um espaço entre dois mundos, 

um espaço onde se sente estrangeiro em suas próprias memórias. Não é mais 

aquele e, no momento em que se esforça para reviver as emoções e 

lembranças do passado, também não é mais o mesmo. Torna-se estrangeiro 
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de si mesmo, um hóspede de um hospedeiro desconhecido, a alteridade do 

outro que porta dentro de si14. 

A proposta de reflexão presente neste trabalho de tese assume o que 

Freire (2011b) chama de operação de busca. Ele diz que: escrever sobre um 

tema não é “apenas um mero ato narrativo” (FREIRE, 2011b, p. 155), pois 

envolve também a presença de seu contrário. 

 Da mesma forma, sinto-me envolvida e influenciada pelas palavras com 

que Jacques Derrida (2005, p. 07) abre a sua obra “A Farmácia de Platão”15. 

Ele diz: “Um texto só é um texto se ele oculta ao primeiro olhar, ao primeiro 

encontro, a lei de sua composição e a regra de seu jogo”.  Completa dizendo 

que se ilude quem pensa que “domina o jogo ao querer olhar o texto sem nele 

tocar, sem se arriscar a lhe acrescentar16 algum fio novo, única chance de 

entrar no jogo: tomando-os entre as mãos” (DERRIDA, 2005, p. 07 ). Convido, 

então, a quem aceitar, tomando-o entre as mãos, entrar no jogo da leitura. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 “O mundo acabou e eu tenho que te portar”. Com o último verso desse poema de Paul 
Celan, Derrida inicia sua discussão sobre seu encontro com Gadamer e sobre a questão de 
“portar” o Outro. 
15

 Utilizo na tese a 3ª edição revisada, traduzida por Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 
2005. 
16

 Para Derrida (2005, p. 07), acrescentar seria “dar a ler”. Ele diz que: “não se trata de bordar, 
a não ser que se considere que saber bordar ainda é se achar seguindo o fio dado”. Segundo 
Nascimento (2004, p. 18), em Derrida, “não há criação pura, seja filosófica, seja literária, e por 
isso ele está sempre partindo do texto de outros autores. Ou seja, tomando-os como ponto de 
partida e afastando-se deles, fazendo-os dizer o que jamais teriam dito”.  



27 
 

ENCONTRO  

1 

FIOS E INDÍCIOS DO COTIDIANO NA NARRATIVA E DA NARRATIVA NO 

COTIDIANO17 

 
“Entendemos de fundamental importância que todos se alfabetizem 
para dizer e escrever a sua própria palavra e não para repetir 
subservientemente a palavra de quem o subalterniza. As falas do 
povo, as falas das mulheres, as falas dos afro-brasileiros, as falas dos 
jovens e das crianças, as falas das professoras alfabetizadoras nos 
instigam a incursionar por mundos antes interditos pelos senhores 
que definiram o que é e o que não é saber” (GARCIA,  2015, p. 28). 

 

Eu estudei dos sete aos nove anos. Meus irmãos e eu estudávamos de 

fevereiro até maio, aí saíamos da escola para colheita, mas não voltávamos 

mais aquele ano, porque, depois da colheita, tinha novamente a plantação de 

milho, arroz e feijão18 e só voltávamos no ano seguinte. Fizemos isso apenas 

por três anos. Depois disso, minha mãe achou que eu já estava velha para 

estudar e me tirou da escola. Aos 15 anos me casei, tive quatro filhos. Só que 

sempre quis voltar a estudar, eu tinha verdadeira loucura por estudar. Por isso, 

aos 30 anos, voltei a estudar, fiz o primário no sistema de supletivo, em uma 

escola do Estado que na época se chamava Grupo Escolar Estadual Visconde 

de Itaboraí19. Estudei à noite porque tinha que trabalhar de dia. Eu era a mais 

velha da minha turma. Quando acabei o primário, achei que estava pouco, aí 

fiz o ginásio, quando acabei o ginásio, achei que estava pouco, aí fiz o curso 

normal que é a formação de professores. Quando eu voltei a estudar, todos os 

meus quatro filhos já estavam estudando, todos estavam durante o dia, mas a 

Ângela precisou trabalhar para me ajudar. Aí na metade do ano, ela foi estudar 
                                                           
17

 Este encontro propõe olhar o cotidiano dos sujeitos das classes populares como uma 
narrativa. Uma narrativa que é solidária, disponível e inerente aos sujeitos que nele atuam. Um 
cotidiano que narra e é narrado por seus sujeitos. A solidariedade como princípio mostra um 
conhecimento que se produz (com) e contribui para a produção de um conhecimento-
emancipação, conforme (SANTOS, 1993 apud ARAÚJO, 2008). Como Pérez (2008), também 
me valho da colocação de que, na pesquisa com o cotidiano, o essencial não é um modelo 
ideal a ser atingido, mas a própria dimensão formadora (e auto formadora) da narrativa.  

18
 Segundo o calendário agrícola, o plantio de milho ocorre no mês de agosto e a colheita entre 

dezembro e junho; o plantio do arroz ocorre no mês de setembro e a colheita entre os meses 
de novembro e abril e o plantio do feijão ocorre no mês de agosto e sua colheita de outubro a 
março.  
Disponível em: https://blog.jacto.com.br/calendario-agricola-conheca-as-melhores-epocas-para-
plantar/ 
19

 A escola ainda existe e está localizada no município de Itaboraí-RJ, na rua Dr. Macedo, 334 
– Centro. A escola possui 1643 alunos (segundo o censo escolar de 2019) e conta com Ensino 
Fundamental II, Ensino Médio e EJA. Disponível em: 
https://www.melhorescola.com.br/escola/publica/ce-visconde-de-itaborai 

https://blog.jacto.com.br/calendario-agricola-conheca-as-melhores-epocas-para-plantar/
https://blog.jacto.com.br/calendario-agricola-conheca-as-melhores-epocas-para-plantar/
https://www.melhorescola.com.br/escola/publica/ce-visconde-de-itaborai
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na minha sala à noite, fizemos o ginásio e a formação de professores juntas. A 

minha idade para a turma era bastante grande, por isso não falava que era 

mãe dela, tinha medo de constranger ela perante a garotada, não é que ela se 

incomodasse, mas eu tinha medo de ela ficar constrangida por ficar perto da 

mãe, por isso, eu não falava nada. Até que um dia, no último ano, ela estava 

longe de mim e gritou “mãe”. Um menino da sala ouviu, ficou apavorado e falou 

assim: - A senhora é mãe da Ângela? Iolanda20. 

 Com um olhar muito vivo por trás dos óculos de aros grossos e seu jeito 

falante de ser, Iolanda foi me contando suas histórias. Histórias de garra e 

superação, mas também de muitas lutas, histórias que, provavelmente, 

deixariam orgulhosa qualquer mulher que as ouvisse. Contudo, apesar de 

considerar fascinantes as histórias ouvidas, minha escuta não era 

descompromissada. Escutava cada uma delas de forma muito atenta para não 

deixar escapar nenhum detalhe. Não podia esquecer que fora até aquele 

projeto de educação popular levada pela história de vida de Iolanda e era o 

desejo de mais saber que me fazia estar ali. 

Depois do primeiro momento de escuta dessas histórias, eu as guardaria 

na memória, mas também por escrito, com sua transcrição.  Meu intuito seria 

de trabalhar (pesquisar) com essas histórias. Digo pesquisar com para dar 

conta da responsabilidade imbricada em toda pesquisa que pensa o sujeito, 

aquele que relata21 a sua história, como sujeito e não como objeto de 

investigação. As narrativas que surgiram das conversas realizadas não seriam 

objetificadas nem por mim e nem por meu trabalho. Essa constituía a minha 

principal intenção ao confeccionar o texto, porque acredito que as histórias 

narradas a alguém, principalmente as contadas com olhos nos olhos, assim 

como essas foram, não podem revestir-se do caráter de mero objeto frio de 

investigação.  

                                                           
20

 A intenção de não distinguir a narrativa das mulheres cujas histórias orientam o trabalho do 
meu discurso é fazer com os que elas não sejam inseridas como figurantes ou façam figuração 
no trabalho de pesquisa. A opção se dá na tentativa de exercer, nos moldes da escrita, aquilo 
que trago no seio do conteúdo, de ser coerente com a proposta que defendo. As histórias que 
norteiam as discussões desta pesquisa são parte do corpo do texto e não seus anexos. 
21

 Penso, como Paul Zumthor (2005), que toda história é relato. Na obra “Escritura e 
Nomadismo”, ele responde a uma entrevista e diz estar convencido de que a história que se 
conta, assim como os sonhos, só existem verdadeiramente quando narrados, acrescentando 
que somos seres de narrativa, tanto quanto de linguagem.  
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Cada vez que olhava para trás e revia o contexto de compartilhamento 

dessas histórias, sentia sobre mim o peso da responsabilidade no trato com 

essas mulheres e suas histórias. Um peso que o pacto da aliança derridiana, 

por exemplo, consegue dar a pensar. Jacques Derrida pensa em, no mínimo, 

três de suas obras, sobre esse pacto de confiança e responsabilidade em 

relação ao outro: Em “Donner la Mort” (1999), ele pensa o pacto de confiança 

de Abraão com Deus22; em “Carneiros/Béliers” (2008), ele pensa a aliança 

entre ele mesmo, Jacques Derrida e Hans-Georg Gadamer (responsabilidade 

esta que chama de porte do outro23) e, na obra “Da Hospitalidade” (2003), ele 

pensa esse pacto de aliança entre Édipo e Teseu, chefe da cidade de Colono24. 

Não irei me debruçar nesta tese sobre cada uma das alianças, mas adianto-me 

a dizer que nenhuma dessas relações se deram de forma pacífica, o que 

justifica a afirmação de que “é o incerto que faz a relação” (CALLE-GRUBER; 

MALLET, 2003, p. 24). 

Em todos esses exemplos, vejo um pouco da relação desta pesquisa 

com as mulheres que a mim confiaram suas histórias de vida, seus tesouros de 

memória, aos quais eu devo, no mínimo, respeito e cuidado. Esse cuidado não 

se expressa apenas em minha busca pela melhor maneira de ouvir, mas, 

principalmente, na preocupação que me assaltava a cada passo do caminho de 

construção desta pesquisa: Qual seria a melhor maneira de escrever? Essa foi 

uma questão que chegou e ficou, um pensamento que me invadiu e me ajudou 

a rever todo o meu percurso acadêmico até aqui. Eu buscava ardentemente 

pela aquisição de um olhar justo e de um tratamento mais adequado às 

memórias ditadas por essas mulheres. 

Para trabalhar com as narrativas recebidas, eu precisaria aproximar-me 

e ouvir essas mulheres mais de perto, tentar ouvir os sussurros, as lágrimas 

                                                           
22

 Derrida parte do texto bíblico (passagem do sacrifício de Isaac) para tecer suas reflexões na 
obra “Donner la Mort”. Essa passagem bíblica está no livro de Gêneses, capítulo 22. Disponível 
em:  www.bíbliaonline.com.br  Outros artistas repensaram essa mesma passagem em suas 
obras. O pintor barroco Caravaggio retratou o sacrifício de Isaac em tela no ano de 1603. Sua 
tela está na Galleria Degli Uffizi, em Florença, na Itália. Rembrandt foi outro pintor que também 
retratou a cena do sacrífico de Isaac em 1635, sua obra está exposta no Museu Hermitage em 
São Petersburgo, na Rússia. 
23

 Segundo Fernanda Bernardo, tradutora da obra Béliers para o português (Carneiros), o texto 
dessa conferência foi previamente traduzido para o alemão por Martin Gessmann, Christine Ott 
e Félix Wiesler. Falar ao outro (e do outro, de Gadamer, neste caso) na língua do outro é o 
imperativo da desconstrução.  
24

 Na obra “Da Hospitalidade”, Derrida parte em rumo a sua reflexão a partir das obras de 
Sófocles (Édipo Rei, Édipo em Colono e Antígona). 

http://www.bíbliaonline.com.br/
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que timidamente caíam e os sorrisos velados nas frases. Sabia que, para tal, 

eu precisaria senti-las, em vez de apenas ouvi-las ou lê-las. Entretanto, a cada 

tentativa de mais de perto escutar e sentir cada uma das histórias e 

compreender além do que era dito, eu sentia que não seria esse o único 

caminho possível.  

Fui entendendo aos poucos que, para chegar mais perto dessas 

histórias, seria preciso ir fundo no que elas provocavam em mim, não apenas 

no que traziam na superfície do texto. Ir fundo sugeria um mergulho profundo 

em suas palavras e questões, mas também o ato de escavar, como uma 

arqueóloga, o chão da história, um abrir as gavetas emperradas, levantar os 

tapetes, revirar a história a contrapelo, conforme aprendi com Nilda Alves 

(2008)  e com Walter Benjamin (1992), respectivamente. 

 Sendo esta uma pesquisa que emerge dos Estudos do Cotidiano da 

Educação Popular, esse mergulho, inevitavelmente, me impeliu a pensar no 

mergulho no cotidiano tratado por Alves (2008)25, um lançar-se ao fundo, sem 

saber exatamente a profundidade, aceitando o risco, sem saber aonde vai dar 

ou onde termina. Melhor dizendo: mergulhar em outras lógicas26 para 

compreendê-las. Um desafio, um risco, sem dúvidas, mas também um modo 

de esquecermos um pouco de nós mesmos (nós, pesquisadores) no tecer da 

pesquisa. Um jeito de trabalhar que só aprendi nos Estudos do Cotidiano da 

Educação Popular27, um modo tal de enxergar as coisas que descortinou para 

os meus olhos a pesquisa com os sujeitos das classes populares.  

 Apropriei-me desse ‘conhecer melhor’ e fui aprendendo, a partir desse 

olhar aos poucos descortinado, a ter olhos mais atentos para enxergar o que 

Iolanda estava me permitindo ver e sentir a partir de suas histórias. Suas 

narrativas, assim como de outras mulheres que participam desta pesquisa, 

foram me apresentando questões que eu precisava perceber e entender. Essas 
                                                           
25

 Estou ciente de que Alves (2008, p. 16), está falando sobre método de pesquisa quando faz 
referência ao ‘mergulho no cotidiano’. Ela acrescenta que um estudo que surge no cotidiano 
aponta sua preocupação para ‘objetos complexos’ e exige, métodos também complexos para 
melhor conhecê-los.  Além do “mergulho no cotidiano”, o presente encontro também pensará, 
mais à frente, o método morelli ou indiciário (paradigma indiciário) como proposta de trazer à 
tona questões pormenorizadas no cotidiano. 

26
 Esteban (2007) aborda três das lógicas hegemônicas (a lógica perversa, a lógica colonial e a 

lógica da subalternidade) das quais busco me desviar, ao trazer as falas das mulheres oriundas 
das classes populares como parte do texto acadêmico e local de protagonismo. 
27

 Principalmente com Regina Leite Garcia, Maria Teresa Esteban, Carmen Pérez, entre outras 
e outros. 
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histórias apontam, antes de qualquer coisa, para certas reflexões 

imprescindíveis a uma pesquisa que se propõe a recolher pistas encontradas 

no cotidiano. Esse cotidiano vai se abrindo como um caminho que se revela em 

meio ao capinzal desse pesquisar, em sua mancha infinitamente verde, em 

seus fios longos e cortantes, tendo o esforço necessário como importante 

desafio para mais saber. 

Não circunscrevo especificamente esse cotidiano ao cotidiano da 

educação escolar, valendo-me única e exclusivamente da discussão sobre a 

escola ou ao que nela acontece.  Preocupa-me, principalmente, o estudo do 

cotidiano das classes populares, atrelado ao seu recorrente desejo por 

escolarização, sua luta por ver seu direito à escolarização exercido e os 

caminhos percorridos rumo a esse objetivo. Nessa abordagem, trago um 

cotidiano que narra seus sujeitos e é narrado por eles em suas expressões 

rotineiras, lutas, anseios, vitórias e fracassos cotidianos. Trata-se de um 

cotidiano que, além de narrar e ser narrado, escreve e se inscreve, envia, mas 

vai junto (ao encontro do outro), ou seja, um cotidiano que é tecido no 

momento da produção das narrativas, um cotidiano inerente ao sujeito e vice-

versa. 

Valho-me de um cotidiano que é visto como espaço de tensões, 

complexidades e produção de conhecimento, mas que é, ainda assim, espaço 

de narração. Contudo, embora o entenda como espaço de narração, não se 

trata de uma narratividade que circunscreve, que limita, mas sim que se 

encaminha, que se põe e dispõe ao diálogo, que se abre desmedidamente, se 

coloca em direção ao outro, se envia e se mostra à disposição da leitura do 

outro. Um cotidiano que se apostrofa e é apostrofado, numa relação de 

disponibilidade tal que o deixa indiferenciado dos sujeitos que nele atuam. 

 

1.1 O cotidiano como espaçotempo da reciprocidade 

 Vejo a pesquisa no cotidiano como narrativa, aquela que se apresenta 

aos olhos dos que o queremos perceber28. O cotidiano deixa-se ler, mas não 

basta ter olhos para ver. Ele narra e deixa entrever, em suas entranhas, as 

narrativas, os movimentos, as lutas, as tensões e os conflitos imbricados em 

                                                           
28

 Faço uso da silepse para reforçar meu envolvimento no processo. 
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seu interior. Ele permite à pesquisadora ou pesquisador  aprender, ao buscar 

aprender; conhecer, ao buscar conhecer, pautado na relação sujeito-sujeito. 

Por isso, é chamado de espaçotempo do saber, do conhecer, pois permite o 

encontro de diferentes narrativas e sujeitos no espaço e no tempo necessários 

para tal. Nada no espaçotempo do cotidiano é pré-definido, nada é 

determinado, tudo está em permanente movimento e construção, assim como 

as narrativas estão, assim como os sujeitos estão, assim como as pesquisas 

estão, assim como a construção do conhecimento também está. 

 Mas o cotidiano que narra, que se deixa perceber, ler, que abre suas 

páginas à percepção dos que o desejam conhecer, também é, contudo, 

narrado. As relações são móveis, são provocadoras de reciprocidade. Os 

sujeitos também dão conta desse cotidiano com suas narrativas próprias, 

quando optam por “escrever sua própria história” (ESTEBAN, 2006, p. 77)29. O 

cotidiano acolhe e é acolhido pelos passos, anseios, sucessos e fracassos, 

gritos de luta e lágrimas de vitórias. Ao ouvir as histórias das mulheres das 

classes populares, é possível perceber que o cotidiano vivido por elas está ali 

latente em suas narrativas. Esse cotidiano não atua apenas como pano de 

fundo, mas como espaçotempo inapreensível, instável, imprevisível, incerto dos 

sujeitos e de suas experiências. 

Esse cotidiano não é óbvio, nem passivo em suas relações, ele trabalha 

com valores como ignorância, medo, impossibilidade, falta de reconhecimento, 

naturalização da diferença, crença na incapacidade, destino de classe30 etc. 

Entretanto, em meio a esses traços da negação, ele também aponta novas 

perspectivas, novas possibilidades de pensar, de agir e de transformar que não 

deixam morrer as lutas até então travadas e as batalhas vencidas. Esse 

encontro de tensões não reforça bipolaridade de campos opostos, mas indica 

que a conscientização dos sujeitos e a transformação de suas realidades 

emergem de relações que se estabeleçam em meio a essas diferentes forças e 

discursos que excluem, quando dizem incluir, quando rejeitam, ao tentar 

abraçar.  

                                                           
29

 Tomo emprestada fala de Esteban (2007), porém, considero que a palavra (escrever) aqui 
tem um sentido mais abrangente, como dizer, contar, narrar sua própria história, escrever no 
espaçotempo do cotidiano.  
30

   “Ao naturalizar a diferença, a escola transforma a contingência em permanência e confirma 
o ‘destino de classe’ das crianças que não se enquadram nesse modelo abstrato que exclui 
diferenças de cor, sexo, classe social” (GARCIA, 2015, p. 50). 



33 
 

O caráter de uma certa orientação política sobre a questão da 

escolarização aparece nas histórias abordadas neste trabalho31. Uma 

escolarização, às vezes não de todo negada, mas fundamentalmente precária. 

Uma escolarização feita, mesmo nas escolas públicas, para os excluídos, mas 

não com os excluídos. Uma escolarização que faz com que as coisas não 

mudem, propiciando a manutenção do que já está posto e que se configura 

cada vez mais como problemático e excludente.  

Na colocação explicitada acima, a mudança da conjunção (para) para a 

preposição (com) faz toda a diferença, se o viés a ser pensado é de ordem 

política, o que ressalta ainda mais a ambivalência da escola e da educação 

pública. Essa ambivalência32 é também pensada por Esteban (2004, 2006, 

2007) na reflexão que faz a respeito da inserção dos sujeitos das classes 

populares na escola. Essa discussão caminha, principalmente, com a proposta 

de reflexão sobre uma escola de educação popular e não uma escola para as 

classes populares. Tal discussão reforça a alegação de um contrassenso 

histórico que assalta o projeto de uma escolarização pública, gratuita e de 

qualidade no Brasil. Isso porque, embora se tenha oferecido o acesso das 

classes populares à escola, ela ainda não se encontra minimamente preparada 

para lidar com esse público e suas demandas. 

É notório que a democratização do acesso à escola muitas vezes oculta 

a exclusão presente não apenas nos processos avaliativos de acesso, mas 

também no cotidiano escolar e suas práticas pedagógicas. Esse mesmo 

cotidiano escolar, embora seja espaçotempo de disputas e tensões políticas, 

não pode ser pensado isoladamente de questões originariamente sociais. 

Conforme aponta Martins (2017), são questões narradas, exibidas todos os 

dias e ligam a vida social do homem simples às práticas de negação escolar. 

Este é o mote que me move no processo de escuta e compreensão das 

narrativas compartilhadas nesta pesquisa. 

Nas histórias trazidas para o presente trabalho, o processo de 

escolarização ganha um peso fundamental, mesmo quando este se encontra 

ausente da vida dessas mulheres. Uma presença na ausência, se assim posso 

                                                           
31

 Abordo a questão em conformidade com o que diz Garcia (2015, p. 24), quando fala da 
intervenção e liberdade do docente: “Nosso trabalho tem uma perspectiva política; ele não se 
pretende neutro, muito ao contrário, ele é comprometido socialmente e assumido enquanto tal”.  
32

 Esteban trabalha a noção de ambivalência em textos diversos (2004, 2006, 2007).  
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dizer, já que só pode ser ausente o que já foi ou poderia ser presente. O que 

vislumbro na questão é uma ausência que se faz com tanta força e importância 

quanto a presença. Noto que não há apenas um voto de confiança na 

escolarização pretendida, mas, principalmente, uma certa esperança que 

percorre junto com elas os caminhos da vida. Mas, será que essa 

escolarização tão desejada, com sua ambivalência inerente, consegue dar 

conta das pretensões do público oriundo das classes exploradas? Ou será que 

o cotidiano enfrentado na escola trata de “ocultar as diferenças” para, depois, 

selecionar os que precisam ser “educados”, conforme explicita Araújo (apud 

GARCIA, 2015. p. 94)33? 

A escola, como projeto moderno e como promessa de emancipação 

humana e porte do conhecimento ainda não foi capaz de atender de forma 

eficaz aos sujeitos que dela precisam34. Embora as questões pedagógicas se 

relacionem com os problemas sociais que temos, a escola, como local de 

partilha de conhecimentos, ainda expressa falhas, seja pela meritocracia 

presente nos processos de seleção e avaliação escolar que promovem e 

mantêm o caráter excludente e preconceituoso, seja pelo modelo padrão que 

os estudantes das classes populares não conseguem sequer chegar perto. 

Além de um padrão idealizado e pré-estabelecido, a culpa pelo fracasso social 

e escolar não recai sobre a escola, suas decisões, posturas, profissionais e 

projetos. Essa culpabilização tem sempre lugar na deficiência do próprio 

educando, em suas ausências, em suas faltas que falam mais alto e aparecem 

mais do que seus saberes, suas conquistas e suas esperanças. 

Esse caráter de negação (não apenas por um padrão a ser atingido) me 

é caro, pois configura uma intenção tal que procura aniquilar e, muitas vezes, 

consegue fazê-lo antes mesmo de deixar nascer. Enquanto a possibilidade 

abre o caminho para aquilo que é provavelmente possível, a negação impede, 

muitas vezes, a existência da própria possibilidade. As histórias aqui presentes 

mostram exatamente esse papel aniquilador da negação, exercido mediante as 

primeiras manifestações de desejo pela leitura e pela escrita.  
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 Araújo (apud GARCIA, 2015, p. 94) nos diz que “quem fala a mesma linguagem da escola e 
cultiva os mesmos hábitos e valores faz parte, ‘naturalmente’, do grupo dos mais capazes; os 
demais precisarão ‘ser educados’”.  
34

 Não estou afirmando que a escola, de forma geral, dá conta do processo de emancipação e 
que o problema fica na escola pública. A questão não diz respeito à escola pública, mas ao 
projeto moderno de escola, do qual a escola pública faz parte.  



35 
 

 

1.2 Narrativas cotidianas: fios de negação e possibilidades 

Segundo pude perceber nas narrativas, essa negação da” possibilidade 

produtiva” (ESTEBAN, 2006), funcionaria, a meu ver, tal qual se impede que 

uma planta venha a se desenvolver, antes de mesmo de deixá-la nascer. Matar 

as sementes, inundá-las com água ou deixá-las torrar ao sol, figuraria o que a 

sociedade e até mesmo a escola são capazes de fazer com os sujeitos das 

classes populares que desejam escolarizar-se. Recorro a Esteban (2006) para 

me ajudar a mostrar como o discurso que apregoa a escolarização como único 

modo de inclusão é ilusório e covarde. 

O discurso de que a escolarização produz igualdade de 
oportunidades se desfaz pelas vivências cotidianas, impactando as 
práticas escolares que relacionam a democratização à igualdade nos 
procedimentos e evidenciando que tal proposição desconsidera as 
desigualdades sociais e as diferenças nos processos que constituem 
a realidade. (ESTEBAN, 2006, p. 79). 

 

Essa mesma sociedade de caráter excludente, trabalha evidenciando 

oposições que desvalidam e invisibilizam qualquer ação cotidiana que promova 

reflexão, discussões sobre inclusão, emancipação e reconhecimento de 

direitos, como, por exemplo, o direito à escolarização e a conscientização de 

que os estudantes das classes populares não podem carregar a culpa pelo 

descaso social e político de que são vítimas. Nega-se ou visibiliza-se a 

“diferença”, na intenção de superação das “desigualdades” (ESTEBAN, 2006). 

Quando se pressupõe um padrão a ser alcançado ou um lugar legitimado, 

evidenciam-se as diferenças individuais (de saber, de aprender ou de ainda 

não saber), justificando-se, a partir desta, a desigualdade existente. Enfim, a 

exclusão pautada na ambivalência inerente aos processos cotidianos e 

escolares. 

Esse padrão que os sujeitos das classes populares são impelidos a 

alcançar não promovem a inclusão. Promovem, sim, a exclusão, quando 

funcionam como “passaporte para o êxito social”, conforme Esteban (2006, p. 

81). Desejo, contudo, pensar mais profundamente esse “passaporte” como 

“senha de acesso”, como um shibboleth social e ou escolar. Tentarei explicar, o 

mais sucintamente possível, a relação que estabeleço entre o discurso da 
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escolarização como “passaporte para o êxito social” e a palavra hebraica 

shibboleth. 

Trata-se de uma palavra que designa a parte das plantas que contém 

grãos. O passado mais remoto da questão linguística que envolve essa palavra 

vem de uma passagem bíblica no livro dos Juízes, capítulo 12, que narra a 

discórdia entre Efraim (fundador da tribo israelita) e Jeftá de Gilead (da tribo 

Manssé) – as duas tribos que formariam a Casa de José35. Ambas as tribos 

possuíam, por sua vez, uma briga com os Amonitas (tribo que sacrificava 

crianças ao deus Moloch). Os gileaditas buscam em vão o socorro da tribo rival 

e, tendo a ajuda negada, massacram a tribo de Efraim, deixando poucos 

sobreviventes. 

Os gileaditas interditaram o acesso ao Rio Jordão a fim de capturar os 

últimos sobreviventes da tribo massacrada. Assim, sempre que um efraimita 

tentava fugir, eles perguntavam: “Você é efraimita?” Se respondesse que não, 

eles ordenavam: “Então diga: shibboleth”. A explicação para essa ordem seria 

a diferença de pronúncia da mesma palavra entre uma tribo e outra. Os 

efraimitas pronunciavam o (sh) sem chiado, como se fosse (sibboleth); 

enquanto os gileaditas chiavam na pronúncia da mesma palavra, com som de 

(x), (xibboleth). 

Diante dessa diferença de pronúncia, eles podiam identificar os últimos 

sobreviventes da tribo rival. Tratava-se, assim, de uma estratégia pensada para 

filtrar e retirar, de dentro da tribo, aqueles que não pertenciam a ela. Entretanto, 

por que essa questão linguística interessa à questão da exclusão social e 

escolar a respeito da qual eu anteriormente discorria? Essa senha linguística, 

se posso assim chamar, não seria também um ‘passaporte’ de acesso como 

Esteban (2006) considerou?  

Os efraimitas, na narrativa bíblica, queriam passar pelo Rio Jordão, 

escapar das mãos dos gileadistas e sobreviver. Segundo Nascimento (2001, p. 

247), “a impossibilidade de concretizar a boa pronúncia de uma palavra pode 

significar a morte de um povo”.  Dessa forma, ainda apoiada em Nascimento 

(2001) e em Derrida (1986), penso em shibboleth não apenas como palavra-
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 A história de José na Bíblia pode ser pensada através de suas fases, ilustradas pelas casas 
por onde ele passou. Primeiramente a casa do pai, depois a casa de Potifar e, por fim, a casa 
do Faraó.  



37 
 

passe, mas como limite. Duas partes que se separam entre sobrevivência e 

morte. Contudo, não as considero de forma dicotômica, pois, no seio do 

mesmo povo hebreu, shibboleth pode significar tanto resistência quanto falha, 

tanto destruição quanto salvação. Para os autores supracitados, shibboleth 

“não tem fronteiras simples que garantam permanentemente a separação dos 

contrários”. A palavra shibboleth36 faz notar a ambivalência que emerge de seu 

signo, ou seja, a mesma característica de ambivalência percebida na escola. 

O sujeito socialmente excluído, seja de que maneira for - percebo isso 

nas narrativas das mulheres da pesquisa -, inclusivamente, é impelido a ter 

esse “passaporte” e ser aceito no padrão legitimado por outros. Seja de que 

ordem for, com a exclusão que acomete o sujeito das classes populares, 

parece que sempre existirá um jeito que ele não domina ou simplesmente não 

sabe. Um limite (ao mesmo tempo interno – etnia, classe, cultura e língua) e 

externo, uma fronteira sem fronteira que pode separar alunos dentro de uma 

mesma escola pública. De um lado, o padrão, de outro, a resistência e, no 

meio, a ambivalência existente no seio da escola, que, assim como shibboleth, 

constitui um “signo de passagem possível e impossível entre os territórios”, 

conforme diz Nascimento (2001, p. 250). 

No entanto, esse não saber não significa deficiência, mas diferença. 

Significa que os saberes são muitos e diversos e não reconhecer essa 

diferença é o mesmo que manter a desigualdade e aniquilar qualquer chance 

de inserção e emancipação social.  

Os processos cotidianos que permitem aos sujeitos subalternizados e 

excluídos socialmente ‘escrever sua própria história’37 não têm lugar social, não 

merecem discussão política na perspectiva hegemônica, mas são pertencentes 

às discussões contra-hegemônicas. Essas discussões e lutas não podem ser 
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 Segundo Nascimento (2001, p. 250),  “shibboleth aponta para o movimento próprio da língua, 
ao mesmo tempo como afirmação pontual de uma singularidade, impondo a linha de separação 
para com outras singularidades supostas, e a condição para que essa singularidade seja 
reconhecida como tal, isto é, a sua possibilidade de divisão enquanto sýmbolon, as duas 
metades que se separam fazendo funcionar o mecanismo da repetição. A comunicação só se 
torna possível através do re-conhecimento dessas duas metades partilhadas. Mas o drama 
está em que o reconhecimento do shibboleth pode ser imperfeito, as duas partes extraídas de 
um todo podem nunca se completar”. 
37

 Estou ciente de que Esteban, no texto “Avaliação numa perspectiva emancipatória”, discorre 
sobre o viés da avaliação emancipatória, mas recorro a seu trabalho, pela questão social, 
emancipatória e política inerente ao cotidiano e a qualquer prática escolar. 
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ignoradas, pois constituem a base para luta, transformações e configurações 

de novos projetos e movimentos.  

Mairce Araújo (2008) cita Ezpeleta e Rockwell (1989) para fazer pensar 

que os registros que normalmente se encontram na escola são documentos, 

certificados, diários, declarações etc. Entretanto, Araújo (2008) continua 

dizendo que outras histórias acontecem em paralelo no âmbito escolar e não 

são menos importantes. São histórias que não são documentadas, muitas das 

vezes sequer anotadas. São histórias pertencentes principalmente aos sujeitos 

das classes populares, que apresentam relação estreita com a oralidade (talvez 

por isso seja fugidia e marginal), baseadas apenas na memória individual ou 

coletiva e discurso moldado e vítima do poder estatal e escriturístico38 

(CERTEAU, 2012), embora não sejam oficialmente um documento39.  

Penso que esse poder que controla e violenta se dá, essencialmente, 

por meio escriturístico, porque, ao impedir a escolarização, impossibilita a 

conscientização do lugar no mundo e, consequentemente, a emancipação e a 

inclusão social. O discurso dos sujeitos das classes populares é, não raro,  um 

discurso de quem é vítima (que não se vitimiza)  do poder escriturístico, um 

poder que se vale de  separar, selecionar e controlar os que dominam ou não 

os seus códigos; códigos estes usados para a promoção ou não dois sujeitos; 

assim como entendo em Certeau (2012). 

Dar a ouvir suas próprias narrativas, os caminhos de suas vidas é o que 

as mulheres parceiras desta pesquisa fazem. Enquanto mulheres que foram 

impedidas em vários aspectos: de exercer seus direitos como cidadãs, de 

trabalhar fora de casa, de estudar, de votar40 ou mesmo de ter sua própria 

família41 e, ainda assim, decidem contar suas histórias, demostram, no mínimo, 

coragem. Elas exalam coragem para enfrentar a memória de tudo o que 

passaram, mas não só. Demonstram luta e resistência para encarar os 

desafios e exclusões cotidianas que não ficaram no passado, que ainda 
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   A discussão sobre economia escriturística se faz presente no próximo encontro (2) que 
tenta passear entre os caminhos da oralidade e da escrita. 
39

 Com tal colocação, Araújo (2008) promove uma reflexão acerca da escola como lócus 
privilegiado de circulação e resgate de saberes, histórias e memórias, bem como de 
preservação e (re) criação da cultura local.  
40

 Faço referência ao sufrágio feminino, mencionado também por Davis (2016). 
41

 Refiro-me à teoria da deterioração interna da família negra devido à escravidão, estupros e 
coerção sexual, inferioridade feminina, abortos de crianças negras financiados pelo governo 
americano e linchamentos liberados por lei. (DAVIS, 2016). 
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recheiam sua vida cotidiana. Sentem-se “diferentes”, são mulheres adultas sem 

escolarização, são trabalhadoras “desqualificadas”, segundo a sociedade 

letrada, são consideradas muitas vezes incapazes de aprender, por serem 

adultas ou pobres, entre outras. Ademais, penso que é justamente pelo 

exercício de expressão (oral e escrita) como as narrativas que, no presente 

trabalho, compartilho, que essas mulheres constroem, aos poucos, sua 

palavramundo, conforme ensina Freire (2011c).  

Os sujeitos considerados “diferentes” (estranhos, estrangeiros) são, 

muitas vezes, ignorados não apenas por apresentarem estigmas sociais, mas 

também por não serem vistos em suas potencialidades, as quais   deveriam ter, 

na escola, uma oportunidade de aprimoramento e reconhecimento. O que 

trazem de suas experiências parece não ter lugar na escola, mas a violência 

não para por aí, pois, além disso, aprendem  (às vezes na própria escola – no 

projeto moderno de escola) que não possuem valor e nem sabem aquilo que, 

até então, acreditavam saber. O estudante ou educando das classes populares 

são desestimulados a aprender antes mesmo de entrar na escola, razão pela 

qual  muitos nem entram ou, se entram, saem rapidamente, pois não acreditam 

que terão a capacidade de aprender. São levados ao fracasso antes mesmo de 

fracassarem (na escola e pela escola). Lembro aqui de uma passagem da obra 

de Araújo (2008): 

Muitas crianças das classes populares estão sendo continuamente 
desafiadas, no dia a dia da escola, a lidar com realidades tão 
distantes da sua que é como se estivessem atravessando fronteiras e 
entrando em uma terra estrangeira cuja língua, costume e regras do 
jogo desconhecem. (ARAÚJO, 2008, p. 145). 

 
Não é intenção deste encontro o trato com as problemáticas inerentes à 

escola, sendo o mote principal a escolarização almejada, perseguida e 

impedida. Entretanto, esse mesmo desejo de escolarização passa pela escola 

a que os sujeitos das classes populares têm acesso. Vislumbro a configuração 

do desejo misturado ao fracasso mesmo antes de se exercer. É esse fracasso 

de ordem social que resvala no projeto de escola e com o qual tento refletir, 

pautada nas histórias trazidas por mulheres das classes populares.  

As mulheres da pesquisa, assim como Iolanda, também sentiram o peso 

do fracasso social, reforçado pelo patriarcalismo, machismo e  

autorresponsabilização por seu ainda não saber. Contudo, elas não desistiram 
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e se portaram com suas histórias diante de mim como representantes de uma 

esperança maior, bem maior do que foi o ato de esperar. Elas esperaram, sim, 

pela sonhada escolarização, mas não sem a esperança conforme leio nos 

escritos que Paulo Freire (2011a) traz à compreensão. 

Depois de percorrer os caminhos da exclusão social e escolar, volto à 

história de Iolanda, apesar de nunca a ter perdido de vista. São as suas 

histórias a me guiar nesta busca pela compreensão das mazelas, lutas e 

vitórias das mulheres das classes populares. Mas são também suas histórias 

que me permitem perceber e aprender com o que ouso tomar emprestado de 

Araújo (2008): um (re) encontro dessas mulheres com suas próprias histórias e 

consigo mesmas. Muito provavelmente, muitas dessas histórias estavam 

guardadas no fundo do baú da memória e, ao virem à tona, fizeram-se 

presentes novamente em suas memórias mais recentes, como que reeditadas, 

rememoradas e revividas42 pela lembrança. 

A memória de Iolanda em busca da escolarização começa aos sete anos 

e junto dela está o irmão43. Precisavam ajudar a família no plantio e na colheita 

de milho, de arroz e de feijão e, por essa razão, só podiam frequentar a escola 

entre os meses de fevereiro e maio, isto é, por três ou quatro meses ao longo 

do ano. Penso em como esses três ou quatro curtos meses eram esperados 

por ela, como o tempo passava rápido, como sua saída da escola logo se 

aproximava, assim como sua distância das aulas seria novamente inevitável.  

Muito provavelmente, outras crianças de sua geração atravessaram o 

mesmo problema em relação à escolarização. Contudo, outras puderam 

frequentar a escola durante todo o ano letivo, executar as tarefas e aprender a 

escrita e a leitura. É notório, até mesmo pela história de Iolanda e sua filha, por 

exemplo, que as crianças das classes populares conseguem entrar, estar e até 

aprender na escola, a despeito  de todos os problemas que enfrentam.  
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 Chamo atenção para a incidência do prefixo (re-) nas palavras (reeditada, rememorada, 
revivida). No dicionário https://dicionario.priberam.org/re, esse prefixo não apresenta apenas o 
significado de repetição, mas também de algo retroativo, significados que se complementam na 
proposta do parágrafo, a saber:  retroceder para poder repetir e trazer novamente à vida. Para 
Araújo (2008, p. 146),  “formar novas representações (...) ampliando dessa forma a 
compreensão sobre a realidade que nos constitui, mas que também é constituída por nós.   
43

 Lembro novamente aqui do texto de Araújo (2008, p 138) em que, citando Nora (1993),   a 
autora apresenta a escola como “um lugar de memória”,  e completa que é na escola “onde se 
cruzam memórias individuais e coletivas; familiares e institucionais, sindicais e patronais; 
estatais e da sociedade civil, entre outras”. 

https://dicionario.priberam.org/re
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O que percebo em suas palavras é que existia, em Iolanda, um desejo 

pela frequência escolar que ela e seu irmão não poderiam ter, pois a escola 

não tinha seu funcionamento pautado no calendário de plantio e colheita que 

sua família precisava seguir. A escola rural não funcionava pensando nos 

agricultores que precisavam da mão de obra dos filhos pequenos. Essa escola, 

se existia, não foi a que Iolanda frequentou. Seu cotidiano ressaltava mais uma 

diferença entre ela e as outras crianças da instituição. Nesse aspecto, ela 

estava em desvantagem e sabia disso, mas a escola funcionava e ensinava, 

principalmente, àqueles que nela podiam estar durante todo o ano. 

 De porte das lembranças trazidas até este ponto da história da vida de 

Iolanda, me pergunto: o que vem a ser para uma criança ávida por aprender só 

poder frequentar a escola durante três ou quatro meses ao longo do ano? 

Conhecendo Iolanda na idade madura, sou invadida pelas questões: o que ela 

conseguiu levar do seu cotidiano para a escola? O que ela conseguiu trazer da 

escola para o seu mundo? O que ela aprendeu por lá? O que ensinou? Será 

que fez amigos? Será que gostava da professora? Todas essas são questões 

que não param de ecoar, mas ainda não é tudo.  

 Sou invadida também pelo aspecto sazonal que movia a família de 

Iolanda e a de tantas outras famílias por conta do plantio e da colheita. O 

calendário das plantações estava em dissonância com o calendário escolar e 

Iolanda e seu irmão poderiam significar o que hoje se chama de “turista” na 

escola, apelido que os alunos pouco assíduos recebem. Entretanto, esse 

apelido, turista, pode indicar um lugar de não pertencimento, pois turista 

configura aquele que não é dali, está apenas de visita, de passagem. Turista 

também me remete à questão do estrangeiro, tão cara a Derrida (2001, 2003), 

que me remete, por sua vez, à questão do nômade, que Zumthor (2005), assim 

como Derrida, também confessa ter sido. 

 Esses conceitos de estrangeiro e de nômade me ajudam a pensar em 

particular o que experimentaram  Iolanda e seu irmão, mas não só, vez que, 

com eles, estavam outras crianças, muitas de que  não tenho notícia, mas nas 

quais posso pensar aqui. Tanto a figura do estrangeiro quanto a figura do 

nômade incorporam aquele que está fora do seu lugar, ou nunca está no seu 

lugar, que talvez se sinta grande parte do tempo em um não-lugar?  
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Iolanda e seu irmão sentiam-se, muito provavelmente, nômades por ter 

suas vidas ordenadas pela necessidade de sua família de trabalhar a terra. Era 

o plantio e a colheita a ditarem as possibilidades e afazeres dos seus, bem 

como suas mobilidades ou não. Da mesma forma era a dinâmica do trabalho 

com a terra a ditar as possibilidades ou não de frequentar um espaço escolar, 

de forma a fazer com que os dois se sentissem estrangeiros cada vez que 

chegavam à escola. 

Penso no desafio que já é para uma criança frequentar um ambiente 

escolar, um ambiente totalmente novo, com pessoas que não são do seu 

núcleo de amizade e familiar. Todos que puderam frequentar a escolar 

sentiram-se um pouco assim em algum momento. Todavia, com  o passar dos 

meses e o convívio diário, quebra-se  essa sensação de estrangeiridade, de 

não pertencimento, até que se comece  a ver a escola como um lugar seu 

também. É justamente esse aspecto que me move a pensar com cuidado a 

experiência de Iolanda e de seu irmão que, apesar do passar dos meses, não 

tiveram tempo de se sentirem mais próximos dos colegas e da professora, do 

ambiente escolar e das suas dinâmicas. A cada vez que chegavam à escola, 

mesmo que na mesma instituição, eram vistos e se sentiam como estrangeiros. 

Eram sempre novos atores no mesmo cenário, novatos, mas antigos, sem a 

chance de viver a experiencia escolar conforme desejavam e precisavam. 

 Depois de dividir os anos entre a escola e o trabalho com sua família na 

roça, chegou o dia em que sua mãe a considerou “velha para estudar” e a tirou 

da escola. Mais uma vez me pergunto: o que é ser “velha para estudar”? 

Estudar seria apenas uma oferta possível às crianças pequenas? 

Provavelmente, sobressaia a crença de que as crianças mais velhas 

colaborariam de forma mais efetiva na plantação e na colheita do que 

percorrendo longas distâncias para estar na escola.  

 Em um dos vários documentários sobre Paulo Freire, conheci uma 

escola rural que exerce seu funcionamento respeitando o calendário das 

colheitas e plantações, pois seus estudantes possuem pais agricultores que 

precisam da ajuda de seus filhos. O currículo dessa escola também é 

composto de aulas cujas temáticas abraçam a vida cotidiana do campo e 

interesses das/os suas/seus estudantes e suas famílias. O que mais me 

chamou a atenção foi ver que as professoras e os professores ensinam às/aos 
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estudantes os modos mais eficazes de plantar e colher para que estas/es, por 

sua vez, ensinem aos seus pais em casa. Entretanto, essas mesmas 

professoras e professores não deixam de ouvir das/os estudantes como sua 

família está acostumada a plantar e a colher, isto é, valorizam o que a/o 

estudante traz, seus saberes familiares e suas experiências pessoais. 

Essa relação entre escola e família me chamou a atenção, 

principalmente por ver que essa forma de ensinar faz sentido para a/o 

estudante, viabilizando um conhecimento que tenta ir além da sala de aula. 

Através de suas/seus estudantes, elas/es alcançam os pais agricultores, muitos 

deles analfabetos ou com precária escolarização, uma realidade trazida 

também pela história de Iolanda. A proposta dessa escola rural coloca a 

criança como protagonista de sua educação e com autonomia para 

compartilhar os conhecimentos adquiridos para suas famílias44. 

 A escola rural que Iolanda frequentou, provavelmente, não trazia essa 

proposta, mas era onde ela desejava estar mais tempo do que podia45. Junto 

com a adolescência, chegou a época de casar, sair da casa dos pais, constituir 

sua própria família e distanciar-se ainda mais da escolarização desejada. 

Entretanto, no caso de Iolanda e de suas companheiras do projeto Vida em 

Movimento, a chegada de cada filho, a dedicação e cuidados dispensados a 

eles não conseguiram apagar o desejo de aprender. 

 Em casa eu tive muito problema para estudar. O pai da Ângela disse que 

não iria me apoiar em nada, não iria comprar nem um lápis para mim. Eu, com 

quatro crianças, lutei para voltar os estudos. Na escola, não tive dificuldades 

em voltar, as pessoas me receberam bem, apesar de eu ser a mais velha. Eu 

não ficava muito perto dos mais novos, nem da Ângela, porque ela sentava 

com a turminha dela, principalmente com a amiga, Lana. Eu sentava separada, 

na primeira carteira, queria prestar atenção na aula. Eu aprendia com rapidez, 
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 Ressalto uma passagem de Araújo (2015, p. 95),  quando considera importante que “a 
construção de um currículo que se comprometa com os interesses das classes populares exige 
uma preocupação, não só com a qualidade dos conhecimentos que se leciona, como também 
com uma metodologia que potencialize (os alunos) a responderem os desafios que o mundo 
lhes apresenta”.  
45

 Lembro-me aqui da pesquisa doutoral de um companheiro de grupo de pesquisa. Elder dos 
Santos tece sua pesquisa em uma escola rural que seria fechada e que forçaria seus 
estudantes a um deslocamento muito maior (para alguns, uma mudança impossível de 
realizar). Ele traz, com seu estudo, a força das mães dessas crianças, ao se organizarem para 
impedir o fechamento da instituição. 
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tirava até nota melhor do que os novos, principalmente em Matemática ou 

Física eu me dava melhor, só tinha dificuldade em Português. Iolanda 

 Depois da obediência aos pais, a obediência ao marido vigorava e, pelo 

que conta Iolanda em suas histórias, seu marido nunca quis que ela voltasse a 

estudar e a desestimulava o quanto podia.  

Meu marido não permitia que eu estudasse. Ele dizia que, se eu 

dependesse de um centavo dele para comparar um caderno, que ele não daria. 

É evidente que eu não tinha dinheiro para comprar cadernos e você sabe no 

que eu escrevia? Papel de pão. E pegava aquele papel de pão, passava o 

ferro, cortava tudo do “tamaninho” das folhas, e tinha um caderninho. E nunca 

deixei de estudar, com muito sacrifício, aí fiz a 5a série, né? aí eu falei: não 

chegou não, quero mais. Iolanda. 

 A menina “velha para estudar”46 precisou reinventar-se como estudante 

aos 30 anos de idade, com quatro filhos também em idade escolar. Enfrentou a 

escola, mesmo tendo uma notória defasagem de série-idade. Em meio aos 

olhares curiosos (conforme sua fala), Iolanda avançou, mesmo tendo que fazer 

caderno de papel de pão, passado a ferro quente (de brasa)47 para 

desamassar. 

 Os cadernos de papel de pão testemunharam os caminhos de Iolanda 

em seio escolar, avançando sem perder a esperança de ser cada vez mais 

escolarizada. Ela sabia que esse desejo não era apenas vaidade de quem 
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 Segundo o Ministério da Educação, o analfabetismo de jovens e adultos vem sendo reduzido 
no Brasil – passou de 11, 5% em 2004 para 8,7% em 2012, na Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílio (Pnad). Na faixa de 15 a 19 anos, a Pnad de 2012 registrou taxa de analfabetismo 
de 1,2%, muito inferior à média geral. Em 2007, a taxa de analfabetos entre 10 e 24 anos era 
de 2,5%. O número caiu 0,2 ponto percentual em 2008, para 2,3% - o que representa queda na 
taxa de analfabetismo de 8%. Já o número de analfabetos na faixa de 25 anos ou mais, a taxa 
subiu 1%, fazendo o número de analfabetos nessa faixa etária ficar em 10%. 
www.portal.mec.gov.br  Último acesso em 14 de agosto de 2020. Outra fonte, publicada em 8 
de março de 2019 e atualizada no dia 24 de julho do mesmo ano, diz que O Brasil tem 11, 3 
milhões de analfabetos, uma taxa de 6,8% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler 
ou escrever. O país reduziu a analfabetização, mas não na velocidade esperada: ainda não 
alcançou a meta do Plano Nacional de Educação para 2015, que era baixar o índice para 6,5%, 
a fim de erradicar o analfabetismo até 2024. Disponível em: 
www.infograficos.gazetadopovo.com.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-no-brasil/ O Mapa do 
Analfabetismo no Brasil, publicado no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, disponível no 
www.portal.inep.gov.br, apresenta “um olhar sobre os indicadores de analfabetismo no Brasil”. 
Segundo a Agência Brasil www.agenciabrasil.ebc.com.br, a taxa de analfabetismo no Brasil 
passou de 6,8% em 2018, para 6,6% em 2019, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (Pnad).  
47

 No Brasil, os primeiros ferros de passar foram importados e sua nacionalização ocorreu 
durante os anos 1950.  

http://www.portal.mec.gov.br/
http://www.infograficos.gazetadopovo.com.br/educacao/taxa-de-analfabetismo-no-brasil/
http://www.portal.inep.gov.br/
http://www.agenciabrasil.ebc.com.br/


45 
 

queria “ter mais estudo”, como se diz. Ela sabia do poder que o conhecimento 

poderia despertar nas pessoas, na consciência crítica que poderia fazê-la 

avançar em direção à sua emancipação e libertação, conforme Freire (2011a, 

2011b) ensina. 

 Iolanda não se contentou com o Ensino Fundamental e ingressou no 

Ensino Médio e, depois, no curso de Formação de Professores (Curso Normal). 

Nessa altura de sua vida, o marido já tinha saído de casa para viver com outra 

mulher e o caminho para a escola ficou mais fácil para ela. Contudo, com a 

saída do marido de casa, Ângela, sua filha mais velha, precisou trabalhar 

durante o dia para ajudar no orçamento familiar e, consequentemente, teve que 

estudar à noite, como fora anteriormente mencionado.  Iolanda conta que 

Ângela entrou no turno da noite e passou a estudar junto com a mãe, na 

mesma sala. Cursaram juntas o Ensino Médio (antigo 2º grau), na mesma 

escola e na mesma sala, mas essa informação curiosa (de mãe e filha 

estudando na mesma sala) só foi revelada aos demais estudantes da classe no 

último ano do curso. Discorri mais detalhadamente em outro local48 sobre as 

reflexões acerca de um mesmo cotidiano escolar dividido entre mãe e filha, 

mas mantido em segredo. 

 De volta às histórias contadas por Iolanda, não posso deixar de pensar 

nessa sua expressão recorrente: “não, eu quero mais!”. Iolanda repete com 

ênfase em vários momentos de suas histórias essa mesma frase, tentando dar 

conta do quanto queria prosseguir com seus estudos. Esse “não, eu quero 

mais!” revela a vocação para o ser mais49, a consciência de sua incompletude e 

inclinação para o conhecimento. Esse conhecimento que Iolanda sabia que não 

conseguiria sozinha, que apenas coletivamente poderia ser tecido, construído. 

Por essa razão, depois do Ensino Fundamental e Médio completos, engajou no 

Projeto Vida em Movimento e lá fazia muito mais do que ensinar artesanato 

às/aos estudantes (maioria idosas/os), doava-se na resolução de problemas, 

como passe livre para transporte, cestas básicas, ou mesmo oferecia-se como 
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 Essa passagem da história de Iolanda, mãe e filha estudando juntas e suas implicações, eu 
trouxe das conversas com Iolanda no Projeto Vida em Movimento. Abordo essa questão na 
minha dissertação de mestrado (2014). 
49

 Paulo Freire, discorrendo sobre a vocação do ser mais, diz: “Os homens se sabem 
inacabados. Têm consciência de sua inconclusão” (...) Daí que seja a educação um quefazer 
permanente” (...) “Dessa maneira, a educação se re-faz constantemente na práxis. Para ser 
tem que estar sendo” (FREIRE, 2001, p. 102). 
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um ombro amigo. Assim, prestava ajuda de todo tipo para que as/os 

estudantes não precisassem parar de frequentar as aulas. 

 Ler e reler as histórias de Iolanda me faz pensar em um cotidiano que 

propicia adentrar lembranças narradas e, ao mesmo tempo, nele atravessar 

caminhos narrativos muito significativos, moldados pela voz de mulheres como 

ela, oriundas das classes populares. Essas mulheres, conscientes do poder do 

conhecimento a ser adquirido, lutaram com todas as armas não apenas por sua 

escolarização, mas com disponibilidade e doação sem medidas para que 

outros pudessem enxergar o que elas viam cada vez que se aproximavam de 

um novo saber. Uma generosidade extrema que não é possível às classes que 

exercem seus domínios sobre outros sujeitos, pois um sentimento de 

amorosidade emerge do fazer com o povo e não um fazer para o povo, com 

discurso ilusório, propositalmente excludente e falsamente generoso. 

Volto à Esteban (2007) para pensar com ela uma escola pública que, 

não sendo originalmente voltada para a educação popular, encontra-se com 

ela. Então, penso que os encontros que proponho devem ter os seus fios 

expostos, tal qual um alinhavado, um pesponto, que prende e não prende, que, 

mesmo costurado, ainda está em processo de costura. Considero que, além 

dos encontros, suas fiações50 também podem ser pensadas. Inúmeras 

metáforas foram criadas a partir do fio: estar por um fio, no fio dos anos, no fio 

da lâmina, no fio da navalha, fio da madeira, fibra da carne, fio de água etc. 

Acrescento que fiar também é confiar na tradição popular, conforme explica 

Mallet (2003, p. 25): “Escrever é uma questão de aliança, de fiança, uma 

questão de confiança originária”. 

Em meio a tantas possibilidades, vou me valer de um outro sentido 

trazido por Mallet (2003) em seu ensaio. Ela diz que fiação tem, em francês, 

um outro sentido que é tentar seguir discretamente, a uma distância respeitosa, 

apenas alguns fios de um texto infinitamente complexo. Ela diz apenas alguns 

fios, porque se deve aceitar perder outros tantos nessa jornada. Mas o que 

esse sentido do fio teria a acrescentar aos encontros e ao trabalho de tese 

como um todo? 
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 Apoio-me no ensaio de Mallet (2003). 
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A tentativa não é de seguir linearmente cada fio, mas segui-los 

inclusivamente nos nós indesatáveis com outros fios e, assim, adentrar pouco a 

pouco na fiação do texto, pespontando-o ou alinhavando-o (MALLET, 2003). 

. 

 

Primeiro fio: O encontro51 como mistério 

 

“O poema é solitário. É solitário e vai a caminho. Quem o escreve 

torna-se parte integrante dele. Mas não se encontrará o poema, 

precisamente por isso, e, portanto, já nesse momento, na situação do 

encontro – no mistério do encontro?” (CELAN, 1996, p. 57). 

 

Trago, para esta discussão, um trecho de um dos escritos do poeta 

romeno Paul Celan (1996). Trata-se de um trecho que me inspira e intriga ao 

mesmo tempo, quando, a partir dele, penso o espaço cotidiano. Inspira porque 

fala de um caminhar, de um colocar-se em movimento, um caminhar em 

direção a. Chamo de inspiração porque, ao transferir essa ideia para o trato 

com o cotidiano, percebo-o como um espaço móvel, que, ao se movimentar, 

vai ao encontro de sujeitos, sujeitos que, uma vez em relação, poderão dar 

conta (narrar?) aquilo que o próprio cotidiano, por seu turno, é capaz de 

abarcar e expressar. 

O espaço cotidiano como espaço do encontro é o caminho sobre o qual 

pretendo debruçar a minha atenção neste momento. Eu disse também que, 

além de inspirar, ele me intriga pois configura, como diz o poeta, um mistério. 

Não que essa consideração de “mistério” o desvalide, pelo contrário, acredito 

que o “mistério” tenha como intenção intrigar mesmo, colocar em questão 

aquele que lida com ele, que o observa e que sobre ele deseja saber.  

A palavra “mistério” vem do grego Mýein e configura “estar de olhos 

fechados”, ou seja, a necessidade de se comportar como se estivesse de olhos 

fechados diante daquilo que não pode ser revelado. Por isso, percorrendo-se 

os caminhos dessa primeira fiação, penso que mistério, além de ser aquilo que 

não se conhece, pode ser também aquilo que nos é impedido de ver e de 

conhecer. O que Garcia (2015, p. 28) chama de “visão deformada pelas lentes 
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 Para Derrida, a vinda do outro pode ser um feliz acontecimento, o acontecimento de um 
encontro que não se viu vir, absolutamente imprevisível, como todo verdadeiro encontro.  
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da ideologia” relaciona-se estreitamente aos “olhos fechados” não apenas para 

o que se passa ao redor, ao que existe, mas, sobretudo, ao que falta, ao que 

não está ali, mas deveria estar. “Àquilo que enxergam, mas não veem”, 

conforme Martins (2017 apud GARCIA, 2015, p. 28). Denuncia-se, assim, a 

“hegemonia da visão52”, de que fala ainda Garcia (2015), sentido dominante na 

sociedade e que invisibiliza lógicas outras que podem surgir da criatividade, da 

sensibilidade e de outros sentidos. 

Trazendo essa reflexão para a discussão desse encontro, penso que 

esse “mistério” pode esboçar não apenas a precariedade da escolarização 

oferecida aos sujeitos das classes populares e trabalhadoras, como também a 

não percepção da ausência de direitos, dentre eles, o direito à escolarização. 

Pelas falas das mulheres participantes da pesquisa, pude perceber a ausência 

de reflexão crítica a respeito da realidade que vivem, mas, sobretudo, o 

desconhecimento quase que total daquilo que se deveria configurar como seus 

direitos, o que termina por levar à autoculpabilização pelo que pensa possuir 

(ignorância) e, principalmente, pelo que percebe não possuir (escolarização). 

Além da autoculpabilização, da autorresponsabilização por essas ausências, é 

possível notar também um sentimento de não pertencimento ao aparelho 

escolar tradicional existente até então53. 

 

Segundo fio: Somos mais altos que nós próprios 

 
“Somos uma torre de cujo cimo irrompe o nosso denso rosto de pedra. 
Somos mais altos que nós próprios, somos uma outra torre acima da 
mais alta das torres, e do cimo podemos ver-nos a nós próprios. 
Subimos a nós próprios milhares de vezes. Que perspectiva! 
Juntarmo-nos em bandos lá em cima para prestar juramento, mil 
vezes a nós próprios, a grande força superior. Ainda não chegamos 
mesmo ao cimo, onde o nosso rosto é já o punho cerrado, um punho 
de olhos que jura. Mas somos capazes de reconhecer o caminho até 
lá. É íngreme este caminho, mas quem quer jurar o que também 
valerá amanhã, segue tais caminhos. E lá em cima! Que recinto para 
prestar juramento! Que subida até ao mais fundo! Que distância para 
ecoar a promessa que ainda não conhecemos” (CELAN,1996, p. 21). 
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 Modelo hegemônico que sabemos ser masculino, branco, burguês, ocidental que não pode 
orientar a perspectiva deste trabalho: sensível, solidária, feminina, mestiça ou negra, das 
classes populares, subalternizadas e exploradas. 
53

 Estou ciente de que algumas mulheres conseguiram, mesmo que precariamente, frequentar 
a escola. Contudo, essa frequência praticamente não gerou frutos, dada a necessidade de 
procurar, já na idade madura, um projeto (não uma escola convencional) para aprender, 
reaprender ou continuar de onde parou. 
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 Enquanto tese que emerge do grupo de estudo GEPAEP54, pertencente 

ao campo Estudos do Cotidiano da Educação Popular, venho tentando 

expressar a força da narrativa enquanto princípio que nasce no encontro e no 

diálogo entre sujeitos, no caso mulheres, no espaçotempo cotidiano. Entendo 

esse cotidiano também como espaçotempo de encontros e desencontros, de 

tensão e diálogo entre sujeitos, lugar de suas experiências e anseios, mas,  

sobretudo, como espaço de tessitura de conhecimento dos e a respeito dos 

sujeitos invisibilizados, os sujeitos das classes populares. 

 Todavia, ao pensar inicialmente esse cotidiano como encontro, aprendi 

também, nos escritos de Esteban (2007), que  

não basta o encontro. No cotidiano, esses encontros vão se tornando 
férteis, na medida em que promovem condições para a constituição 
de projetos coletivos que incorporam produtivamente, na prática 
pedagógica, as experiências dos sujeitos das classes populares, 
mesmo aquelas negadas na dinâmica social

55
 (ESTEBAN, 2007, p. 

15-16). 
 

 Dessa forma, nesse primeiro encontro, a intenção é localizar a narrativa 

como uma expressão em potencial do cotidiano. O título sugerido -  Fios do 

cotidiano na narrativa ou da narrativa no cotidiano -  intenta pensar que o 

cotidiano narra e é narrado. Mesmo sem personificá-lo, penso que o cotidiano, 

como espaçotempo do saber e do fazer, narra as experiências de seus sujeitos 

ao se abrir à leitura de seus contextos sociais e trajetórias de vida, sendo, 

assim, lido como uma narrativa, como algo ou alguém que conta aquilo que 

comporta.  

Ademais, acredito que o cotidiano também é narrado pelos sujeitos que 

o habitam, que nele dialogam, que travam lutas, resistências, expressam 

desejos e se endereçam a outros sujeitos. Ele é narrado pelos que ali estão e 

coloca sua narrativa à leitura de quem o quer observar, encontrar, de quem 

deseja com ele aprender.  
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 GEPAEP – Grupo de Estudo e Pesquisa de Avaliação na Escola Pública. “Um grupo que se 
faz, jamais está pronto, está sempre se fazendo”, segundo Garcia (2003, p. 21). 
55

 No texto: Educação Popular: Desafio à Democratização da Escola Pública”, Maria Teresa 
Esteban analisa a escola pública constituída por sujeitos das classes populares e promove uma 
reflexão sobre a configuração de uma escola pública não (para) as classes populares, mas 
uma escola pública de educação popular, que não invisibilize os sujeitos e reforce seus 
fracassos cotidianos, mas, ao contrário, que parta e valorize justamente os saberes trazidos 
por esses sujeitos.  
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Em outras palavras, estão imbricados e envolvidos, nas fiações 

narrativas do cotidiano, tanto os que nele vivem suas vidas, histórias, ações, 

conversas, encontros, lutas etc. quanto os que dele desejam beber, com ele 

desejam compreender mais sobre o ser e o fazer cotidiano. Fazendo-se e 

refazendo-se constantemente ao se narrar, no processo de resgate e 

construção de suas memórias, histórias, sucessos e fracassos, mas também 

tecendo outros fios narrativos, aqueles que estão por vir (devir), aqueles que 

são almejados, aquelas histórias que estão sendo escritas no agora, no 

presente, pelo processo de se fazer cidadã ou cidadão, de se sentir sujeito de 

direto e ter acesso à democratização da educação. 

 Ao pensar nesse cotidiano e nos sujeitos que nele estão em relação, me 

pergunto: quem são os que narram suas vivências e trajetórias cotidianas e 

são, ao mesmo tempo, narrados nos entrelaçamentos desse mesmo cotidiano, 

como aponta Esteban (2006). São os sujeitos simples, muitas vezes 

subjugados e “domesticados” pelos que estão em posições de domínio social. 

São sujeitos que fazem sua vida nas coxias da vida, pois não podem ocupar o 

palco. Não que evitem ser vistos, mas que já nasceram invisibilizados. São 

aqueles que trabalham em silêncio nos bastidores da vida, a serviço dos que 

têm seus lugares garantidos, dos que são vistos, valorizados e têm 

protagonismo56. 

 No entanto, são esses mesmos sujeitos que narram suas trajetórias e 

são, ao mesmo tempo, narrados. Conquanto sejam protagonistas de suas 

histórias familiares e pessoais, em relação à sociedade excludente e 

preconceituosa, parecem atuar nos bastidores. Esses sujeitos contam, sim, 

suas histórias, mostram, sim, suas lutas, sucessos e fracassos. Mas por que 

não aparecem, o que falta para que sejam vistos e ouvidos? Não basta apenas 

dizer aos que querem ouvir e ver o que esses sujeitos contam e como vivem. É 

preciso ter outros “olhos” para ver e outros “ouvidos” para ouvir.  
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 Lembro-me aqui do poema “Navio negreiro”, de Castro Alves, no formato musicado que fez 
do poema Caetano Veloso. Em meio à canção, perguntado sobre quem seriam os seres que 
estavam sendo transportados nos navios, a resposta é: “São os filhos do deserto, onde a terra 
esposa a luz. Onde voa em campo aberto, a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, 
que com os tigres mosqueados, combatem na solidão. Homens simples, fortes, bravos, hoje 
míseros escravos, sem ar, sem luz, sem razão (...)” Poema escrito em 1870 na cidade de São 
Paulo e publicada na obra Os Escravos. 
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 As pesquisas que se propõem a dialogar com os sujeitos das classes 

populares nos convidam - assim como Regina Leite Garcia e Nilda Alves nos 

convidaram -  a pensar o cotidiano, mergulhar nele, seguindo suas pistas, de 

forma hospitaleira e incondicional, conforme nos faz pensar Jacques Derrida 

(2003). Essas pesquisas conseguem mostrar que esses sujeitos narram e são 

narrados pelo cotidiano que compartilham, vivem, expressam suas trajetórias 

de formas, às vezes, muito criativas ou astuciosas, valendo-se de seus 

conhecimentos, táticas, como sugere Certeau (2012)57 e leituras de mundo, 

conforme ensina Freire (2011a e 2011b). 

 Com as observações e pensamentos expressos acima, não pretendo dar 

conta, neste momento, da metodologia adotada para este trabalho de 

pesquisa. O terceiro encontro, um encontro de cunho metodológico, tratará do 

percurso rumo ao método adotado e abordado como método de Investigação: a 

pesquisa narrativa. 

Paul Celan (1996), em sua obra “Arte Poética”, discorre sobre os 

quadros do pintor alemão Edgar Jené58. Ao ler seu texto, eu pensava no meu 

trabalho de tese em curso. Encontrei, na passagem utilizada como epígrafe 

desta seção, um pouco daquilo para que eu gostaria de chamar a atenção no 

seio da pesquisa que então vinha realizando.  

 A força que subjaz no trecho celaniano, força esta que poderia vir da 

palavra “torre”, da palavra “pedra” ou de frases como: “Somos mais altos que 

nós próprios”, me remetia às narrativas a mim confiadas. Eu conseguia sentir 

nelas a força das pessoas envolvidas, a ausência da escolarização desejada, o 

poder da subalternização e o fascínio do encontro de histórias, questões e 

rostos59. Um encontro de “rostos”, como diria Emmanuel Lévinás (2000), mas 

não de face, não de exterioridades, pois não estamos em relação com objetos, 

mas sim em relação com aquilo que não se reduz a ele. Em suas palavras:   

Quando se vê um nariz, os olhos, uma testa, um queixo e se podem 
descrever, é que nos voltamos para outrem como para um objeto. A 
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 Pérez e Azevedo (2008) lembram que Certeau (2012) debruça-se sobre a distinção dos 
conceitos de tática e estratégia. As estratégias são associadas às instituições de poder e as 
táticas (a arte do fraco) são usadas pelos sujeitos para criar outras formas de poder nas 
estratégias.  
58

 No texto em questão, publicado junto com o seu texto em prosa poética mais famoso, a 
saber, “O Meridiano”, Paul Celan discorre sobre quatro obras do pintor alemão. 
59

 Optei por relacionar os rostos descritos por Paul Celan na análise das obras do pintor 
alemão Edgar Jené com o conceito de rosto presente principalmente na obra de Lévinás, 
“Totalidade e Infinito” (2000). 
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melhor maneira de encontrar outrem é nem sequer atentar na cor dos 
olhos! Quando se observa a cor dos olhos, não se está em relação 
social com outrem. A relação com o rosto pode, sem dúvida, ser 
dominada pela percepção, mas o que é especificamente rosto é o 
que não se reduz a ele. (LÉVINAS, 2000, p. 77). 

 

Com suas narrativas, essas mulheres optaram por não as deixar 

empoeiradas em algum canto entre suas lembranças, mas, pelo contrário, 

compartilharam-nas comigo, uma estranha, uma estrangeira, mas que, por 

algum motivo, queria ouvi-las, que, de alguma maneira, parecia valorizar o que 

elas tinham para contar. São histórias que eu compartilho com os que 

porventura desejem ler este trabalho. São histórias e devem ser contadas, 

lidas, ouvidas... 

Esta tese se orienta no sentido de que, pelas narrativas de mulheres em 

fase de alfabetização, possa ser traçado um caminho investigativo a respeito 

do lugar que elas ocupam na sociedade. Perpassarei, com este trabalho, os 

caminhos hegemônicos da legitimação da escrita e desvalia da oralidade, da 

exclusão e opressão dos sujeitos analfabetos, do analfabetismo como estigma 

e condição “menor”, da alfabetização como prática libertadora, sem falar na 

proposta da pesquisa narrativa como metodologia para se avançar sobre tais 

caminhos. 

Para tanto, a proposta é pensar as narrativas orais compartilhadas (aqui 

transcritas) para conhecer e dar a conhecer tais mulheres, bem como os 

percalços de uma condição de exclusão histórica e negação à escolarização, 

impedimentos sociais que deixam cicatrizes ao longo de toda uma vida. Penso 

este trabalho em concordância e ao encontro de práticas de libertação, como a 

apresentada por Freire em todos os seus escritos, principalmente, na 

“Pedagogia do oprimido” (2011a). O caminho proposto por ele visa a essa 

direção:  

 

O que temos de fazer, na verdade, é propor ao povo, através de 
certas contradições básicas, sua situação existencial, concreta, 
presente, como problema que, por sua vez, o desafia e, assim, lhe 
exige resposta, não só no nível intelectual, mas no nível da ação 
(FREIRE, 2011a, p. 120). 
 

Caminho, na escrita deste trabalho, no afã de um encontro entre a 

reflexão político-filosófica dentro da educação com as palavras (em forma de 

narrativas) vindas dos sujeitos considerados faltosos, desajustados, 
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marginalizados, incapazes e, por isso também, excluídos, aqui representados 

por mulheres em fase de alfabetização. 

 O presente encontro (subdividido em outros fios e encontros possíveis), 

se propõe justamente na dialética (condicionante de sua liberdade) que 

permeia essa questão. Trata-se de uma investigação que, assim como propõe 

Freire, tenta não contradizer a dialogicidade presente no pensar e nos 

caminhos de uma libertação por via de uma proposta de educação 

problematizadora e transformadora.  

 Das narrativas, avanço para caminhos outros, tentando entender e trazer 

à tona os contornos dos pensamentos advindos dos sujeitos subalternizados, a 

fim de  pensar os motivos de sua alienação e opressão (presentes em suas 

próprias palavras e pensar), dialogar com questões teóricas trazidas para a 

discussão e, assim, tentar contribuir, pelos caminhos aqui apresentados, na 

reflexão e pertinência da questão. 

 Nem as palavras (falas ou narrativas) aqui trazidas, tampouco as 

mulheres que as dizem, constituem objeto de investigação. O que me proponho 

investigar neste trabalho não são frases como peças soltas de uma vida, muito 

menos utilizar-me de tais palavras para estigmatizar ou classificar esses 

sujeitos. Esta  investigação investe no pensamento dessas mulheres (apenas 

verificáveis por sua linguagem), para, assim, perceber melhor a sua 

compreensão de uma realidade avassaladora, uma realidade cruel que prende 

e subjuga aquele que não a percebe como tal ou acredita que  pode pronunciar 

sua palavra ou pronunciar-se na vida. Quando Freire (2011a) fala de se 

separar de sua atividade, ele aponta para o ato reflexivo, possível somente aos 

sujeitos (históricos)60. 

 
Terceiro fio: A mensagem na garrafa 
 
 

“O poema, sendo como é uma manifestação da linguagem e, por 
conseguinte, na sua essência dialógico, pode ser uma mensagem na 
garrafa, lançada ao mar na convicção – decerto nem sempre muito 
esperançada – de um dia ir a dar a alguma praia, talvez a uma praia 
do coração. Também neste sentido os poemas estão a caminho – 
têm um rumo” (CELAN, 1996, p. 34). 

                                                           
60

  Freire (2011, p. 123) explica que o animal é a-histórico. Por não poder objetivar-se nem à 
sua atividade, carece de finalidades a que se proponha, não consegue dar sentido ao viver no 
mundo por estar “imerso” (“para o animal, o mundo não se constitui em um não-eu para ele, 
que seja capaz de constituí-lo como eu”) e por não ter um amanhã nem um hoje.  
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Ao observar e trazer à tona a discussão sobre os espaços cotidianos, 

seus diálogos, seus sujeitos e suas relações com a escola pública, trago o 

pensar desse lugar como narrativa, como uma mensagem que se envia ao 

outro61. Talvez uma metáfora celaniana possa dar conta dessa narrativa que 

narra e é narrada. Uma mensagem arrolhada numa garrafa que vai ao encontro 

do outro em sua alteridade pode narrar sobre ele, pode contar sua história. 

Entretanto, da mesma forma que quem descobre é descoberto, conforme 

Santos (1993), esse que narra é narrado. Dessa forma, seu discurso está 

impregnado de suas questões cotidianas, das forças e tensões que enfrenta 

nesse mesmo cotidiano. Acredito ser impossível se distanciar dele, pois o 

carregamos como marca, como rastro, conforme assevera Derrida (2006), 

presente em nossas histórias, exalando sinais de pertencimento. 

Tomo emprestada a comparação que João Barrento (2005) faz, ao dizer 

que as imagens trazidas pela poesia de Celan (1996) se agigantam e emergem 

como blocos erráticos ou icebergs, ligando-se umas às outras somente em   

um nível de profundidade não expresso, num sem-fundo do poema e da 

experiência. Esse empréstimo me ajuda a dizer o que sinto em relação às 

narrativas trazidas para o seio desta pesquisa. Tanto as narrativas das 

mulheres parceiras da pesquisa quanto as outras que dialogam nos demais 

encontros deste trabalho apresentam-se com mais força e evidência em um 

nível de profundidade que não se vê da superfície. O que desejo expressar 

com essa colocação é que sua força narrativa  - que comporta principalmente a 

força daquilo que dizem - não está nas frases soltas ditas por elas ou 

transcritas por mim, mas, sobretudo, nas profundezas de suas lembranças, nos 

gestos que tentam esconder, nas palavras que tentam em vão não dizer, mas 

que vêm à boca, loucas para sair. 

Na obra “Travessias da Escrita”, vejo no texto “Saber Ver – ou da 

relação de incerteza” que um “pôr em narrativa” vem de (relatio) relatar/narrar: 

“um estar no mundo que não é possível sem a inscrição de movimentos na 

língua”. Avisto algo ainda mais elucidativo: “Escrever é uma questão de 
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aliança, de fiança, uma questão de confiança originária” (CALLE-GRUBER, 

2003, p. 25). 

Volto ao início do texto “Avaliação numa perspectiva emancipatória: 

desafio cotidiano às práticas escolares”, de Esteban (2006, p. 73), e olho 

novamente para a epigrafe escolhida por ela para começar o seu texto. Chama 

a minha atenção a parte final da mesma epígrafe62, retirada dos escritos de 

Carlo Ginzburg: “É preciso aprender a ler os testemunhos às avessas, contra 

as intenções de quem os produziu”.  

Considero que esse trecho tem estreita relação com aquilo que, no 

encontro em questão, eu desejei abordar, mas também com o que este 

trabalho de tese em si traz. Ler os testemunhos (no caso narrativas, que não 

deixam de testemunhar a vida) às avessas é condição necessária para serem 

aprendidas. Segundo a fala de Ginzburg (1989), aprender a ler às avessas o 

discurso que se apresenta. Pergunto-me então: não é isso que fazem os 

pesquisadores que lançam um olhar contra hegemônico sobre o cotidiano das 

classes populares e seus sujeitos? 

Essa leitura às avessas vai olhar exatamente para onde 

costumeiramente não se olha, não se nota, não se percebe. Quem é que olha o 

avesso de uma roupa, por exemplo? Qual é a reação imediata de uma pessoa 

que vestiu a roupa pelo avesso? Não é rapidamente corrigir o “erro”? O avesso 

é o contrário, é o supostamente errado, é o diferente. E ler as narrativas desta 

tese da maneira proposta por Ginzburg é ir contra às intenções impostas aos 

excluídos da vida, aos invisíveis, aos mortos em vida. 

Contudo, quem produziu esses discursos? Quem matou as esperanças 

de um estudante das classes populares antes mesmo de ela/ele tentar? Quem 

disse que a escola não era lugar para ela ou ele? Quem produziu as narrativas 

dominantes que paralisam e mantêm as mulheres e homens das classes 

populares no lugar onde estão? Quem tenta impedir que esse movimento ao 

avesso ocorra? Ou melhor, quem abafa qualquer que seja o movimento feito 

pelos pretensos estudantes das classes populares? 

Com a leitura/escuta atenta dessas histórias, posso direcionar lhes um 

olhar cuidadoso para tentar ver o que muitas vezes não é visto: o avesso das 

                                                           
62

 Ao observar melhor a parte final da epigrafe, aludo à Gadamer (apud Derrida, 2008), quando 
diz que a análise ou estudo de um poema deve começar pelo seu fim, pelo último verso. 
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histórias, as partes abafadas socialmente, ignoradas até mesmo em um 

ambiente que deveria valorizá-las: a escola. Posso também tentar ler o que não 

foi escrito, conforme João Barrento (2005) diz, ou seja, ler a expressão de um 

rosto, o sorriso largo ou uma lágrima que cai. Posso, ainda, tentar compreender 

os processos velados dessas mulheres, compartilhados comigo gota a gota em 

pequenas narrativas que, embora pequenas em palavras, têm muito a dizer. 

 

 

1.3 Anunciar e denunciar a ausência de escolarização 

Depois de puxar fios de reflexão acerca do cotidiano que narra e é 

narrado (através das narrativas dos próprios sujeitos), encontrei, em Mairce 

Araújo e Carmen Pérez (2006, p. 2),  a seguinte colocação: “um grande 

contingente de crianças não aprendem a ler e a escrever na escola 

brasileira63”. 

Tal colocação toca esse trabalho nas perspectivas de negação e 

ausência de escolarização denunciadas nas narrativas das mulheres 

companheiras desta pesquisa. Não aprender na escola faz parte de um 

contrassenso que engolimos a seco a cada pesquisa sobre educação com a 

qual nos deparamos. São censos, dados do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais  Anísio Teixeira - INEP64 ou avaliações do Sistema de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB65, entre outros, a indicar que, há muitas 

décadas, as crianças das classes populares obtêm cada vez mais o acesso à 

escola, mas, em contrapartida, estão à margem do direito de serem 

escolarizadas. 

É significativo mostrar que os gráficos anunciam, mas as narrativas de 

mulheres adultas (muitas idosas) denunciam a negação ao direito do processo 

                                                           
63

 Na versão feita para o GT de Ensino Fundamental, nº 13. 
64

 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Trata-se de uma 
autarquia federal vinculada ao Ministério da Educação (MEC), responsável pelas avaliações 
exames, pelas estatísticas e indicadores e pela gestão do conhecimento e estudos 
educacionais. Disponível em:  www.portal.inep.org.br/  
65

 Sistema de Avaliação da Educação Básica. Consiste em um conjunto de avaliações externas 
em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e 
de fatores que podem interferir no desempenho do estudante.  Disponível em: 
www.portal.inep.gov.br/educação-basica/saeb 

 
 

http://www.portal.inep.org.br/
http://www.portal.inep.gov.br/educação-basica/saeb
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de escolarização. Não basta estar na escola ou ter amplo acesso a ela, pois é 

possível estar na escola e não aprender, conforme trazem Araújo e Pérez 

(2006).  

Talvez aqui resida mais uma ambivalência da lógica escolar: os dados 

existem, mas não constituem parâmetro de ação, debate, mudança dessa 

realidade. Mais um motivo que me faz pensar as histórias trazidas neste 

trabalho como instrumento de reflexão e possibilidade de luta, visto que elas 

detêm a capacidade de expor e fazer refletir o que os dados apenas informam, 

sem questionar, sem fazer pensar. 

As pesquisadoras em questão trazem no texto o investimento na 

formação do investigador coletivo – o grupo, além da proposta de recuperação 

da capacidade de as professoras (re) interrogarem sua ação pedagógica para 

repensar os mecanismos de interdição e de controle praticados no cotidiano da 

escola. São esses mecanismos  perversos de interdição e controle e suas 

lógicas que interessam e esbarram na presente pesquisa, pois, por meio  das 

narrativas de mulheres adultas, podemos ter uma noção (mesmo que breve) 

dos interditos e controles que levaram não apenas ao fracasso de alguns 

estudantes, mas, sobretudo, à negação e até ausência de escolarização de 

muitos outros. 

No texto supracitado, elas explicam que narrar a própria prática (no caso 

das professoras que observam e estranham em seus fazeres pedagógicos 

aquilo que, às vezes, se configura como banal) fortalece as possíveis pistas 

para pensar os caminhos dessas interdições ou controles que são praticados e 

experienciados no cotidiano escolar.  

As narrativas que trago neste trabalho de tese personificam essas 

interdições e controles. Elas também podem, indiretamente, reafirmar que as 

professoras detêm poder e contato para verificar a ocorrência dessas e de 

outras violências no cotidiano escolar. Contudo, as narrativas que ouvi e que 

trago para o seio desta pesquisa podem personificar também o que essas 

mulheres experimentaram em suas vidas, enquanto os dados isolados e 

estatísticas frias despersonificam os sujeitos negados em seus direitos.  

Mas, o que aconteceria no espaço entre o acesso à escola e a ausência 

de escolarização? Por que a maioria fica pelo caminho? Que lógicas perversas 

estão por trás da permanência dos estudantes das classes populares na escola 
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pública? Essas questões perpassam inúmeros textos e pesquisas nos estudos 

do cotidiano da educação popular. E, embora constitua mais uma importante 

reflexão, não poderei aqui desmembrar cada uma delas e discorrer sobre suas 

questões inerentes. Seria impraticável, mesmo para uma tese de doutorado, 

debruçar-me sobre todas as questões que encontrei pelo caminho. São 

caminhos urgentes e provocadores, todos ditados (fiados, fiações66) pelas 

histórias contadas por essas mulheres.   Minha trajetória se faz, porém,  

necessariamente breve em algumas delas, ou melhor,  segue discretamente, a 

uma distância respeitosa, apenas alguns fios desse texto infinitamente 

complexo - conforme diz Alves (2008), quando fala do método complexo para 

tratar questões complexas  e,  em muitos níveis, um tanto misterioso67.  

São apenas alguns fios - não que sejam poucos. Entretanto, é 

necessária a aceitação inerente de deixar perder alguns outros, tentando seguir 

seus percursos, almejando entrar, por pouco que seja, na fiação do texto, na 

sua fábrica, sabendo que, provavelmente, não faremos mais do que nele 

adentrar muito discretamente, pespontando-o ou alinhavando-o68, como diz 

Mallet (2003). Aproprio-me do que a autora quer dizer para reforçar a ideia de 

que, apesar de todo esforço, nas histórias de vida alheia, no universo do outro, 

nunca passaremos do campo provisório do alinhavado, nunca invadiremos sua 

alteridade a fim de fazer uma costura definitiva de seus fios. Tais fios,assim 

como a proposta do alinhavar, assim como toda narrativa, assim como o 

próprio cotidiano, encontra-se em processo, a caminho de um terminar que 

pode talvez nem vir, que “nunca acaba de acabar” (MALLET, 2003, p. 80 ), 

ideia que retomarei para discutir melhor no final da tese. 

 

1.4 Indícios de um encontro narrativo 

 Mairce Araújo e Carmen Pérez (2006) propõem uma leitura indiciária 

feita pelas professoras (professoras pesquisadoras ou investigadoras do 

coletivo, como chamam) como caminho possível de ser seguido em busca de 
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 Segundo Mallet (2003, p. 56), Jacques Derrida (1996) confessou na obra “Resistances – de 
la psychanalyse” que “pluralizar é sempre uma saída de socorro; até o momento em que é o 
plural que nos mata.” 
67

 Um dos sentidos de “Fiações” como (filatures) na língua francesa. Id, Ibid. 
68

 Alinhavar, na linguagem das costureiras, é fazer uma costura a grandes pontos espaçados 
para fixar provisoriamente duas peças de tecido ou, por exemplo, a dobra de uma bainha, a fim 
de preparar uma costura definitiva 
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maior visibilidade de zonas opacas da realidade vivida. As principais propostas 

desta presente tese avançam no mesmo sentido, nas trilhas e rastros deixadas 

por uma escolarização negada e ausente, denunciadas em narrativas de 

mulheres que não são professoras pesquisadoras, mas que também são 

mulheres cujo viés narrativo traz a força do que foi vivido, do que foi 

experimentado e do que foi sofrido na busca pelo direito de escolarização. 

Vim defendendo, no presente encontro, que o cotidiano, tecido nas 

relações entre sujeitos, narra, assim como é narrado. Portanto, considero que 

esse narrar não se faz isoladamente. Penso que o ato narrativo está imbricado 

ao ato de encontrar e vice-versa. Ao narrar, tecemos encontros (mesmo que 

entre leituras e narrativas); da mesma forma que, ao encontrar, narramos e 

somos narrados. 

De porte desse raciocínio, venho pensando na união das 

palavras/termos narrativa e encontro para dizer que ambas podem, juntas, 

configurar algo que já está posto em suas entranhas, mas nem sempre 

pensado em conjunto. Narrativa-encontro seria, então, a expressão que trago 

para dizer sobre a narrativa que vai ao encontro do outro, que caminha em 

direção ao desconhecido, que parte rumo ao universo alheio. Nela não cabe a 

pretensão de controlar ou domesticar pelo poder narrativo, pelo contrário, 

sujeita-se (sem sujeitar e sem sujeição), aceita-se também ser narrado, abre-se 

ao olhar narrativo do outro, encontra-se com o outro na e pela narrativa 

cotidiana. 

Posso citar inúmeros exemplos de narrativa-encontro. Alguns eu abordo 

neste trabalho de tese. Na obra “Carneiros” (2008), Jacques Derrida encontra 

com Hans Gadamer; no texto “O Narrador” (1992), Walter Benjamin encontra 

os escritos de Nikolai Lesskov; no ensaio/capítulo “Sinais – Raízes de um 

Paradigma Indiciário” (1989), Carlo Ginzburg encontra o método de Giovanni 

Morelli, entre outros.  

Vou me prender, neste momento, à proposta de leitura indiciária trazida 

por Araújo e Pérez (2006). Para isso, volto ao ensaio/capítulo “Sinais – Raízes 

de um Paradigma Indiciário”, texto em que Carlo Ginzburg (1989) trata do 

encontro de Sigmund Freud com os escritos de Giovanni Morelli ou (Ivan 

Lermolieff, seu anagrama). 
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Carlo Ginzburg (1989) apresenta, no texto supracitado, o método 

indiciário de Morelli ou “método moreliano” e explica que, para melhor atribuir a 

autoria  dos quadros em museus da Europa, o italiano Giovanni Morelli deu a 

conhecer um método que ajudaria muitos depois dele a distinguir um quadro 

original de uma cópia. Para isso, seu método consistia em não se basear em 

características facilmente imitáveis, mas em “examinar os pormenores mais 

negligenciáveis e menos influenciados pelas características da escola que o 

pintor pertencia69”, conforme disse Ginzburg (1989, p. 144). Parece brilhante, 

quando observamos que se trata de um método focado no estudo e análise do 

que é considerado um pormenor relegado pelo olhar, dentro de uma tela, no 

caso. Contudo, conforme nos conta ainda Ginzburg (1989), embora o método 

moreliano tenha sido muito criticado e considerado mecânico, continuou a ser 

utilizado na Europa.  

Em seu método, Morelli ateve-se a indícios quase imperceptíveis, como 

lóbulos de orelhas, formas dos dedos, unhas etc. Detalhes que eram trazidos à 

superfície do seu campo de observação. Eram pontos que, se colocados em 

primeiro plano, seriam capazes de afirmar, com mais precisão, a originalidade 

ou não de uma obra. 

Aqui já é possível vislumbrar a proposta indiciária apresentada no texto 

de Araújo e Pérez (2006). Suas professoras pesquisadoras são aquelas que 

mais têm acesso aos pormenores do cotidiano escolar, aquelas situações ou 

aqueles fatos nem sempre trazidos à reflexão nem anotados porque são 

rotineiramente considerados de menor importância. Mas onde é que a 

narrativa-encontro entra e se apresenta nessa reflexão? 

Seguindo a explicação de Ginzburg (1989), Sigmund Freud não era, ao 

que tudo indica, um conhecedor de arte no início de sua vida. Todavia, em 

cartas pessoais, ele menciona dois encontros com os textos de Morelli que 

transformaram sua visão e apreço pela arte. Contudo, além de encontrar 

Morelli através de seus escritos, o que mais o método morelli acrescentou ao 

trabalho e leituras de Freud? Ginzburg (1989, p. 149) nos responde: “um 

método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados marginais”. 

                                                           
69

Domenico Morelli (1826-1901) foi um pintor italiano de quadros com temas históricos e 
bíblicos. Tinha influência romântica com traços medievais. 
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Acredito ser justamente essa informação que valide o método morelli ou 

método indiciário, para Araújo e Pérez (2006), assim como para o que venho 

trazendo nesta tese. Os pormenores, como o nome já diz, os resíduos, são 

considerados “menores” e “desvalorizados”, por simbolizarem aquilo que quase 

ninguém observa, que praticamente não tem relevância. No entanto, no que 

toca ao método indiciário, são justamente esses pormenores que podem 

fornecer as pistas necessárias para se trazer à tona as reflexões mais precisas, 

principalmente a respeito das questões inerentes aos sujeitos das classes 

populares. 

Essa afirmação não visa promover, de forma alguma, a segregação ou o 

preconceito, pelo contrário. O que proponho observar é que, assim como as 

pessoas, os problemas e urgências das pessoas das classes populares são 

eufemismos sociais. Suas necessidades são abreviadas e adiadas todos os 

dias, tornando-as cada vez menos perceptíveis, cada vez mais 

pormenorizadas. 

É justamente no campo dessa urgência que trazer um método indiciário 

para melhor observar a tela cotidiana das classes populares se faz 

imprescindível. Isso porque olhar, da forma como vínhamos olhando para 

essas demandas sociais, não foi capaz de provocar ainda uma reflexão eficaz 

na sociedade, muito menos ações e medidas eficazes nas políticas públicas. 

Sem deixar de lembrar o que se conquistou até aqui, o que as lutas, 

manifestações e indignações diante do poder desmedido conseguiram, 

precisamos reelaborar o olhar. Precisamos fazer como Araújo e Pérez (2006) 

propõem: um outro olhar sobre o olhar de quem olha70. Esse outro olhar, 

reinventado e realocado pode fazer saltar os pormenores quase sempre 

rejeitados dos contextos e cotidianos sociais. 

De porte dessa esperança, de um novo olhar, um olhar voltado para o 

pormenor e para sua valorização, caminhei até aqui. Continuo esta tese 

alimentada ainda de outras esperanças nos encontros que se seguem. 
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 As autoras fazem referência a Edgar Morin (1999) na obra “Ciência com Consciência”. 
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ENCONTRO  

2 

O ENCONTRO DA ORALIDADE COM A ESCRITURA 71 

 

“Ainda não chegamos mesmo ao cimo, onde o nosso rosto já é o 

punho cerrado, um punho de olhos que jura. Mas somos capazes de 

reconhecer o caminho até lá. É íngreme esse caminho, mas quem 

quer jurar o que também valerá amanhã, segue tais caminhos. E lá 

em cima! Que recinto para prestar juramento! Que subida até ao mais 

fundo! Que distância para ecoar a promessa que ainda não 

conhecemos!” (CELAN, 1996, p. 21). 

 

Eu sempre trabalhei na roça e chegava a chorar quando via alguém 

lendo e escrevendo.  Eu pedia para o meu pai, mas ele dizia que só iria colocar 

na escola os filhos mais velhos. E acabava que não colocava nenhum. Então, 

depois de muito tempo pedindo, ele me colocou em uma escola rural, mas lá 

eu não aprendi nada, só copiava e copiava. Aliás, como eu estou fazendo aqui 

também. Maria de Fátima. 

O que Maria de Fátima traz em suas palavras é o desejo de aprender a 

ler e a escrever, diante das dificuldades que enfrentou para conseguir 

convencer o pai a colocá-la em uma escola. Trabalhar na roça era sua função 

diária, ajudando sua família na plantação e na colheita, realidade também 

vivida por Iolanda (no encontro 1) e realidade também da maioria das mulheres 
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 Este capítulo percorre os caminhos da oralidade e da escrita (escritura) para refletir sobre 
questões que as narrativas compartilhadas oralmente e, depois transcritas, trazem. 
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cujas histórias trago para esta pesquisa. Quando, finalmente, Maria de Fátima 

pode ir para a escola, disse não ter aprendido nada, disse que lá só fazia 

cópias. Fico um tempo pensando: o que esse “nada” significa? 

Com as narrativas que trago para dialogar nesta tese, tenho aprendido 

que, muitas vezes, tenho mais perguntas do que respostas a dar. E algumas 

dessas perguntas vão me guiando e ajudando a construir o pensamento. Será 

que Maria de Fátima não aprendeu nada mesmo ou não se deu conta de que 

aprendeu, sim, alguma coisa? É uma linha tênue que separa o ainda não 

saber, o saber e o não saber que sabe. Digo isso porque, não raro, não nos 

damos conta de que já sabemos alguma coisa.  

Embora a questão da aprendizagem não seja o foco deste trabalho, 

contorno o viés pedagógico pelo lado social, que lhe é inerente. 

Provavelmente, Maria de Fátima não foi incentivada a reconhecer o seu saber, 

a sua cultura, as suas tradições. Muito provavelmente foi desincentivada a se 

reconhecer como portadora de saber. Assim, segundo ela, copiar palavras e 

frases do quadro foi o máximo que conseguira fazer (ou pensou que 

conseguiria fazer) naquele contexto escolar. Penso que, talvez, se Maria de 

Fátima tivesse podido lançar um olhar diferente para o seu percurso, iria ver 

que sabia sim, que dominava muitas coisas e seria capaz de aprender outras 

tantas. 

Esse trecho narrativo de Maria de Fátima, assim como quase todos os 

outros trazidos para o corpo desta tese, intriga e instiga a pensar os contextos 

complexos sobre as ambivalências do saber e da crença na ausência desse 

mesmo saber que permeia o cotidiano (escolar ou não).  

Antes de repensar72 as queixas presentes nas narrativas, preciso me 

ater ao mote principal deste encontro: o encontro da potência de oralidade, 

com a escrita ou escritura. Para tal empreitada, recorro, inicialmente, ao 

pensamento metafísico e ao que ele traz em seu bojo para pensar a oralidade 

e a escrita.  Aproximo-me dele para depois poder me distanciar, recorrendo à 

ajuda de pensadores importantes para este trabalho. E, assim, ao me 

aproximar do pensamento da metafísica ocidental, percebo que este se prende 

à valorização da “origem” e das dicotomias. A chamada metafísica da presença 
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 Digo repensar por ter trabalhado essa questão no encontro 1. Voltarei a abraçar essa 
discussão nos encontros 4 e 5 deste trabalho. 
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é representada pela figura “paterna”, o que já me chama a atenção, por estar 

construindo um percurso fundamentalmente norteado pela presença e pela voz 

feminina.  

Revisito, com Jacques Derrida (1972, 2001, 2003, 2005), os espaços 

dessa metafísica ocidental. Faço esse percurso valendo-me, inicialmente, da 

obra derridiana “A Farmácia de Platão”73 e, da mesma forma, da obra 

“Fedro”74, de Platão (trabalhada por Derrida na obra supracitada)75. 

É preciso dizer que a leitura de Fedro apresentada por Derrida, em “A 

Farmácia de Platão”, (1972), não tem o intuito de avaliar o discurso platônico 

como certo ou errado. Conforme ressalta Nascimento (2004, p. 14), “não está 

em causa, nesse gesto interpretativo, a leitura como função de consumo ou de 

comentário textual neutro a partir de um texto prévio”. Isso significa que, nos 

escritos de Derrida, o sentido é sempre algo ainda por ser76 (elaborado, 

remanejado, deslocado, etc.) em função dos sujeitos arrolados no discurso e 

em virtude do encontro.  

Em outro texto, Nascimento (2004b, p. 34)77 reitera em parte o que 

expressei acima, quando chama de multiplicação de reservas a postura de 

Derrida em relação a qualquer tese ou “demonstração conclusiva, fechada em 

si”. E, ao caminhar nesse sentido, justifica o gosto de Derrida pelas notas de 

rodapé78. Nascimento (2004b, p. 34) traz uma célebre passagem da obra 
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 “A farmácia de Platão” é provavelmente o ensaio mais lido de Derrida. Publicado 
originalmente na coletânea “La dissémination” (A disseminação), de 1972, foi traduzido num 
volume à parte no Brasil. Segundo Nascimento (2004a, p, 13), o texto se desenvolve através 
de uma cena de leitura, mas é preciso emprestar a essa expressão toda a sua força. Não se 
trata de uma leitura no sentido convencional do termo, em que um filósofo (no caso, Derrida) 
leria um ou mais textos de outro (o Fedro e demais diálogos de Platão), a fim de apontar as 
verdades ou contradições que acaso veiculam”. 
74

 Para Derrida, o diálogo de Fedro foi muitas vezes maltratado por alguns de seus 
comentaristas. Estes o consideraram de certo modo “defeituoso” pelo que traz em relação à 
escrita. Alguns consideram esse “defeito” marca da imaturidade e da juventude de Platão 
(NASCIMENTO, 2004a, p. 16). 
75

 Em Derrida, não há criação pura, seja filosófica, seja literária, e por isso ele está sempre 
partindo do texto de outros autores, filósofos ou escritores; ou seja, “tomando-os como ponto 
de partida e afastando-se deles, fazendo-os dizer o que jamais teriam dito.” Cf. 
(NASCIMENTO, 2004b, p. 18). 
76

 Segundo Nascimento (2004b), sua demonstração in progress permanece sempre divisível e 
dividida, prometida ao futuro.  
77

 Refiro-me ao texto: “O Estrangeiro, a Literatura – A Soberania: Jacques Derrida”, escrito 
originalmente em 2003 para o Colóquio sobre Jacques Derrida, A Soberania: Crítica, 
Desconstrução, aporias, organizado na Universidade de Coimbra. A menção a essa referência 
será: 2004b. 
78

 Nascimento (2003) chama as notas de pequenos brotos disseminativos que intervêm de 
modo intempestivo no que Derrida chama de texto principal.  
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derridiana “La Dissémination” (1972, p. 230) que diz: “para quem sabe ler, 

algumas vezes (as notas) importam mais do que o texto dito principal ou 

capital”.  

Por essa e outras razões, a obra derridiana me é tão cara. Ela não se 

pretende verdadeira, muito menos originária. Ela surge sempre do seio de 

outra obra para virá-la ao avesso (talvez uma outra maneira de pensar a 

desconstrução). Ele se propõe a revirar uma obra do avesso da mesma forma 

como se vira uma peça de roupa, expondo suas costuras, seus pontos 

irregulares e imprecisos, as sobras de seu tecido, os fios de linha por cortar, 

expondo aquilo que deveria estar por dentro, escondido sob o véu da aparência 

exterior.  

Em “Fedro”, obra de Platão79, é possível perceber que80, pela primeira 

vez, o filósofo Sócrates (aquele que não escreve) é atraído para fora dos muros 

da cidade apenas para ouvir um discurso que será lido por seu discípulo Fedro 

(que empresta seu nome à obra). É o discurso escrito por Lísias e que Fedro 

traz nas mãos o que atrai Sócrates para onde nunca tinha ido antes, nem para 

discutir nem para ouvir alguém. Contudo, além da inédita saída de Sócrates 

para fora da cidade, Derrida (2005) chama a atenção para um outro ponto que 

será cada vez mais relevante: ele aponta que Lísias, o autor do discurso 

escrito, não se faz presente na cena do diálogo entre Sócrates e Fedro. Essa 

observação, que passa de forma corriqueira, pois parece irrelevante, mostrar-

se-á importante para que se possa entender o raciocínio exposto. Derrida 

acrescenta: “o autor do discurso escrito já está instalado na posição do sofista81 

(o homem da não-presença e da não-verdade)” (DERRIDA, 2005, p. 12)82.  

                                                           
79

 Curiosamente, acrescento uma observação feita por Kohan (2007) de que Platão escreveu 
diálogos e não foi personagem em nenhum deles. Isto é, conforme observa, ao que parece, 
Platão não deu a si mesmo a oportunidade da palavra, só reproduziu o que ouviu.  
80

 Embora escreva o texto em 1ª pessoa do singular, em alguns momentos, valho-me 
conscientemente da 1ª pessoa do plural (nós) não apenas para me incluir como sujeito do 
texto, mas também como leitora das obras citadas. 
81

 Posição do sofista, no caso, como refere Fedro, ao dizer que os cidadãos mais poderosos e 
venerados, os homens livres sentem vergonha de escrever discursos, pois tem o julgamento da 
posteridade ou temem passar por sofistas (DERRIDA, 2005). 
82

 Numa tradição em que os conhecimentos eram passados oralmente e de forma gratuita, os 
sofistas eram mal vistos por utilizarem de manuscritos (orientação escrita para as aulas) e 
receberem remuneração para ensinar. Viajavam longas distâncias, proferiam seus discursos 
para atrair pessoas que com eles quisessem aprender. Aqui reside a crítica metafísica: “seria a 
virtude algo possível de ser ensinado?’ (DERRIDA, 2005, p. 12). 
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Como a Filosofia nos conta, Sócrates trabalhava com a teoria da 

reminiscência e dizia que não ensinava nada a ninguém. Sobre os sofistas, 

pouco restou além das críticas presentes nos diálogos platônicos e que 

contrasta com a etimologia do nome (sofista), que significa “sábio”83. 

Seguindo ainda o caminho metafísico, encontro o tratamento dado à 

oralidade e à escrita. Esse tratamento me interessa para pensar o caminho que 

as narrativas a mim confiadas percorreram. Para o pensamento metafísico, a 

oralidade tinha um valor superior ao valor conferido à escrita. O discurso oral 

seria o discurso verdadeiro, pois o autor (orador) estaria presente no ato da 

fala, é a sua voz que daria conta do que seria narrado. Por outro lado, a 

escritura seria o palco da encenação, visto que o autor do discurso não estaria, 

ou não precisaria estar, necessariamente, presente. A não verdade da escritura 

faz com que ela se aproxime da fábula, do mito, oposta ao “saber que se colhe 

em si mesmo” e condenada a “repetir sem saber” (DERRIDA, 2005, p. 18). 

Talvez, da mesma forma como Maria de Fátima acha que fez, ao dizer que, na 

escola, só copiava o que estava escrito no quadro. 

É justamente esse pensamento metafísico que Derrida vai trazer à 

reflexão. Trata-se de um pensamento conhecido por separar polos opostos, 

mas o autor, assim como outros que revisitaram esse pensamento, vai mostrar 

que a dicotomização não dá conta de enxergar a complexidade inerente às 

relações, aos discursos, aos encontros84.  

A simples proposta desses momentos, encontros, relações e discursos 

já coloca o leitor, de antemão, frente à fragmentação e interseção. A entrada de 

um elemento dentro do outro (talvez como bonequinhas russas, mas não 

apenas) poderia dar a pista desse entrelaçar-se, dessa fusão e coexistência de 

lados anteriormente considerados opostos, mas que só podem efetivamente 

                                                           
83

 Os sofistas foram criticados desde a Antiguidade Clássica até meados do século XIX. Em 
sua maioria, esses pensadores estiveram na cidade de Atenas, em razão da organização 
política da cidade-estado no século V a.C., mas não eram cidadãos. Por cobrarem para 
ensinar, principalmente a retórica e a gramática foram chamados por Platão de enganadores. 
Disponível em:  https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/os-sofistas.htm 
84

 Segundo Gagnebin, (2014), na obra “A Farmácia de Platão”, Derrida (2005) mostrou como 
essas separações platônicas assolam até o hoje o pensamento ocidental, metafísico ou não. 
Segundo ela, por trás da oposição entre palavra escrita e palavra oral, se perfilam outras 
dicotomias basilares: original e cópia; vivo e morto; vida e morte; memória e esquecimento, 
entre outras.  

 

https://brasilescola.uol.com.br/filosofia/os-sofistas.htm
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dar conta de sua existência, se colocados junto àquele que configura seu outro. 

Assim acontece com a oralidade e com a escritura, assim acontece com os 

pensamentos e reflexões e assim também acontece com os sujeitos. Só com o 

outro é possível conhecer, só através do outro podemos nos conhecer, enfim, 

precisamos do outro, ou melhor, o outro é preciso. 

Retornando a Derrida (2005), leio que, em “Fedro”, a incompatibilidade 

do escrito e do verdadeiro já se anuncia quando Sócrates conta como os 

homens são levados para fora de si, como se ausentam de si mesmos no texto 

escrito, o que o leva comparar a escritura à encenação, ao falso. Contudo, e, 

apesar disso, Sócrates vai posicionar-se de modo neutro na discussão sobre a 

escrita poder ou não configurar um ato vergonhoso ou infame. Ele vai dizer que 

escrever não é, em si, uma atividade desonrosa, apenas se o modo como se 

escreve for considerado vergonhoso. Para Derrida (2005), essa é a grande 

dobra que divide o diálogo de Fedro, entretanto, meu olhar pretende observar o 

que se segue na discussão. 

A perspectiva apresentada na obra derridiana vai ao encontro do que me 

trouxe antes Maria de Fátima. Ela expõe, com seu saber (que não sabe que 

tem, que talvez pensa não ter), o viés metafísico que Derrida recupera sobre a 

escritura. Maria de Fátima me coloca, com sua experiência escolar, frente à 

escritura como promessa e como phármakon. Essa escritura, que é remédio, 

que promete facilitar a vida do sujeito com seu uso e aquisição, configura, ao 

mesmo tempo, o veneno que faz do autor do texto escrito um sujeito da não 

presença85. O mesmo veneno que entorpece Sócrates e o faz sair da cidade, o 

mesmo veneno que faz o discurso (antes oral, aprendido de cor) ter que ser 

orientado pelas letras impressas no papel e não construído no encontro do 

saber com a voz. 

Maria de Fátima não sabia que, ao expressar sua queixa em sua 

narrativa: “lá eu só copiava, assim como estou fazendo aqui”, denunciava, 

também, no mesmo instante, a escritura como suplemento. Talvez Maria de 
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 Lembro-me, neste momento, de uma pequena obra de Roland Barthes de que gosto muito:  
“O Império dos Signos”. Em um dos textos da obra, intitulado “Sem Palavras”, (todos os textos 
são muito breves e muito ricos), Barthes diz que foi ao Japão sem saber falar nem escrever 
japonês. Contudo, acrescenta o que mais me chamou a atenção: ele diz que marcar um 
encontro sem saber falar ou escrever a língua do lugar pode demorar muito, mas em 
compensação é infinitamente maior o número de detalhes e percepções do outro que se pode 
ter. Barthes chama atenção para o que se perde quando não se está em presença do outro, 
assim como Sócrates em Fedro, entre outros. (BARTHES, 2007). 
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Fátima tivesse se sentido tal como Sócrates no encontro com Fedro.  Ela fora 

arrastada, atraída para aquele lugar para se deparar com palavras escritas; 

que, no caso dela, não faziam sentido algum e que, para Sócrates, não tinham 

vida, não despertavam tanto interesse quanto ouvir o discurso da boca do 

próprio autor e com ele poder discutir. 

Não sou capaz de dizer exatamente o que Maria de Fátima desejava ao 

adentrar um espaço destinado à escolarização, como talvez ela também não 

soubesse responder se perguntada. O que posso inferir é que as palavras 

paralisadas que via no quadro e que tinha que copiar no caderno não faziam 

sentido para ela. Ela simplesmente não via sentido em copiar desenhos que 

diziam ser frases. Mesmo oriunda de cultura oral, ela sabia que ali aprenderia a 

manejar uma outra forma de dizer a palavra. Mas, quem estava dizendo? 

Quem estava falando e o que falavam ali naquela sala de aula? 

Quem sabe Maria de Fátima sentisse, tal qual Sócrates, falta da 

vivacidade que uma palavra pode ter. Pode ser que ela quisesse sentir a 

palavra sair viva da boca de alguém como ela e depois moldar-se com letras 

grafadas86. Talvez assim tivesse mais sentido, talvez assim a palavra não fosse 

tão órfã a precisar de um pai sempre ausente. 

 

2.1 A escritura como descaminho ou como promessa? 

Trago aqui o desejo de pensar a escritura como promessa, talvez a 

mesma promessa vista por Celan (1996) na epígrafe deste encontro. Ele fala 

de uma promessa que ainda não conhecemos. Mas promessa, por seu próprio 

nome, remete a algo que ainda será feito (ou não). Como saber a respeito da 

efetividade uma promessa? Quem poderá saber se será ou não cumprida? 

Fazem parte da promessa a imprevisibilidade, a dúvida, a crença desconfiada, 

mas também o compromisso assumido consigo mesmo ou com o outro87. Ela 

pode não vir a se efetuar, mas revela, por sua vez, mais proximidade com a 

esperança do que com seu contrário. 

Nascimento (2004b, p. 35) diz que a escritura ‘”promete-se a si própria, 

promete o seu resto ao tempo que há por vir”. Quando proponho esse pensar 
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 Penso aqui nas palavras geradoras para Freire (2011a). 
87

 Segundo o dicionário Michaelis, disponível em:  https://michaelis.uol.com.br/ 
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da escritura como promessa, como algo que está por vir, eu penso, 

inevitavelmente, no desejo de escritura que as mulheres desta pesquisa 

perseguiram. Assim, elas também foram, como me contou Maria de Fátima, 

atraídas pela promessa de aprender a ler e a escrever.  

Sócrates, conforme exposto na obra platônica, também foi um tanto 

“vítima” dessa promessa. Para ouvir os textos escritos que estão sob proteção 

de Fedro, Sócrates foi levado para fora dos muros da cidade, foi atrás do que 

prometia o discurso. Por conta dessa promessa que atrai, induz e inquieta, ele 

(Sócrates) compara a escritura ao phármakon (simultaneamente remédio e 

veneno, a um só tempo benéfico e maléfico). Por sedução, a comparação do 

texto escrito ao phármakon mostra como este teria o poder de retirar um 

homem de seu lugar, de si mesmo88. Derrida (2005, p. 75) diz que “as folhas da 

escritura agem como um phármakon, que expulsa ou atrai para fora da cidade 

aquele que dela nunca quis sair, nem mesmo no último momento, para escapar 

da cicuta89”.  

Proponho uma breve reflexão acerca desse “sair de si”, desse “ser 

lançado ou expulso de dentro de si” para ouvir/ler um texto escrito. O texto da 

não-presença seria o responsável por retirar o sujeito de seu lugar. O texto 

escrito (sem autor presente), chamado de escritura, traz apenas o rastro de seu 

autor. Mas, o que seria esse “sair de si mesmo”? O que configuraria essa 

expulsão de si? Sair de si para ouvir/ler o outro, não seria como caminhar em 

direção a esse outro? Não seria um lançar-se ao encontro desse outro? Esse 

outro que não está presente, mas deixou ali o seu rastro, o qual teria poder 

suficiente para exercer seu poder e atrair a atenção do ouvinte/leitor para o que 

Derrida chama de suplemento. 

Ao tentar trazer essa questão para o seio deste trabalho, posso pensar 

em duas possibilidades que me assaltam no momento em que escrevo: a 

primeira é que é o discurso alheio, as narrativas (compartilhadas comigo 

oralmente, mas que agora tenho escritas, transcritas), me fizeram sair de mim 
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 Segundo Gagnebin (2014), Derrida realça que o phármakon é essencialmente ambíguo – daí 
a colocação de sua sedução e seu perigo, simultaneamente veneno e remédio.  
89

 Lembrando que Sócrates foi condenado à morte e obrigado a beber cicuta (veneno 
extremamente poderoso produzido pela planta conhecida como Conium Maculatum, nativa da 
Europa, Oriente Médio e bacia Mediterrânica) e nem nesse momento aceitou sair da cidade, ao 
ser convidado por discípulos e amigos a escapar da morte e fugir; conforme Platão conta na 
obra “Apologia à Sócrates”. 
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e colocar-me à caminho, em direção a, em trajetória e reflexão sobre o que 

essas mulheres diziam com suas palavras. Como segunda possibilidade, 

penso também no deslocamento de si provocado pelo discurso alheio, para 

refletir: o quanto essas mulheres, assim como suas irmãs90 das classes 

populares, precisaram (e ainda precisam) ceder à necessidade de “sair de si”, 

de se sentirem estrangeiras todos os dias em relação ao que outras pessoas 

dizem a seu respeito?  

O que prende Derrida (2005) ao termo phármakon (no texto platônico, 

um outro nome para escritura) não é apenas o desejo de expor sua grande 

ambivalência (remédio ou veneno). Essa ambivalência (a escritura é boa ou 

má) não configura uma novidade no texto derridiano. O dado inovador na 

leitura da obra “A Farmácia de Platão”, de Derrida (2005), é, segundo 

Nascimento (2004, p. 19), “tornar praticamente inviável uma decisão simples 

por um dos polos, o positivo ou o negativo”.  

Assim também é a escritura para as mulheres da pesquisa: atraente, 

necessária como um remédio, mas, inevitavelmente, ambivalente e insegura 

como um veneno. Ambos podem conter a mesma fórmula (remédio e veneno) 

e curar ou matar a medida em que seja aplicada na dose que se requer. Maria 

de Fátima, assim como suas mulheres da pesquisa, teve um encontro ruim 

com a oportunidade de escritura. Contudo, não foi o veneno que a fez desistir 

de buscar o remédio, continuando, assim, o seu caminho em busca da 

escolarização. 

Uma outra questão importante para o texto derridiano se refere à 

questão da tradução, que atinge, na opinião de Derrida, a filosofia e a cultura. 

Sua leitura atenta da obra platônica não perde nunca de vista o tradutor da 

obra (da edição com a qual trabalha). Isso porque essa ambivalência presente 

no termo phármakon pode passar despercebida para muitas traduções do 

grego. O polo negativo da palavra serve ao Deus-Rei Tamuz, levando à 

tradução do termo por veneno. Já o polo positivo da palavra serve ao propósito 

do deus Thoth que vê, na escritura, uma chance de conhecimento e memória. 

A este cabe a tradução do termo por remédio. 
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 Tomo emprestado o uso do termo “irmãs” de Davis (2016).  Ao falar das mulheres negras, 
ela usa o termo para se referir também às mulheres brancas, seja da classe operária ou da 
classe média e vice-versa.  
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Mas por que a questão da ambivalência seria importante para este 

trabalho? Além da ambivalência do termo phármakon para nomear a escritura, 

esta não se restringe a termos e palavras. A ambivalência foi motivo de minha 

atenção no encontro anterior (encontro 1), quando Esteban (2004) aponta essa 

característica para o cotidiano escolar. A mesma ambivalência percebo no 

desejo de aquisição de escrita e leitura. Vejo que a mesma entrada (escritura), 

que permite o acesso e parece incluir, pode se fechar imediatamente após sua 

aquisição. A escritura é condição de entrada, mas também motivo de negação, 

exclusão e saída (evasão). 

O que os estudantes das classes populares sabem é que precisam da 

aquisição da leitura e da escrita para adentrar o mundo “letrado”, um mundo 

que lhe parece fechado por conta de sua falta inerente. São sujeitos vistos, 

muitas vezes, pela perspectiva da falta. Aos olhos dos outros, nesses sujeitos, 

falta cultura, falta estudo, falta educação. Analogamente, em seu cotidiano, 

eles convivem com a falta de saneamento básico, de estrutura habitacional, de 

água potável, luz elétrica, segurança, alimentação e sistema educacional 

preparado para os receber.  

No entanto, uma vez que essas “carências” possam ser superadas, 

começam a perceber que ainda estão em falta, que não escrevem e não leem 

conforme o esperado, que são portadores de distúrbios neurológicos, traumas 

por violência familiar, que não querem nada, que não se encaixam nos padrões 

etc. Parece que nunca alcançam o que é preciso. E o projeto existente de 

escola, ao qual recorrem para escapar das exclusões que os atingem, parece 

não ter as ferramentas necessárias para um exercício pedagógico voltado para 

a inclusão social e que possa acolher os sujeitos das classes populares.  

Esse cenário exibe uma peça cruel, com pessoas que exercem um jogo 

de poder sem medidas. Faz parte de uma lógica. Lógica esta que Esteban 

(2007), conforme mencionado, desmembra em três faces da mesma cara: a 

lógica perversa, a lógica colonial e a lógica de subalternidade.  Valendo-se 

dessas lógicas, ela aponta a importante questão: “A exclusão da escola dá 

lugar à exclusão na escola” (ESTEBAN, 2007, p.14). 

 Vejo aqui duas vertentes para refletir: a primeira se refere à exclusão da 

escola, ao afastamento e impedimento de entrar e estar nela, como se passou 

com as mulheres desta pesquisa. A segunda vertente leva à exclusão na 
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escola, aquela que é sentida principalmente pelos sujeitos que, porventura, não 

se enquadrem nos modelos preestabelecidos de comportamento e rendimento 

escolar. Questões que me remetem a pensar em como é sentir-se estrangeiro 

sem estar longe de casa. Como é sentir-se estrangeiro em seu próprio lugar, 

na escola que é lugar e direito de todos. 

Derrida (2005) apresenta um trecho da obra platônica em questão para 

mostrar Fedro, falando que Sócrates se comportara como um estrangeiro91  

deixando-se conduzir pelo texto escrito a ser lido, já que ele nunca deixara os 

muros da cidade. No mesmo trecho, Sócrates responde para Fedro: “Tu, 

contudo, parece ter descoberto a droga para me fazer sair!92” Mas por que 

Sócrates, na concepção de Fedro, teria se comportado como um estrangeiro? 

Por ter desejado sair de sua cidade para ouvir um discurso escrito? Por ter se 

deixado levar? Certamente, para se sentir como estrangeiro ou para se sentir 

como se estivesse no estrangeiro, às vezes, não é preciso ir muito longe. Não 

é necessariamente a distância que provoca o sentimento de estar longe de 

casa, de se sentir fora do seu lugar.  

Esse “sentir-se estrangeiro em sua própria casa” é um sentimento, 

muitas das vezes, perceptível no cotidiano escolar das classes populares. 

Trata-se, provavelmente, da perigosa indeterminação da escrita vista por 

Gagnebin (2014) que torna presente aquilo que está ausente, um estranho ser, 

tão imprescindível quanto instável e incerto.  

Tanto nos trabalhos acadêmicos como no dia a dia da escola, é possível 

notar os estudantes que sentem esse deslocamento. O mesmo seio escolar 

que pode aproximá-los de um olhar mais encorajador para o seu entorno pode 

também, por sua vez, reforçar o fracasso que eles já experimentam em 
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 Talvez essa colocação de ‘estrangeiro’ possa ser lida além de ‘estranho’, além ‘aquele que 
se desconhece’. Segundo Nascimento (2004), para Derrida, o estrangeiro, por excelência, 
pode ser visto na figura do ouriço (não como a figura concreta do animal, nem como coisa, 
talvez como uma animal singular assim como o homem). O ouriço vive só, mas não isolado, 
pois está no mundo à mercê da vinda do outro, “o outro que ele também é, a sua maneira” 
(NASCIMENTO, 2004, p. 40). Para Derrida, ele configuraria o estrangeiro por excelência 
porque jamais está em casa, está sempre na estrada.  
92

 Sócrates faz uma analogia para mostrar a Fedro como se sentia diante do texto escrito. Ele 
diz: “Não é agitando diante dos animais, quando eles têm fome, um ramo ou um fruto, que os 
conduzimos? Assim tu fazes para mim: com discursos em folhas que seguras diante de mim, 
facilmente me farás circular através de toda a Ática, e ainda além, onde bem quiseres!”, 
Derrida diz que um discurso presentemente proferido em presença de Sócrates não teria tido o 
mesmo efeito. Usa a tradução de Fedro feita por Léon Robin. DERRIDA (2005, p. 75) 
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sociedade, provocando, além da evasão escolar, a desistência ou o adiamento 

de seus projetos pessoais e, consequentemente, sua emancipação social.  

Voltando à obra platônica, percebo, no desenrolar do diálogo, que Fedro 

mantém o texto escrito que traz, oculto debaixo de seu manto, o mesmo texto 

que atraiu a atenção e audiência de Sócrates (o phármakon, segundo ele). 

Fedro precisa dos textos escritos para poder dar conta do que vai dizer, pois 

ainda não o tinha decorado, ou seja, aprendido “de cor”. A questão do “saber 

de cor” é motivo de atenção em vários textos de Derrida. Por vezes, ele pensa 

o problema da escritura juntamente ao problema do “saber de cor”. Em sua 

obra, ele expressa esse “saber de cor”, além do sentido de decorar 

(memorizar), mas também como um “saber de coração”, um saber que vai 

além da memória. 

Com o desenrolar do diálogo platônico em “Fedro”, é possível sentir a 

condenação da escrita através de uma história contada sobre os deuses 

Tamuz (Thamous)93 e Thoth (Theuth); uma história que é considerada o “mito 

da origem da escrita” ou “cena da fundação”94. 

No diálogo em questão, Thoth (Theuth), inventor de diversas artes, 

inclusive a arte da escrita, diz ao Deus-Rei Tamuz (Thamous) que tem a chave 

da memória e do conhecimento, uma chave possível de fazer os homens (no 

caso, os egípcios) mais sábios. Mas, antes de tecer suas considerações sobre 

tal proeza, Tamuz (Thamous) deseja saber a respeito da utilidade de cada arte 

apresentada, para, assim, tecer seus julgamentos em censura ou elogio.  

Quando chega a vez de explicar a arte da escritura, Thoth (Theuth) 

disse: “Eis aqui, oh, Rei, um conhecimento que terá por efeito tornar os 

Egípcios mais instruídos e mais aptos para se rememorar: memória e instrução 

encontraram seu remédio” (DERRIDA, 2005, p. 21). É então que Thoth 

(Theuth) ouve a resposta de Tamuz (Thamous). Mas, antes, Derrida (2005) 

congela a cena e a contempla. A escritura é oferecida como um presente do 

vassalo ao suserano, mas um presente, como acrescenta Derrida (2005), de 

valor incerto. O presente é dado, mas quem lhe dará o valor é aquele que o 

                                                           
93

 Tamuz ou Thamous reinava em todo Egito e cuja residência era essa grande cidade da 
região alta que os gregos chamam Tebas do Egito (DERRIDA, 2005).  
94

 Gagnebin (2014) diz, em nota de rodapé, que se deve discutir se é realmente a escrita que 
Platão condena e não um certo fetichismo da escrita.  
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recebe e aqui também se introduz uma importante questão para Derrida 

(2005): a escritura não teria um valor em si mesma? 

Posso contemplar também o viés derridiano para ver que o deus-rei 

Tamuz (Thamous) não sabe escrever, mas essa possível ou considerada 

“ignorância” ou desconhecimento não impede sua soberania de rei. Derrida 

(2005) diz que Tamuz (Thamous) não precisa escrever, pois sua fala é 

suficiente. Um escriba pode fazer a transcrição de sua fala (o suplemento95) e 

essa questão passaria a segundo plano. E é nesse caminho que Tamuz 

(Thamous) não apenas mostrará a Thoth (Theuth) a inutilidade da escrita, mas 

também o perigo que esta representaria, caso fosse entregue aos homens.  

Aqui podemos também pensar a ausência de pai que a escrita sofre, 

pois o logos96 (filho) estaria órfão em meio escrito. A escritura não teria, sem a 

presença física do pai (autor do discurso), como se defender sozinha97. O 

desejo de escritura seria, então, condenado pelo pensamento metafísico como 

um desejo de orfandade e de subversão parricida? Dessa forma, Derrida 

(2005, p. 23) lança a pergunta: “Não seria o phármakon um criminoso, um 

presente envenenado?”  

Tamuz (Thamous) termina por dizer que essa arte (a escrita) não 

representa aquisição de mais memória e sabedoria, já que, acreditando confiar 

em caracteres (grifos) exteriores a si (exterior a sua memória interna), os 

homens se tornarão mais esquecidos, rendidos apenas à rememoração98. 

Antes de Platão, alguns retóricos ou sofistas, conforme expõe Derrida (2005), 

                                                           
95

 Segundo Nascimento (2004a), para Derrida, o suplemento opera uma reversibilidade dos 
contrários, uma vez que esses contrários deixam de ser o simples complemento opositivo um 
do outro. Para Derrida, a escrita não complementa a fala, mas a supre, ultrapassando seus 
limites históricos. Mas esse ‘suprir’, além do sentido de acrescentar algo a um todo 
aparentemente completo, pode ter também o sentido de ‘substituir’, de ‘suplementar’ essa 
aparente completude. Esse seria o risco do suplemento: ao acrescentar, a escrita pode destruir 
a fala no ato de a representar.  
96

Logos tem, em Derrida (2005) o sentido de discurso, de argumento proposto. Derrida 
acrescenta que traduzir Logos por “assunto” não é somente anacrônico, pois que destrói a 
intenção e a unidade organiza de uma significação. Só o discurso vivo, só a fala (e não um 
objeto ou assunto) pode ter um pai.  
97

 Gagnebin  (2014, p. 22-23) também vai mencionar as metáforas de filiação e de paternidade 
no texto derridiano sobre Platão. E vai citar Derrida para dar conta do que ele expressa: “ Uma 
vez escrito, um discurso vai vagar por toda parte, não só entre os conhecedores mas também 
entre os que  não o entendem, e nunca se pode dizer para quem serve e para quem não serve. 
Quando é desprezado ou injustamente censurado, necessita do auxílio do pai, pois não é 
capaz de se proteger por si”.  
98

 De acordo com Nascimento (2004), em grego (hypómnesis), signo da morte, de algo 
passado e exterior ao instante presente. 
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opuseram fala e escrita, uma como viva e a outra com uma rigidez cadavérica, 

respectivamente. 

Derrida (2005) faz parar a cena para contemplá-la com mais calma. 

Acrescenta uma observação que ajudará a entender seu raciocínio em relação 

à noção de suplemento. Ele diz que a escritura - ou o phármakon -  é 

apresentada por um vassalo em homenagem a seu suserano, pois lembra que 

Theuth é um semideus falando ao rei dos deuses. É o rei dos deuses que dará 

à escritura seu valor à medida que a estime ou não. 

Para Nascimento (2004), o micro recorte que Derrida faz do texto 

platônico parece a ação de um diretor que retoma a cena clássica e a 

reescreve. 99 Isso porque o que lemos na obra derridiana em questão é uma 

cena (a mais importante?) da obra “Fedro” sendo recriada com o cuidado e 

delicadeza que Derrida emprega em seus discursos100. Na cena em questão, 

vemos a concepção da escrita como aquela que “repete sem saber”, a escrita 

como representação da fala. Não estaria aqui a queixa de Maria de Fátima ao 

dizer que só copiava e copiava? 

O pensamento metafísico, que Derrida tenta descontruir, vai na direção 

de uma separação que isola a fala, a voz como logos ou discurso vivo na 

presença plena, o que Derrida chama de “Metafísica da Presença”. Isso quer 

dizer que a voz, a fala ou a oralidade implicaria presença e, nesse sentido, por 

essa presença entende-se um privilegio, um valor supremo, uma veracidade. 

Ainda de acordo com esse pensamento (metafísico), a escrita iria na 

contramão da oralidade, pois ela, por sua vez,  não implicaria presença, ela iria 

no caminho mesmo de uma ausência de pai (pai este que seria o autor do 

discurso – aquele que o profere oralmente ou por escrito). Derrida (2005) 

apresenta, para entendimento desse pensamento metafísico, a figura do logos 

como filho, um filho que precisa da presença do pai (sujeito que fala e que é 

autor de seu discurso, diferente daquele que apenas o lê). Sem o pai, esse filho 

é apenas uma escritura. A escritura teria, pois, já essa especificidade: a 
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 Ainda segundo Nascimento (2004, p. 17), a leitura microscópica de Derrida de modo algum 
se reduz a um “imanentismo (sentido intrínseco)”.  
100

 Concordo com Nascimento (Id. Ibid.), quando diz que, apesar de Jacques Derrida ter sido 
marcado desde muito cedo pela Filosofia e pela Literatura, a estrutura não-convencional de 
seus textos em nada se trata de poetização ou embelezamento artificioso de um discurso que 
seria basicamente conceitual.  
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ausência do pai101. Em Gagnebin (2014) podemos ler uma observação a 

respeito: 

Se o filho, o discurso escrito, não pode mais ser ajudado pelo 
pai/autor (uma metáfora recorrente nos diálogos de Platão, caso do 
Banquete) quando, em vez de permanecer no recinto familiar, torna-
se público, o que está sob ameaça não é o filho enquanto tal, mas 
sobretudo a autoridade da palavra paterna, isto é, a evidência e a 
transparência de um sentido primeiro e originário. Com uma grande 
acuidade, Platão denuncia o processo de distanciamento da fonte 
que a transmissão escrita instaura (GAGNEBIN, 2014, p. 23). 

 

O phármakon é pensado por Derrida (2005) de forma a ressaltar a sua 

ambiguidade. O órfão reclama a assistência do pai, pede seu socorro.  Sobre 

ele, porém, recai também a pretensão de se afastar propositalmente do pai. 

Derrida pensa-o pela necessidade da presença, mas também por um certo 

“desejo de orfandade” ou, ainda, talvez, uma “subversão parricida”. 

Mas por que a reflexão sobre a oralidade e a escrita se faz importante 

neste trabalho de pesquisa? Posso começar a responder assim: em primeiro 

lugar, as histórias que trago para este trabalho foram compartilhadas oralmente 

comigo; em segundo lugar, no decorrer do processo de pesquisa, elas foram 

transcritas por mim, isto é, passaram da modalidade oral para a escrita. Essa 

primeira razão, por si, já me inclina a pensar os elementos que compõem uma 

e outra e em que momento elas se integram ou se separam de acordo com os 

pensadores que trago para a discussão. 

No entanto, sigo orientada pelas falas dessas mulheres que passeiam 

comigo os caminhos desse pesquisar. Promovo o encontro de suas vozes, 

queixas, histórias com as de outros sujeitos que, em meio às diferenças que os 

compõem, podem versar sobre as mesmas questões. Nessa primeira parte do 

encontro, pude pensar em como Maria de Fátima, mulher oriunda das classes 

populares, sentira-se da mesma forma como Sócrates, ao ser atraída pelo 

desejo de aprender a ler e a escrever (no caso dela) e ouvir um discurso já 

escrito (no caso dele), ambos tendo relatado um desconforto em relação à 

promessa na qual confiaram. Maria de Fátima relatou que, em vez de aprender 
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 Derrida (2005, p. 23) mostra como Sócrates fala do logos entregue à escritura: “ele tem 
sempre necessidade da assistência de seu pai, não é capaz nem de se defender nem de dar 
assistência a si mesmo.” O que Sócrates reclama é sobre a consulta que se faz ao texto, 
quando ele está escrito, ou seja, o fato de se ter que recorrer sempre ao pai (ao autor, àquele 
que escreveu). 
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a escrever, apenas copiava.  Já Sócrates chamou a escritura de “a droga que 

me fez sair”. 

 

 

 

 

 

2.3 Escavar a memória   

Minha família trabalhava na roça de café e lá no campo tinha uma moça 

que dava aulas no paiol. Eu chorava, implorava para que meu pai deixasse eu 

ir até lá e estudar. Não tinha nada, não era nem uma sala de aula. Era dentro 

do paiol de milho, mas eu queria tanto estar lá dentro que fugia da roça e ia 

para lá. Mas lá não aprendi nada não. Meu pai nem mesmo permitia que eu 

estivesse lá.  

Sabe que outro dia eu até chorei? Eu fico emocionada cada vez que as 

letras significam algo para mim e não passam de figura. Eu estava assistindo 

TV e escreveu lá uma frase que eu consegui entender. Eu não conseguia 

entender nada nunca. Então, comecei a chorar e a agradecer a Deus por não 

ser mais cega. Porque eu era como cega. Quem não sabe ler e nem escrever é 

como um cego. Era assim que eu sentia. Agora é como se um mundo novo se 

abrisse para mim. Olho para as apalavras e vejo além do desenho que elas 

podem formar. Maria de Lourdes. 

Conforme já mencionei, na dissertação de mestrado, abordei a iniciativa 

de mulheres que procuravam a alfabetização na terceira idade depois de 

ansiar, por vários anos, participar de um contexto escolar e aprender a ler e a 

escrever. Naquele momento, o que chamou a atenção foi o fato de serem 

mulheres que nunca deixaram de lado o desejo de serem alfabetizadas e de se 

sentirem inseridas socialmente pela escritura.  

 Ainda na dissertação de mestrado, foi possível perceber o que a escola 

(ou o papel que a ela atribuem) pode representar para aquele sujeito que não a 

teve na infância e que a procura durante toda uma vida. Essa busca pela 

escola, entretanto, não se mostrou uma busca pela escola que salva da 

ignorância ou pela escola que possibilita uma mudança de rumo na vida. 



78 
 

Diferentemente das pessoas que tiveram uma experiência escolar na infância, 

essas mulheres só experimentaram a escola na imaginação e esperaram toda 

uma vida pela oportunidade da escolarização desejada.  

Passei a pensar, então, ainda com as narrativas dessas mulheres, o 

caráter de uma escritura que pode incluir e excluir102, que pode despertar o 

desejo daqueles que ainda não a possuem e, ainda assim, causar evasão 

escolar e exclusão social. 

Reconheço a escolarização como um direito de todos. Entretanto, as 

histórias dessas mulheres mostram que o desejo de escolarização excede a 

vontade ou a necessidade de se sentir ou se saber mais instruída. Elas 

mostram que os desafios sociais são ainda maiores para aqueles para quem a 

escolarização foi ausente ou negada.  Por essa razão, apesar dos saberes 

adquiridos ao longo da vida, elas acreditavam que somente a aquisição da 

escritura e da escrita poderia dar-lhes o que mais desejavam: sentir que faziam 

parte da sociedade.  

Senti a necessidade de trazer de volta algumas inquietações que 

permaneceram após a dissertação de mestrado, pois percebi ser urgente re-ver 

ou re-tecer, em conjunto, esse passado de negação escolar. Dessa forma, 

recuperei, de algumas falas transcritas, as histórias que poderiam dar impulso 

ao exercício de pensar em como essa negação à escolarização se deu. Mais 

uma vez, voltar a ouvir essas mulheres, mas, desta vez, para ouvir para onde 

suas queixas ou denúncias apontam. 

Acredito que a escuta atenta de relatos possibilitados por outras 

conversas com essas mulheres poderia trazer importantes pistas, despertar 

discussões e entendimento dos efeitos causados por anos de negação não 

apenas a um suposto ou imaginado contexto escolar, mas ao desejo de 

aprender a ler e a escrever. 

Dentre os três trechos de conversas trazidos para este trabalho, destaco 

uma frase de cada um para impulsionar nossa intenção de discussão. São: 

“minha mãe achou que eu já estava velha para estudar e me tirou da escola.”; 
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 Sobre o termo exclusão, estou apoiada, principalmente, no que se refere ao 
analfabeto/analfabetismo na obra de Freire (2011c, p 73): “É como se o analfabetismo fosse 
um fenômeno aparte da realidade concreta ou a expressão da inferioridade intrínseca de certas 
classes ou grupos sociais”. 
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“Eu chorava, implorava para que meu pai deixasse eu ir até lá e estudar”; 

“chegava a chorar quando via alguém lendo e escrevendo”. 

Ao ouvir ou ler essas declarações, foi impossível ficarmos indiferentes. 

E, mesmo antes da defesa da dissertação de mestrado, essas vozes infantis 

ecoavam dentro de nós. Precisávamos ouvir mais essas crianças que hoje não 

são mais crianças, mas que ainda precisam expor suas questões. Com Paulo 

Freire, vemos a importância dessas falas e o motivo de não ficarmos 

indiferentes a elas. 

Aprender a ler e escrever se faz assim uma oportunidade para que 
mulheres e homens percebam o que realmente significa dizer a 
palavra: um comportamento humano que envolve ação e reflexão. 
Dizer a palavra, em um sentido verdadeiro, é o direito de expressar-
se e expressar o mundo, de criar e recriar, de decidir, de optar 
(FREIRE, 2011c, p. 79). 

 

 Contudo, apoiados nos trechos sublinhados e, principalmente nessa 

necessidade de dizer a palavra, preparamos um projeto para ingresso no 

Doutorado em Educação. No projeto em questão, sugerimos quatro 

possibilidades iniciais de revisão da literatura a ser estudada. Aqui, neste 

presente momento, optamos por discorrer sobre o último deles: “O imaginário 

infantil na vida adulta”. Apresentamos no projeto um contraponto entre o 

“mundo noturno” e o “mundo diurno”, propondo uma leitura particular do texto 

“Sala de Desjejum”, de Benjamin (1995). Mas decidimos, ainda, aprofundar 

algumas considerações sobre a metodologia a ser apresentada, um ponto 

importante a ser desenvolvido considerando os Estudos do Cotidiano103 e a 

atenção dada ao projeto no âmbito da orientação coletiva104. 

 

 

2.3 Vivência e experiência 

Benjamin (1987) trabalha com as noções de vivência como reação a 

choques e de experiência como aquilo que é pensado e narrado. Na leitura de 

Sônia Kramer (2001), o conceito de vivência seria algo finito, pois se esgotaria 
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 Consideramos o que Esteban aponta, quando aborda a questão metodológica na pesquisa 
com o cotidiano. “Os estudos do cotidiano não oferecem garantias e as metodologias de 
pesquisa rascunhadas recusam a definição de etapas, procedimentos, instrumentos, teorias 
que mostrem o caminho seguro para o encontro da verdade” (ESTEBAN, 2003, p. 135). 
104

 Referência aos pontos destacados pelo grupo da orientação coletiva no momento em que 
discutiram nosso projeto para acesso ao curso de Doutorado em Educação. 
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no momento de sua realização, já o conceito de experiência seria uma ação 

contada a outro, compartilhada e, por esta razão, de caráter infinito. 

Proponho repensar os conceitos de vivência e experiência, mas dar 

continuidade ao texto seguindo o raciocínio de Benjamin “Sala de Desjejum”, 

unindo, assim, os dois conceitos em busca de maior compreensão das 

questões que apontam para o período da infância dos sujeitos da pesquisa.  

Dessa forma, associo o conceito de vivência, pela finitude apontada por 

Kramer (2001), ao trabalho diurno e ao período adulto da vida, quando quase 

sempre separamos bem o mundo real do mundo onírico e a razão da 

imaginação. Da mesma forma, associamos o conceito de experiência, por seu 

caráter infinito, ao trabalho noturno e ao período infantil, quando somos 

crianças e não dissociamos sonhos de realidade. 

Com a proposta de reunir esses conceitos, espero tecer considerações 

válidas para uma melhor reflexão sobre o período da vida em que essas 

mulheres, sujeitos da pesquisa, não puderam realizar o que tanto queriam: 

aprender a ler e a escrever. Partirei das palavras dessas mulheres para, 

juntamente com os autores que já pensam sobre o tema, retomar a infância 

deixada em algum lugar da memória e ouvir atentamente seus apelos. 

Ao ouvir Maria de Fátima, Maria de Lourdes, Iolanda, dentre outras, ouvi 

as queixas, os apelos e os gritos de crianças. E me perguntei: Quem é essa 

criança considerada pela própria mãe “velha demais para estudar”? Quem é 

essa outra que fugia da roça para o paiol de milho só porque disseram que lá 

estava alguém que poderia ensiná-la a ler e a escrever? E quem pode ser essa 

outra que derramava lágrimas ao ver que alguém conseguia ler e escrever? 

Não são mais essas mulheres que agora falam, mas um Outro dentro 

delas que precisa dizer-se (dizer a palavra, segundo Freire) e que exerce um 

apelo irresistível em tentar entender “a cultura do silêncio” a que foi submetido 

e seu irresistível desejo de alfabetizar-se “para transformar o mundo com o ato 

de pronunciá-lo (FREIRE, 2011a, p. 78-80). Que falem então essas crianças 

silenciadas transformadas em adultos que, embora marginalizadas (sem 

opção105), rejeitam esses e outros “títulos” oriundos da ideologia das classes 

dominantes. 

                                                           
105

 “Será que os chamados marginais, entre eles os analfabetos, tomam a decisão de mover-se 
até a periferia da sociedade? Se assim é, a marginalidade é uma opção, com tudo o que ela 
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3.4 A narrativa como desjejum das vozes 

 

   “O desjejum das vozes: 

 Outrora escutei os anjos, 
              As sonatas, os poemas, as confissões patéticas. 

 Nunca escutei voz de gente 
              Em verdade sou muito pobre” (ANDRADE, 1940)

106
.
 

 

Envolvida pelas palavras de Carlos Drummond de Andrade, tento dar 

continuidade ao trabalho escrito de tese de doutorado em Educação. No 

poema, passado e presente coexistem, no mesmo trecho, pelos verbos 

“escutei” e “sou”. Além disso, o eu lírico de Drummond apresenta as vozes que 

outrora escutou: dos anjos, das sonatas, dos poemas, mas se dá conta logo 

depois de que nunca escutou “voz de gente”. É nesse ponto que entram os 

elementos desta pesquisa: são vozes de “gente” que vou tentar ouvir a cada 

passo desse caminho e, junto dessas mesmas vozes, colocarei outras vozes 

além da minha. Enquanto o eu lírico se reconhece “em verdade”, “muito pobre” 

por nunca ter escutado “voz de gente”, não sou capaz de dizer como me 

reconhecerei após ouvi-las, entretanto, não direi “nunca” e poderei ao menos 

dizer que tentei. 

Comecei a trabalhar com nove anos de idade e, nessa idade, ainda não 

tinha pisado na escola. Vera. 

Assim como o eu lírico de Drummond na epígrafe, eu, também, outrora, 

ouvi certas vozes, mas, no meu caso, não foram vozes de anjos ou sonatas, na 

verdade, só ouvi vozes de gente. Foi ainda no mestrado em Educação, durante 

a pesquisa de campo, que, pela primeira vez, ouvi tais vozes. Contudo, com o 

fim do mestrado, elas continuavam a ecoar. Voltei a pensar nas vozes que 

ouvia, tentei dar-lhes atenção, mas o som já não era mais o mesmo. Percebi 

que vozes vindas de outros tempos e espaços se faziam presentes. Dessa vez, 

                                                                                                                                                                          
envolve: fome, doença, raquitismo, baixos índices de expectativa de vida, crime, 
promiscuidade, morte em vida, impossibilidade de ser, desesperança” (Id., Ibid.). 
106

 ANDRADE, Mário. Sentimento do Mundo (1940), obra publicada em (2012) pela editora Companhia 
das letras. 
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não estava diante de “gente”, conforme antes, mas diante de vozes transcritas 

que discorrem agora no espaço e no tempo da narrativa. 

 As vozes vindas dessas narrativas me fizeram tentar enxergar não mais 

as mulheres idosas em fase de alfabetização que conheci, mas os retratos de 

uma infância sem escola e seus contornos. E aqui estou. Debruço-me hoje 

sobre as narrativas orais de mulheres idosas que têm em comum uma vida 

inteira de negação. O que aqui chamo de negação consiste nos traços de um 

desenho social que não foi pintado por elas. Elas foram inseridas em um 

desenho que já existia e, uma vez de dentro dele, essas mulheres perceberam 

que tinham poucas cores para colorir a sua infância, uma infância longe da tão 

sonhada escolarização. 

Mesmo não sendo a negação social o ponto crucial deste momento da 

tese, é necessário dizer que essa mesma negação ocorreu pautada em 

algumas categorias, pressupostos ou estereótipos. Sua condição naquele 

momento não era apenas ser uma criança do sexo feminino, condenada 

socialmente a cuidar, limpar, cozinhar e, principalmente, a realizar o que 

queriam sempre após os irmãos (mais velhos e homens) ou ter seus desejos 

ignorados simplesmente. Entretanto, essas mulheres, impedidas de estudar na 

infância e ao longo da vida, carregavam também outras implicações para a 

negação que sofriam: eram meninas negras, pobres, trabalhadoras e que não 

dominavam a leitura e a escrita; pois “não conheciam escola”, conforme dizem. 

O fardo de ser mulher em uma sociedade patriarcal e machista pesava já sobre 

a infância dessas meninas, obrigando-as, inevitavelmente, à obediência do pai, 

dos irmãos mais velhos e, mais tarde, dos maridos. 

Foi assim com as mulheres com cujas narrativas me encontro neste 

momento da tese, mas é assim também com inúmeras meninas e mulheres, 

ainda hoje subjugadas ao legado masculino. Todavia, essas mulheres não 

desistiram e, mesmo aos 70 ou 80 anos, não se permitiram desistir de mais 

essa luta: aprender a ler e a escrever independentemente da idade. Quem 

sabe conseguiriam realizar seus sonhos de menina, obter o mínimo de 

escolarização possível: a alfabetização. 

O meu reencontro com as narrativas dessas mulheres tem me ajudado a 

vislumbrar maiores possibilidades de entender os meandros de uma infância 

sem escola. Além disso, trabalhar com as memórias que elas têm das 
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inúmeras vezes que tentaram algo ou pediram algo relacionado à 

escolarização, suas experiências vividas ou inventadas na hora do relato das 

narrativas (agora transcritas), ou ainda conhecer outras histórias e 

personagens por trás dessas histórias narradas. 

Com as questões que se apresentavam, eu sentia que ainda precisava 

aprender mais sobre aquelas mulheres. Senti que havia muito mais a ser 

pensado e trabalhado nas narrativas orais que dividiram comigo. Dessa forma, 

redobrei minha atenção para ouvir melhor suas histórias e, conforme havia 

imaginado, percebi, nas mesmas narrativas, uma série de outras possibilidades 

para trabalhar as questões que se apresentavam no cotidiano dessas 

mulheres. Contudo, esta não poderia ser mais uma inserção pacífica no 

cotidiano delas, pois senti, logo de início, que eu deveria fazer mais, eu deveria 

mergulhar fundo e sem reservas nesse cotidiano apresentado em suas 

narrativas. Cotidiano este que, além de todas as dificuldades suscintamente 

relatadas acima, foi ainda marcado pela ausência de escolarização. Com Nilda 

Alves (2010), lemos a importância que as narrativas possuem nos estudos dos 

cotidianos: 

[...] para que possamos reforçar a ideia da importância das narrativas 
– e das imagens e dos sons e dos sabores – nas pesquisas 
nos/dos/com os cotidianos e porque consideramos personagens 
conceituais nessas pesquisas e não simplesmente fontes. (ALVES, 
2010, p. 68). 

 

Trata-se de algo peculiar porque, para início de conversa, eu estudo e 

manuseio narrativas que contam o passado de mulheres negras, pobres e que 

apenas hoje, na idade adulta, estão em fase de alfabetização. Essas narrativas 

orais, orientadas pela memória, voltam sempre e, inevitavelmente, ao passado. 

Pode parecer óbvio, já que estou trabalhando com mulheres idosas e estas 

possuem toda uma vida para ser lembrada. Contudo, essas narrativas montam 

quase sempre o mesmo cenário: o da infância sem escola. O impedimento 

diante da escolarização parece ter marcado mais do que qualquer outro para 

essas mulheres que perto dos 80 anos de vida ainda encontram forças para 

frequentar um espaço improvisado de escolarização. É recorrente, em todas as 

histórias que essas mulheres dividiram comigo, o caminho que as palavras 

fazem até o lugar marcado, o lugar em que deixaram seus pedidos e anseios 

para obter a chance de ser escolarizada. Sim, suas falas voltam até a infância, 
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mas todas elas localizam suas histórias em um momento específico dessa 

mesma infância: os momentos em que imploravam sem êxito para que os pais 

lhe permitissem estudar. 

Em segundo lugar, o cotidiano que vislumbro hoje pelas narrativas orais 

e que pensava pertencer ao passado é inteiramente reinventado e renovado no 

momento presente, a cada vez que as histórias são elaboradas. Reconheço a 

ilusão que em mim habitava de pegar nas narrativas de mulheres idosas que 

contam sua infância e trabalhar com o tempo passado. Não percebi sozinha 

que esse passado ficou no passado, mas que não se tratava de um tempo 

morto, pois que ainda solta faíscas, as mesmas faíscas que elas utilizam para 

acender novamente a fogueira das suas narrativas no tempo presente. Elas 

recriam e recontam as suas histórias quantas vezes for preciso e, como 

mágica, posso ver que as mesmas histórias ganham novas cores, mesmo 

quando elas resolvem pintar a mesma tela. Seria essa a magia da recordação? 

O passado viveria mesmo por um certo tempo, tempo suficiente para fazer 

saltar faíscas? Disse anteriormente que o passado não está morto porque 

consegue ainda provocar mudanças e recriações no presente, mas Aleida 

Assmann (2011) promove um pensar dessa provocação usando a palavra 

faísca como conceito: 

A tarefa da memória que reanima cabe também ao leitor dos autores 
do passado, que na Renascença foram inclusive erigidos à 
normatividade clássica. Essa nova hermenêutica faz do leitor um 
animador do passado; é à força espiritual e ao carisma mnemônico 
do leitor que os mortos devem a vida. O pano de fundo dessa tarefa 
extenuante cria uma nova consciência sobre o caráter efêmero do 
passado. Para resgatar o que passou e torná-lo presente requer uma 
força necromântica de revivificação, cujo símbolo é a faísca 
(ASSMANN, 2011, p. 186). 

 

Posso, então, tentar pensar, junto com Assmann (2011), a faísca citada 

como símbolo. É a faísca que promove a possibilidade de reacender o fogo, é 

ela também que surge das cinzas em brasa, às vezes quando menos se 

espera, às vezes por causa de um vento ou sopro ou ainda quando se reviram 

as cinzas com algum objeto. Se as cinzas configuram o material que sobrou 

depois da destruição pela ação do fogo, a faísca é aquilo que pode oferecer a 

vivacidade do fogo novamente. Contudo, a faísca em estado latente reside até 

que se revirem os restos de brasa, no meio das cinzas. Brasas, cinzas e 

faíscas alegóricas com certeza, mas também símbolos que me auxiliam a 
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refletir. Segundo Benjamin (1992, p. 31), “as alegorias são, no âmbito do 

pensamento, o mesmo que a ruína no âmbito das coisas”.   

Assim, volto a pensar esse novo cotidiano, um cotidiano recriado pelas 

reminiscências do passado, daquilo que ficou de toda uma vida. Surge em mim 

a pergunta: seriam essas reminiscências como as cinzas da metáfora exposta 

acima? Não estou interpretando o passado como morte, contudo, estou 

pensando no que resta quando o fogo se acalma, quando queima lentamente, 

mas ainda se mostra ali, mostra sua presença em meio às cinzas, moribundo 

talvez, mas não morto. Sua cor é fascinante e seu calor ainda queima, mas 

está apenas à espera, aguardando que alguém o faça reviver, não da mesma 

forma, mas com ainda mais força e pronto para fazer queimar novamente. As 

ruínas, que, ao mesmo tempo, podem significar restos, também são 

representantes de algo que existiu ou ocorreu. Talvez essa também possa ser 

parte da associação feita por Benjamin, ao tratar as experiências como ruínas. 

Desenvolverei esse conceito mais adiante sob o viés do mesmo pensador. 

Como professora e eterna estudante da Literatura, me pego com 

frequência pensando por metáforas. Entretanto, estou ciente de que elas 

podem tornar a compreensão do exemplo mais fácil, mas nem por isso deixar o 

texto mais claro. Dentre as metáforas existentes para memória, lembrança, 

esquecimento, passado e presente, acredito que a metáfora da faísca com as 

cinzas possa constituir uma delas, seja por seus elementos aparentemente 

paradoxais, seja porque reside na aparente morte, mas também porque poderá 

vir a ser chama, uma chama viva e nova. Entretanto, da mesma forma, penso 

também no conceito de memória e suas possíveis metáforas, naquilo que ficou 

do que se viveu, sentiu ou experienciou. Se uma faísca metafórica reacende o 

fogo ou a brasa dentro das cinzas do passado e se torna uma composição 

narrativa nova criada no momento presente, sinto-me, da mesma forma, 

convocada a pensar também naquilo que pode configurar o estado latente 

dessa memória: o esquecimento. 

Penso se existiria, na memória dessas mulheres, a noção de 

esquecimento, ainda em estado de fogo brando, de brasa, uma espera de vir a 

ser faísca, a partir do árduo e imprevisto exercício de rememorar.  Enquanto 

escrevo, penso no que acontece com a memória de um sujeito, quando ele não 

sente a necessidade de revirar os escombros de seu passado. Será o estado 
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de latência da memória uma espécie de sono profundo? Seria o movimento de 

recordar, um acordar ou despertar das lembranças?  

Eu sempre quis estudar, sempre busquei, mas tive várias dificuldades. 

Meu pai morreu quando eu tinha um ano de idade. Minha mãe casou 

novamente e teve mais três filhos. Eu era a mais velha e precisava trabalhar. 

Estudar estava sempre em segundo plano. Mas eu tinha vontade sim. É tão 

triste você perder uma chance de emprego porque não sabe escrever. Quando 

alguém não sabe ler, parece que só vê figuras. Eu queria poder tratar das 

minhas coisas, poder assinar o meu nome nos documentos e não apenas 

colocar a marca do dedo. Vim atrás da escrita. Vera 

 Ao trabalhar com histórias orais de mulheres que não dominam a leitura 

e a escrita107, debruço-me sempre e novamente sobre a questão da narrativa. 

São muitos os caminhos possíveis para pensar o texto narrativo, seja ele de 

caráter oral ou escrito. Detenho em minhas mãos, no presente momento, textos 

transcritos, disponibilizados oralmente, mas que retêm suas marcas 

características, deixam seus rastros pelo caminho. São essas marcas que vou 

recolhendo e com seus rastros tentando entender, avançar e alcançar uma 

escrita que ecoe sentido para mim e, quem sabe, para elas108. 

 Sigo escrevendo, sempre pensando no processo de criação de um texto, 

de aquisição da linguagem, de escrita, de escritura, enfim, em tudo aquilo que 

abarca a produção, a máquina ou a economia escriturística como aprendemos 

com Michel de Certeau (2012). Em outro momento deste trabalho, discorro 

melhor sobre tais questões, embora elas perpassem não apenas todo o meu 

texto, mas todo e qualquer texto, se fizermos jus ao conceito e à explicação 

dada pelo pensador em questão. 

 A discussão a que me propus aqui envolveu falas, relatos, histórias, 

mas, principalmente, a escrita, ou melhor, sua ausência e de tudo que se 

encontra em seu leque de possibilidades e impedimentos. Com as histórias de 

algumas mulheres, teço este trabalho na esperança de, com elas, aprender a 

pensar melhor sobre os contornos da ausência da escrita.  

                                                           
107

 Exceto no caso de Iolanda, até o momento das conversas realizadas no Projeto Vida em 
Movimento no ano de 2012/2013, as mulheres idosas cujas narrativas orais (surgidas em meio 
às conversas) participam desta pesquisa, ainda não dominavam a leitura e a escrita.  
108

 Segundo Gagnebin (2014), Benjamin se pergunta sobre as dimensões antropológicas da 
necessidade e da atividade humana de narrar e contar.  
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São histórias de algumas mulheres, transfiguradas em milhares de 

outras, que compartilham das mesmas experiências, dos mesmos fracassos e 

dos mesmos interditos. Tentei pensar e escrever sobre as histórias de quem 

não escreve, de mulheres que não puderam escrever, que foram impedidas do 

acesso à escolarização, perseguidas em sua sociedade e negligenciadas por 

serem filhas, crianças, mulheres, esposas, pobres etc. 
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ENCONTRO 

 3 

QUANDO A HISTÓRIA ENCONTRA A NARRATIVA, 

A PESQUISA NARRATIVA: UM ENCONTRO METODOLÓGICO109 

 

“A pesquisa narrativa deve ser entendida como uma forma de 

compreender a experiência humana. Trata-se de um estudo de 
histórias vividas e contadas, pois “uma verdadeira pesquisa narrativa 
é um processo dinâmico de viver e contar histórias, e reviver e 
recontar histórias, não somente aquelas que os participantes contam, 
mas aquelas também dos pesquisadores” (CONNELLY; CLANDININ, 
2011, p. 18). 

 
 

3.1  Ao encontro da metodologia110? 

Eu vim para o projeto111, pois eu era doida, desde pequena, para fazer 

meu nome. Depois de adulta, eu não podia assinar meu nome nos 

documentos, tudo que ia fazer era com o dedo. Eu acho horrível ter que colocar 

o dedo no lugar da assinatura. E eu também gostaria de saber ler a Bíblia. 

Antes do projeto nunca tinha estudado. Meu pai dizia sempre: “Você não vai 

estudar, você vai é trabalhar dentro de casa.” E nunca colocou nenhum dos 

filhos para estudar, ele não achava importante, mas eu pedia. Júlia. 

Com a fala de Júlia começo a refletir sobre o papel deste encontro. 

Trata-se de um encontro que se propõe metodológico, mas seus contornos 

nem sempre estiveram claros para mim. Para encontrar o caminho 

metodológico, precisei me deixar levar pelas histórias narradas, assim como 

pela história de Júlia, à procura de maior e melhor sentido para pensar o que 

traziam em suas queixas e denúncias. 

Assim, as palavras de Júlia são narrativas que me transportaram do meu 

lugar, elas são capazes de me fazer experimentar algumas relações na busca 

                                                           
109

 Este capítulo tenta pensar a opção e os desafios de trabalhar com a metodologia 
investigação ou pesquisa narrativa. 

110
 Aproveito o subtítulo para dizer que concordo com Geraldi (2012 apud MELLO, 2017, p. 

187), quando este apresenta uma distinção entre método de metodologia. Para Geraldi, 
segundo Mello, “dispor de uma metodologia é dispor de princípios, que precisam ser aliados à 
intrepidez, à astúcia, à argúcia e à perspicácia. Dispor de um método é ter corrimãos definindo 
a caminhada para se descobrir o que previamente se conhecia, sem expor-se ao 
desconhecido”. 
111

 Trata-se do projeto Vida em Movimento, um projeto de educação popular para adultos no 
município de Itaboraí, RJ. 
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por construção de significados.  Elas me levam a encontrar Júlia carimbando o 

dedo em algum papel importante. Tento ver seu rosto naquele momento. 

Penso em  como ela se sentia. Provavelmente contrariada e envergonhada, já 

que acha horrível assinar utilizando a impressão digital. Contudo, Júlia também 

expressa em suas narrativas o seu desejo de ler. Ela ansiava conseguir ler a 

bíblia um dia, apesar de ter sido proibida de estudar durante toda a sua vida. 

 Assim que comecei a trabalhar a história de Júlia, me perguntei: Ela 

quer aprender a ler e quer ler logo a Bíblia? A Bíblia, um texto inundado de 

metáforas e extremamente longo? Mas depois eu pude compreender o que 

motivava Júlia (e outras mulheres) a expressar esse mesmo desejo de 

aprender a ler para ler a Bíblia. Além de frequentarem igrejas evangélicas, 

muito provavelmente, o único livro disponível em casa era o livro sagrado. Esta 

possivelmente configurava principal motivação em relação à aquisição da 

leitura: elas queriam começar o exercício de ler pelo livro que tinham em casa, 

pelo livro que mais conheciam e que viam as pessoas ler.  

Essa passagem da fala de Júlia aparece nas histórias de outras 

mulheres, companheiras de Júlia no projeto. O desejo de ler a Bíblia, 

manifestado por mulheres que tiveram pouco contato com as primeiras letras, 

me chamou a atenção. Talvez o que tenha me chamado a atenção fosse o fato 

de a Bíblia se configurar como o único livro disponível e próximo em meio a 

tantos distanciamentos impostos. O mesmo livro, que indicava uma 

proximidade física, não indicava intimidade. Em casa, ele serve de decoração, 

segue em baixo dos braços para os cultos, mas nas narrativas aparece como 

objeto de desejo. Além da dificuldade que poderiam encontrar ao ler esse livro 

tão desejado, estava o estímulo pela aquisição da leitura que ele provocava na 

vida dessas mulheres. 

 No trabalho com narrativas, o caminho metodológico foi se constituindo 

cada vez mais necessário. A metodologia veio se desenhando, aos poucos, 

para contribuir no tratamento dessas falas. Eu precisava ir além das histórias 

narradas e debruçar-me nas experiências que tatuavam essas narrativas. No 

entanto, o olhar atento e a escuta sensível não pareciam suficientes para 

enxergar as experiências que essas mulheres compartilhavam naquilo que 
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diziam. A metodologia me expunha ao desconhecido (MELLO, 2017), me 

desafiava a lidar com os rumos que a pesquisa poderia tomar112.  

Quando me propus a estudar e aprender com essas histórias, decidi que 

elas iriam direcionar os percursos teórico-metodológicos desta pesquisa. Eu 

sabia que iria trabalhar com emoções, desejos e lembranças, mas estava 

ciente, acima de tudo, de que nessas histórias estariam depositadas questões 

maiores do que aquelas possíveis de observar de imediato. Percebi que seria 

necessário tomar mais folego para lidar com histórias de luta, de resistência e 

esperança, histórias de vida que trariam à tona mulheres que, provavelmente, 

nem desconfiavam de suas forças, mulheres que driblaram o destino e fizeram 

do desejo velado a sua realidade, mesmo que tardia, ignorando até mesmo o 

passar do tempo113.  

Encontrei, na pesquisa narrativa, o viés que precisava para trabalhar. 

Trata-se de uma forma empírica de investigação (CONNELLY; CLANDININ, 

2008) que reúne investigador e investigado em  um único caminho, sem 

delegar o silêncio histórico aos sujeitos, tampouco  tratando-os  como objeto de 

investigação. O desafio estava posto: tentar compreender as experiências 

vividas por essas mulheres marcadas em suas histórias como tatuagem. E, 

além disso, lidar com as tensões existentes no abordar as experiências alheias 

e trabalhar com elas narrativamente (CONNELLY; CLANDININ, 2011 apud 

MARIANI; MATTOS, 2012)114. 

 Embora tais forças não pudessem ser medidas pela idade ou tempo 

cronológico, em suas narrativas, essas mulheres parecem quebrar todos os 

ponteiros do relógio115 da vida, diante do desejo de se  sentirem  inseridas 

socialmente, de estar mais aptas a enfrentar os embates sociais e políticos de 
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 Relembro ao leitor que as histórias que trago para o corpo desta pesquisa foram 
recuperadas e transcritas de conversas. Essa decisão foi baseada na percepção de que elas 
ainda tinham muito a dizer e que naquele momento não puderam ter o devido. 
113

 Embora não aborde diretamente o que Bakhtin propõe como heterociência (ciência do 
diálogo) , que se constrói pela escuta do sujeito do ato (experiência), trazida também por Mello 
(2017), caminho em minha pesquisa na mesma perspectiva de uma ciência da escuta sem 
objetificação dos sujeitos; fazendo a pesquisa não sobre mas com o outro. “A única forma de 
não aniquilar os sujeitos das pesquisas é escutar vozes” (MELLO, 2017, p. 184).  Nessa 
perspectiva, Bakhtin vai em busca de uma metodologia que possa romper com o monologismo 
e deixar existir a polifonia. 

114
  No capítulo 2 da obra “Pesquisa Narrativa: experiência e história em pesquisa qualitativa”, 

os autores citados trabalham as fronteiras entre a abordagem da pesquisa narrativa e o que 
chamam de narrativa dominante (uma abordagem mais tradicional de pesquisa). 
115

 Alusão a Benjamim (1992), quando falou de quebrar os relógios para fazer parar o tempo. 
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uma vida dura, recheada de realidade. Assim fez Julia e fazem todas as outras, 

suas companheiras de luta pelo direito primordial à educação116. 

 A beleza que embala e envolve as narrativas com as quais trabalho e 

tento aprender não deveria também abafar o som que elas produziam. São 

queixas, são gritos, são berros, mas que, ao contrário de produzirem um som 

estridente ou incompreensível, ecoam dentro de quem as ouve, sussurram aos 

ouvidos de quem está pronto a ouvir. São como a palavra seda de João Cabral 

de Melo Neto117, que não faz dormir, mas desperta, que, em algum lugar 

dentro, mantém seu lado animal, felino, muscular e que persiste. 

 A menção ao poema neste trabalho, mesmo que em nota de rodapé, se 

justifica por ter sido tão significativa a sua releitura no momento em que me 

dedicava à escrita. Tratava-se de uma escrita que vinha sendo ensaiada há 

algum tempo, que cruzou caminhos com muitos percalços, mas que, em todos 

os momentos dessa trajetória, guardava uma espécie de “segredo” que, 

através do poema, conseguia ver a melhor forma de expressar118. 

 A tensão da escrita, a tensão na hora da escrita, o eco das vozes, o 

encontro das letras no papel, a ordem que tenta se estabelecer perante o caos. 

A palavra que é considerada seda tem nela o lado animal que persiste e 

insiste, aquilo que resiste aos interditos da vida, aquilo que de bicho tem a 

                                                           
116

 Em minha dissertação de mestrado, questionei, entre outras, justamente esse fator 
geracional. Isso porque,  ao ouvir essas mulheres, a impressão que eu tinha era que elas 
ignoravam suas idades e iniciavam suas a trajetória escolar no momento em que muitos já 
desistiram, perderam a esperança de um recomeço ou não se sentiam mais capazes física ou 
intelectualmente de frequentar um ambiente escolar. 
117

 Optei em colocar o poema “A Palavra Seda” em nota de rodapé, não por julgá-lo secundário 
ao texto ou sem importância, mas apenas para otimizar o espaço da escrita e não quebrar o 
fluxo da leitura para o leitor. “A atmosfera que te envolve/ atinge tais atmosferas / que 
transforma muitas coisas/ que te concernem, ou cercam. E, como as coisas, palavras / 
impossíveis de poema: / exemplo, a palavra ouro, / e até este poema, seda. É certo que tua 
pessoa / não faz dormir, mas desperta: / nem é sedante, palavra / derivada da de seda. E é 
certo que a superfície / de tua pessoa externa,  / de tua pele e de tudo / isso que em ti se tateia, 
/ nada tem da superfície / luxuosa, falsa, acadêmica,  / de uma superfície quando / se diz que 
ela é “como seda”. Mas em ti, em algum ponto, / talvez fora de ti mesma, / talvez mesmo no 
ambiente / que retesas quando chegas, / há algo de muscular, / de animal, carnal, pantera, / de 
felino, de substância  / felina, ou sua maneira, / de animal, de animalmente, / de cru, de cruel, 
de crueza, / que sob a palavra gasta / persiste na coisa seda.” (MELO NETO, 2008, p. 65). 

 
118

 Os poemas, com seus contornos, são capazes disso também. Eles nos fazem enxergar, em 
suas palavras, mas, principalmente, nas imagens que expressam, aquilo que já tínhamos 
pensado, mas que não sabíamos de que forma dizer. Trata-se de uma das facetas do poema, 
faceta essa que demonstra sua grandiosidade, uma grandiosidade escrita muitas vezes em 
pequenas palavras, em orações reduzidas de tamanho, mas imensa de significado ou 
significação. 
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seda. Penso então: por que esquecemos do bicho ao olhar para a seda?119 

Esse poema não me deixa esquecer que a seda vem do bicho, que a palavra 

seda vem do animalesco, do visceral. O que é aparentemente seda já foi ou 

ainda é bicho e traz ali as suas marcas, a sua assinatura, o seu lugar.  

Da mesma forma, percebo as belas histórias que trago para este 

trabalho de tese. Nelas existe algo de muscular, de animal, que luta, resiste e 

sobrevive em suas palavras, em seu dizer. Todavia, o trabalho feito com as 

narrativas não exclui, de forma alguma, as lutas nelas implícitas. São lutas pelo 

direito de escolarização, luta pela liberdade de decidir, luta para não se 

submeter aos caprichos e opiniões de outros, luta por não ser menor por ser 

mulher, nem menor por pertencer às classes populares. Foi assim que aprendi 

e venho aprendendo com as narrativas que trabalho. São narrativas belas, mas 

a beleza de cada uma delas está não apenas o que é dito, exposto, mas, 

principalmente, no que não foi dito, no que poderia ter sido dito, do que elas 

eram proibidas de dizer.  

O trabalho com essas narrativas esbarra em uma questão a ser 

enfrentada na investigação acadêmica: a questão da veracidade dos fatos. 

Como trabalhar com essa perspectiva na pesquisa narrativa? Como dizer aos 

que esperam a comprovação de fatos ocorridos e datados que não posso 

fornecer esses elementos, ao trabalhar com experiências narradas? Lembro 

aqui que essa questão é colocada por Anelice Ribetto e Walter Filé (2017), no 

texto: “Da experiência à narrativa”. Eles perguntam a si mesmos e ao leitor, se 

aquilo que chamamos de narrativa ou de relato não está sendo negligenciado 

em sua configuração. O que eles desejam pensar é se, no tratamento com as 

narrativas, não acabamos por exigir dela aquilo que corriqueiramente exigimos 

da informação, isto é, será que imprimimos a potência narrativa àquilo que 

apenas a informação, por suas características inerentes, poderia dar? Será que 

estamos requerendo uma confiabilidade e segurança que não pode ser obtida 

na e pela narrativa? Acredito ser esta uma questão pertinente para refletir 

sobre o tratamento que às vezes se dá a uma narrativa: que ela possa revelar 

dados concretos para tecer discursos verdadeiros que compactuem com a 

hegemonia vigente. 

                                                           
119

 Faço alusão aqui à obra “Um Bicho da seda de si”, de Jacques Derrida. 
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Sobre a questão que toca a verdade que alguns procuram no seio da 

narrativa, Ribetto e Filé (2017) trazem Michel de Certeau e Paul Ricoeur para 

pensá-la também. O primeiro vem dizer que a qualidade do relato ou da 

narrativa não está na verdade que possivelmente possa expressar, mas sim 

nos efeitos que esse mesmo relato ou narrativa pode produzir no leitor. O 

segundo vem acrescentar que, numa história de vida, existiria uma 

reconfiguração constante dada por todas as histórias verídicas ou ficcionais 

que o sujeito sabe e narra sobre si mesmo. Connelly e Clandinin (2008) citam 

Spence (1982) para dizer que “la verdade narrativa” consiste em continuidade, 

conclusão, finalidade estética e um certo sentido de convicção. Eles explicam 

que estes são critérios de vida.  

Penso com eles que aprendemos algo de essencialmente humano, 

quando compreendemos uma vida concreta ou de uma comunidade particular 

tal como vivem (CONNELLY; CLANDININ, 2008). Acredito que a experiência 

narrada, aquela que se compartilha oralmente, aquela que vem se avisar, que 

vem quando não é chamada na conversa, configura-se como um importante 

veículo para encontrarmos essas questões de ordem essencialmente 

humanas, com suas dores e suas alegrias. 

Apesar de saber que não existe um lugar legítimo para a verdade em 

uma narrativa, ela tem sua importância como questionamento e tensão na 

reflexão a respeito do que se narra e de quem narra. Portanto, depois de beber 

nos autores estudados, posso dizer que o estudo da narrativa ou mesmo da 

pesquisa narrativa não é um estudo que venha a excluir algum elemento de 

reflexão, mas, sim, acolher, abraçar esses elementos na tentativa de com eles 

pensar e fazer pensar. Assim se dá também na escrita deste texto, ele se faz 

na reunião, no acolhimento daquilo que era próprio e daquilo que era do outro. 

Esse “era” se faz na dimensão da escolha do que narrar, mas também no 

desprendimento necessário para expor e dividir aquilo que se pensava como 

próprio. 

O que desejo expressar é que, uma vez convidados ou intimados a 

contar algo de próprio, narrar nossas histórias, acordamos em dividi-la com o 

outro, o que faz com que aquele momento experienciado por ambos, narrador 

e ouvinte, se dê como experiência pertencente e compartilhada por ambos. A 

partir desse momento, uma aliança se estabelece e a experiência narrada por 
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um passa a fazer parte da vida e das narrativas do outro. Participantes da 

pesquisa e pesquisador (mulheres participantes da pesquisa e pesquisadora) 

se entrelaçam em um mesmo discurso, que se define a partir de um espaço 

tridimensional120 que caracteriza a pesquisa narrativa. 

Nilda Alves, no texto: ‘Narrativa como Método na História do Cotidiano 

Escolar’, aponta que a história narrada não se assemelha à descrição. Na 

primeira, não há a obrigatoriedade de se aproximar da realidade como na 

segunda, mas, sim, de se criar um outro texto, uma possibilidade de ficção121. 

Assim, o trabalho com a pesquisa narrativa me faz pensar que as 

dificuldades e preocupações inerentes à confecção do presente texto 

metodológico se deram justamente pelo entrelaçamento de sujeitos e de 

experiências narradas. De porte das narrativas das mulheres participantes da 

pesquisa, como Júlia, por exemplo, me perguntava a todo instante como 

situaria o meu discurso a partir do discurso delas122. Inevitavelmente, esses 

dois discursos se encontram, mas não só, eles se intercambiam na relação que 

se estabelece e que dá narrativamente entre os pares envolvidos. 

 

3.2  Abordagem metodológica    

A pesquisa realizada neste trabalho está pautada essencialmente na 

experiência123 trazida e relatada pelas mulheres participantes da pesquisa, que, 

no presente caso, são mulheres oriundas das classes populares, pobres124, 

negras e que somente conseguiram chegar à escolarização de direito na idade 
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 O espaço tridimensional da pesquisa narrativa é composto de interação (pessoal ou social), 
continuidade (presente, passado e futuro) e situação (lugar).  (CONNELLY; CLANDININ, 2011 
apud MARIANI; MATTOS,2012). 
121

 Disponível em: sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/122_nilda.pdf   
122

 Connelly e Clandinin (2011 apud MARIANI; MATTOS, 2012) abordam, mais 
especificamente no capítulo cinco, intitulado: O pesquisador entrando no campo de pesquisa – 
caminhando por entre histórias”, os desafios impostos ao pesquisador narrativo que, além de 
ter que lidar com a perspectiva do distanciamento e proximidade em sua pesquisa, também 
tem que lidar com a tarefa de composição dos textos de campo. Eles dizem ainda que o 
pesquisador se encontra sempre num “entremeio”, uma vez que uma das características 
fundantes da pesquisa narrativa é a relação. 
123

 Conforme já anunciado, apoio-me nos escritos de Benjamim, Pérez, principalmente, para 
pensar a questão da experiência atrelada à narrativa. 
124

 No texto: “Desigualdade social e educação: a ausência da perspectiva histórica”, publicado 
no XXIV Simpósio Nacional de História, Ruth Pavan traz uma historicização do entendimento 
de pobreza.  Lembra que a pobreza não é a única forma de exclusão, mas que, via de regra, a 
exclusão está atravessada pela pobreza. Esse tema será trabalhado em outro momento da 
tese. 
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madura125. Para tanto, apoio-me no que traz Carmen Pérez (2017), quando 

discorre sobre a questão. Ela diz que a investigação narrativa tem um caráter 

qualitativo, sendo fundada na experiência, uma experiência tal que está 

“associada à percepção da e ao encontro com a diferença”, de acordo com 

Benjamin (apud PÉREZ, 2017, p. 15).  

A narrativa unida à experiência dá origem ao ato de conhecer, de 

produzir conhecimento acerca de si e do outro, uma forma de compreender a 

experiência humana. São saberes tanto vividos, experimentados quanto 

narrados, até porque a experiência deve ser narrada para que seja 

compreendida por todos que dela participem, ouvinte, narrador, leitor, escritor. 

Só pela narrativa as experiências podem ser ressignificadas para si e 

transmitidas ao outro. Pérez (2017) salienta ainda a importância da crescente 

abordagem da pesquisa narrativa em educação: “Ela tem nos permitido 

compreender como os diferentes atores vivem, praticam, experimentam e 

produzem o mundo” (PÉREZ, 2017, p. 19)126 dentro e fora do âmbito escolar. 

A investigação narrativa nos permite desenvolver um olhar 
interessado e exercitar uma escuta sensível, escavando fragmentos 
na procura de dados marginais, detalhes e resíduos, que nos 
possibilitem apreender as conexões existentes nas particularidades, 
para, a partir dela, (re)construir configurações teórico-metodológicas 
que apontem para novas possibilidades interpretativas do saber fazer 
(...)” (PÉREZ, 2017, p. 18). 

 
A opção pela pesquisa narrativa aconteceu após várias idas e vindas, 

tentativas e cuidados para aprender como melhor abordar as falas e histórias a 

mim confiadas127. Esse cuidado, misturado ao receio de dizer a minha palavra 

sem colocá-la sobreposta à palavra dessas mulheres, perpassou durante todo 

o percurso de pesquisa. São histórias de vida, são vidas e histórias em 

movimento, conforme colocam Mariani e Mattos (2012), sendo, portanto, 

experiências. Assim, não foi sem esforço que persegui o método, mas o 
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 A questão da alfabetização apenas na chamada terceira idade trabalhei como pesquisa na 
dissertação de mestrado em Educação, defendida na UFF no ano de 2014. A dissertação tem 
o título: Infância sem escola, terceira idade na escola – conversas e lembranças sobre 
cotidiano escolar. 
126

  O livro colabora, conforme aponta a organizadora, para a ampliação das possibilidades 
teórico-metodológicas da investigação narrativa na educação escolar e na pesquisa 
acadêmica.  
127

 Atrelo a questão da confiança à noção de responsabilidade que, para filósofos como 
Emmanuel Levinas, encontra-se e manifesta-se antes da noção de vontade, conforme se vê 
em “Ética e Infinito”. 
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persegui portando cuidado, responsabilidade e amorosidade pelo que as 

narrativas abordavam. 

Penso, assim como Pérez (2017), que narrar a própria experiência é um 

estado inédito que possibilita colocar-se como protagonista e autor de sua 

própria história, e o ato de escrever, conforme ela diz, é encontrar.  A escrita 

deste trabalho vai justamente no caminho desse encontro, encontro de vozes, 

de histórias e de experiências compartilhadas. Os discursos aqui presentes 

dialogam na tentativa de alargar olhares, percepções e saberes. Como aponta 

Sahagoff (2015), ao dizer que, com a investigação narrativa, não apenas 

interpretamos textos, mas, a partir deles, podemos criar um novo texto e, 

assim, encontrar, outras vozes, narrativas, pessoas e suas histórias de vida. 

Alves e Sahagoff (2015) chamam a atenção para a confecção de um 

texto outro, quando o que está em jogo é o trabalho com narrativas, o encontro 

de vozes, histórias e experiências vividas. 

No que toca às histórias comigo compartilhadas, acrescento papel e  

poder da confiança128, pois o confiar de uma história a outrem cria uma espécie 

de aliança e toda aliança implica responsabilidade, o que faz com que se 

tenha, antes de qualquer coisa, zelo pelo que nos foi contado. Entretanto, é 

justamente essa aliança que pode tornar o trabalho com as narrativas mais 

melindroso. Acho que aqui reside uma das principais diferenças entre trabalhar 

com trechos narrativos de romances ficcionais – quando podemos observar a 

insurgência de um outro narrador: narrador do romance que Benjamin (1992) 

distingue do narrador da tradição oral; a análise do discurso – abordagem 

metodológica mais presente no campo da linguística -; ou ainda o trabalho com 

trechos de histórias de vida contadas pessoalmente pelo outro. E aqui entra a 

contribuição da investigação narrativa que “nos permite chegar às formas 

singulares de como as pessoas contam a si, através da circulação das vozes 

do outro” (PÉREZ, 2017, p. 21). 

Em relação ao que Pérez (2017) coloca, fico pensando nas formas 

singulares de contar a si através das vozes do outro.  Assim, percebo que 

existem alguns movimentos que, apesar de ausentes no narrador-personagem 

                                                           
128

 Penso na palavra (confiança) conforme a encontro no dicionário de etimologia: do latim 
confidentia, confidere, acreditar plenamente, com firmeza. (Com) intensificativo + (fidere) 
acreditar, crer, deriva de (fides) que significa fé. Disponível em: www.origemdapalavra.com.br  

http://www.origemdapalavra.com.br/
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de textos escritos, estão muito presentes quando se ouve o narrador-autor de 

suas próprias histórias. Ele é o possível “narrador” da tradição oral, o “narrador” 

benjaminiano que traz, em suas palavras, as experiências que deseja 

compartilhar. Benjamin (1992, p. 32) difere esses dois tipos de narradores: o da 

tradição oral cuja  “experiência que anda de boca em boca” e o narrador do 

romance, aquele que não pode prescindir do livro, aquele que “não recebe e 

nem sabe dar conselhos, nem contém a mínima centelha de sabedoria” 

(BENJAMIN, 1992, p. 32). 

Além de todas as colocações benjaminianas sobre o narrador estarem 

intrinsicamente ligadas à tradição oral, acredito também que, além do que se 

conta de “boca em boca”, posso acrescentar também, a essa colocação, aquilo 

que se conta com os “olhos nos olhos”, com expressões faciais, gestos, o olhar 

vago de quem procura na lembrança, alguma informação esquecida ou 

acrescenta uma nova informação ao relato. Isso sem falar daquele que se 

coloca em dúvida sobre aquilo que acreditava saber e lembrar, o que Freire 

(1996) chama de saberes de experiência feito. 

Dizendo de outro modo, considero, no trabalho com essas narrativas, 

(no caso, as a mim confiadas), muito mais do que foi possível gravar em áudio 

ou transcrever. Isso porque  confiar uma história a outrem é também trocar 

experiências, é compartilhar um pouco de si, é estar com o outro de forma 

inteira, é permitir, de certa forma, que o outro adentre o seu mundo, que o sinta 

e, talvez, o experimente por meio de suas falas, que viva um pouco de suas 

vivências e que lembre com suas lembranças. Não seria essa experiência 

compartilhada uma espécie de desejo que o outro, o ouvinte ou leitor, entenda 

o percurso vivenciado para com ele aprender? Pergunto-me se não seria como 

dar conselhos, como pensou Benjamin (1992)? 

Dessa forma, incluo, como já disse, além da memória129 – e seu caráter 

flexível -,  os olhares perdidos, as expressões faciais, os gestos, as lágrimas, 

                                                           
129

 Considero a ampla questão que envolve a memória adjunta desse processo narrativo de si, 
contudo, o espaço para traçar essa discussão ocuparia muito além do que aqui já abordo. 
Limito-me, então, a citar uma das considerações que li nos escritos de Pérez (2017) quando 
faz referência a Bérgson (1990, p. 21): “Segundo ele (Bérgson) a memória não conserva a 
percepção, mas a duplica. A duplicação altera a percepção e engendra uma razão ampliada 
capaz de captar o universo simbólico e a aura de cada momento”. Acredito que, de forma 
complexa, Bérgson (apud PÉREZ, 2017) tenta dar conta do trabalho que a memória faz 
quando é externada por palavras:  ela duplica, amplia o que se viveu. Penso que essa forma de 
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os sorrisos como forma de narração e leitura porque fazem parte do que se diz, 

mas, principalmente, do que não se diz em determinado momento da vida, em 

uma história que se conta, em algo que se vive e compartilha. Faz parte dos 

fios que tecem a identidade do contar e do recontar, sobre si, sobre os outros e 

aos outros, conforme nos diz Jaqueline Morais: 

Mas como quem conta um conto aumenta um ponto...contar, ou 
melhor, recontar representa transmitir uma velha história como se 
nova fosse, pois ao (re)contar uma narrativa, esta acaba por ser 
modificada pelo estilo de quem conta, acaba por ser mudada pela 
seleção de quem narra, pelas interpretações de quem diz o que 
ouviu. Contar é, pois, passar adiante uma história que, sendo velha, 
torna-se nova a cada dia pela ação não do olhar de quem conta, mas 

também de quem ouve. (MORAIS, 2015, p. 146-147).
130. 

 

Nas palavras destacadas acima, é possível ver contempladas questões 

pertinentes a esta pesquisa, pois, no contar ou recontar de histórias de vida, 

principalmente histórias de cunho oral, uma nova versão é criada a cada 

momento de contação. É notório que nunca se (re)conta uma mesma história 

da mesma maneira e, principalmente por essa razão, a colocação de Morais 

(2015) se torna tão importante. Suas palavras não apenas endossam o pensar 

sobre o contar e recontar de histórias vividas ou ouvidas, mas trazem para o 

âmbito da discussão aquele que conta e inclui também aquele que ouve. 

Aquele que ouve pode ser o pesquisador narrativo que, de porte daquilo que 

ouviu, deseja ou se sente impelido a passar adiante a mesma história ouvida 

que estará, assim, sujeita à sua interpretação.  

Eu não pude estudar na infância. Com 22 anos casei e meu marido, 

assim como meu pai, proibia que eu falasse em estudar. Tive dois casais de 

filhos e a mais velha tinha 11 anos quando o pai faleceu. Comecei a trabalhar 

em casa de família para terminar de criar meus filhos. Depois comecei a 

trabalhar e tentar estudar, mas não tive sucesso. Foi aqui no projeto que 

consegui aprender a ler. Tenho ainda dificuldades na escrita, mas o importante 

é que já sei. Agora que sei ler, quero aproveitar para aprender mais 

                                                                                                                                                                          
percepção ampliada possa ser uma potente ferramenta para que as experiências possam ser 
melhor percebidas pelo outro que não as viveu, mas que com ela deseja ou pode aprender. 
130

 Jaqueline Morais não está fazendo referência exclusivamente ao contar ou recontar de 
episódios de história de vida, como estou tratando neste trabalho de pesquisa. Seu foco no 
texto referido é a leitura de contos infantis oferecida aos alunos do curso de Pedagogia no 
âmbito universitário. Ela defende que ler contos infantis – geralmente considerados de menor 
relevância intelectual, destinada aos que sabem pouco, crianças – para adultos na 
universidade, alargaria os espaços da sala de aula ao desenvolver a capacidade de ler o 
mundo para nele intervir. 



99 
 

matemática, pois, quando vou ao banco, sempre preciso pedir ajuda aos 

outros. Helena. 

Antes de contadores, somos ouvintes. Quando criança, aprendemos 

sobre o mundo através das histórias contadas pelos adultos. Helena diz que 

não pôde estudar na infância. Ela para nessa frase, mas outras mulheres da 

pesquisa avançam na narrativa a respeito de sua infância. É então que essas 

mulheres me sinalizam mais uma questão: muito do que sabemos a nosso 

respeito nos foi apresentado pelas versões dos outros, por outras vozes que 

não nossas, pois sozinhos não temos como lembrar. Isto é, para nos 

lembrarmos de nós, precisamos do outro, da memória e do contar que vem do 

outro, das paisagens íntimas do outro, conforme Pérez (2017). Pensar nisso 

me remete ao entrecruzamento entre narrador e ouvinte, lançados juntos ao 

mar da experiência, dividindo o mesmo barco – a narrativa.  

Se todos nós precisamos de uma outra pessoa para narrar os nossos 

primeiros passos, as nossas primeiras palavras, entre outras, acredito que essa 

relação demonstra uma interdependência, como uma corrente que nos liga ao 

narrador de nós mesmos e ao momento em que paramos para ouvir a história 

da nossa própria vida. 

As mulheres da pesquisa dividiram comigo suas histórias. Fui sua 

ouvinte atenta, mas, no momento em que narravam, estavam elas também a 

ouvir tudo aquilo que arrumavam nas palavras para me dizer. E as histórias 

que saíam de suas bocas eram também, naquele momento, ressignificadas 

para ambos os lados. 

 

3.3  As narrativas da pesquisa131 

A investigação narrativa constitui uma forma qualitativa de fazer 

pesquisa e vem mostrar que ela é um estudo da forma de viver, do modo de 

vida, de pensar, de ver e conhecer os sujeitos no mundo. Nos encontros que 

trago para este trabalho, estão: encontros das mulheres narradoras com suas 

próprias histórias; encontros dessas narrativas da pesquisa com outras 

narrativas também de mulheres; encontro das narrativas (como textos de 

                                                           
131

 Todas as narrativas selecionadas para este trabalho de tese encontram-se distribuídas ao 
longo da tese, mas também à disposição do leitor na parte destinada aos anexos para que se 
possa ter um apanhado das histórias em um mesmo local. 
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campo/dados de pesquisa) – também chamados de sinalizadores de memória 

(MARIANI;  MATTOS, 2012) - com a narrativa (texto da pesquisa), além do 

encontro delas  com as teorias que perpassam esta tese132. 

No início do caminho metodológico, eu pensava que precisaria identificar 

e situar esses trechos narrativos em algum “gênero textual”133 dentro dos 

aparatos metodológicos possíveis. Foi, então, que encontrei a pesquisa 

narrativa e saí em busca não só de autores que com ela trabalhavam, mas, 

sobretudo, daqueles que dela falavam e a traziam como reflexão metodológica. 

Assim, não estaria restrita ao seu uso, mas, sim, em refletir sobre sua 

contribuição ao longo do caminho. 

Pude verificar que a pesquisa narrativa tem sido cada vez mais usada 

em vários campos do conhecimento, no Brasil e no mundo. Encontrei a 

pesquisa narrativa no curso de Administração em João Pessoa/PB134, no curso 

de Enfermagem no Rio de Janeiro135, além de ter encontrado a narrativa como 

opção metodológica na formação de professores em Teresina/Piauí136, só para 

exemplificar os diversos campos de atuação e contribuições dadas pela 

pesquisa metodológica pelo viés narrativo. 

Segui trilhando os caminhos metodológicos possíveis, dentre as várias 

possibilidades narrativas. Elas, geralmente, são apresentadas como algo 

contado, algo recontado, um relato de eventos reais ou fictícios, conectados em 

sequência ou não, fatos oriundos do passado, fatos vivenciados no presente ou 

                                                           
132

 Connelly e Clandinin (2011 apud MARIANI; MATTOS, 2012)) abordam a difícil tarefa da 
transição dos textos de campo para o texto da pesquisa como uma fase marcada pela 
necessidade de composição de sentido da experiência vivenciada no entremeio do processo 
investigativo narrativo. 
133

 Agradeço particularmente à professora Carmen Pérez que, no exame de qualificação, me 
fez ver que não precisava situar as narrativas em gêneros do discurso ou textuais. Assim, 
passei a trabalhar os trechos narrativos como narrativas pela perspectiva da pesquisa 
narrativa. 
134

 Cito como exemplo um texto publicado no III Encontro de Ensino e Pesquisa em 
Administração, ocorrido em novembro de 2011, em João Pessoa/PB “A Adoção da História de 
Vida em Pesquisa sobre a Interculturalidade: uma nova possibilidade de aplicação no campo 
da Administração”, escrito por Aline Craide. 
135

 Na EEAN/UFRJ, no curso de Enfermagem, encontrei o texto: “A Etapa de Análise no 
Método História de Vida – Uma experiência de Pesquisadores de Enfermagem”, escrito pela 
então doutoranda Inês Maria Meneses dos Santos e sua orientadora Rosângela da Silva 
Santos em 2008. 
136

 Texto “A narrativa como opção metodológica de pesquisa na formação de professores”, 
escrito por Maria Goreti da Silva Sousa e Carmen Lúcia de Oliveira Cabral, ambas da 
UFPI/Teresina. Publicado na Revista Horizontes, v. 33, n 2, jul./dez. 2015. 
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aspirações para o futuro. Devo ainda acrescentar seus veículos e aspectos – 

orais, escritos, visuais, abordados em outros momentos da tese. 

Maria Goreti da Silva Sousa e Carmen Lúcia de Oliveira Cabral (2015, p. 

150) explicam que “a unidade narrativa é constituída de vivências e 

experiências, adquiridas e construídas no decorrer da história de vida do ser 

humano que cristalizam e se constituem em imagens que são retomadas em 

situações cotidianas”.  Problematizando o uso da palavra “unidade” no âmbito 

narrativo, explicam que o termo não significa homogeneidade, dada a 

existência de tensão e conflito tanto nas impressões de vida quanto nas 

escolhas no ato narrativo. 

Preciso deter-me e pensar a existência dessa tensão e do conflito, pois, 

sendo a pesquisa narrativa uma pesquisa de viés relacional, conforme Connelly 

e Clandinin (2011 apud MARIANI & MATTOS 2012), apresenta o diálogo como 

forma inerente de atuação entre os sujeitos. Entretanto, preciso lembrar que 

esse viés relacional, mesmo sendo dialógico, não está isento das tensões e 

conflitos que devem ser enfrentados cotidianamente. Pelo contrário, é no 

encontro ou embate dessas tensões e desses conflitos que essas relações são 

tecidas, bem como as narrativas que advêm delas. 

Encontrei ainda o texto “A Pesquisa Narrativa: uma introdução”, escrito 

por Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva (2008). No texto é apresentado um 

conceito de “narrativa ideal” abordado por Todorov (1979). 

Segundo esse conceito, uma narrativa ideal  

começa por uma situação estável que uma força qualquer vem 
perturbar. Disso resulta um estado de desequilíbrio; pela ação de 
uma força dirigida em sentido inverso, o equilíbrio é reestabelecido; o 
segundo equilíbrio é semelhante ao primeiro, mas os dois nunca são 
idênticos. (TODOROV, 1979, p. s/p) 
 

Atenta a esse conceito, mas pensando o que seria uma narrativa ideal 

para a pesquisa, considerando que todas as esferas narrativas podem e devem 

ter seu espaço de atuação e poder, fui reler em Todorov (1979) o que ele dizia 

a respeito. Já no prefácio da obra ‘As estruturas narrativas’, ele explica: 

A narrativa se constitui na tensão de duas forças. Uma é a mudança, 
o inexorável curso dos acontecimentos, a interminável narrativa da 
vida (a história), onde cada instante se apresenta pela primeira e 
última vez. É o caos que a segunda força tenta organizar; ela procura 
dar-lhe um sentido, introduzir uma ordem. Essa ordem se traduz pela 
repetição (ou pela semelhança) dos acontecimentos: o momento 
presente não é original, mas repete ou anuncia instantes passados e 
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futuros. A narrativa nunca obedece a uma ou a outra força, mas se 
constitui na tensão das duas (TODOROV, 1979, p. 20). 

 

 Todorov (1979) afirma que a narrativa se constitui na tensão entre duas 

forças. É exatamente nessa tensão entre duas forças que percebo uma 

narrativa desobediente a ambas. A primeira força reside na interminável 

história da vida, no seio dos acontecimentos e a segunda força no momento de 

construção ou elaboração narrativa, no momento de fala, do contar a sua 

história. Percebi essas forças, ao ouvir as histórias das mulheres da pesquisa, 

mas percebo-as também na forma escrita, quando as leio e trago para o debate 

de suas questões. 

 Helena me conta a sua história, uma história que recolhe no tempo que 

costuma chamar de passado. Em sua mente, as informações parecem chegar 

desordenadas, mas essas mesmas lembranças são ordenadas no momento de 

elaborar o texto, do contar a sua narrativa. O momento, como Todorov (1979) 

considera, não é o original, mas repete as negações do passado, como as 

ouvidas por Júlia: “você não vai estudar! Você vai trabalhar dentro de casa!”, as 

ouvidas por Iolanda: “Você é velha demais para estudar!” e “Se você depender 

de um centavo meu para estudar, você não vai ter”. Por outro lado, também 

anuncia os desejos futuros, como dizem Júlia: “Gostaria de aprender a ler para 

ler a bíblia!” e Helena: “Agora que sei ler, quero aproveitar para aprender 

Matemática!” 

Labov (1997 apud PAIVA,2008, p. 2) define narrativa como “o relato de 

uma sequência de eventos que entraram para a biografia do falante por meio 

de uma sequência de orações que correspondem à ordem dos eventos 

originais”. Assim, segundo Paiva (2008), a narrativa deixa de ser vista como um 

mero recontar de eventos aleatórios para ser entendida como algo que entrou 

para a biografia do falante, transformando-se em experiência. Concordo com 

Polkinghorne (1998), citado pela mesma professora Vera Lúcia Paiva (2008, p. 

3), quando este diz que: “O objetivo de estudar o significado narrativo é 

explicitar as operações que produzem um tipo particular de significado, e retirar 

as implicações que esse significado tem para a existência humana”. 

Mas o que vem a ser estudar narrativas à luz da pesquisa narrativa? 

Inúmeros trabalhos das mais diversas áreas do conhecimento humano estão 

se debruçando sobre esse material, definido por Clandinin e Connely (2000, p. 
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20 apud  PAIVA, 2008, p. 3)  como “uma forma de entender a experiência”. 

Grosso modo, essa metodologia de pesquisa pode ser entendida como a 

tentativa de, em uma seleção de histórias, buscar entender as informações ali 

trazidas e trabalhar determinados fenômenos. A pesquisa narrativa, conforme 

asseveram Connelly e Clandinin (2008), trabalha as narrativas tanto como 

método (pesquisa narrativa) quanto como fenômeno de estudo (histórias). Os 

métodos de recolha variam de diários a entrevistas, de autobiografias a 

cadernos de campo. No caso da presente pesquisa, a recolha se deu por 

gravação das narrativas disponibilizadas oralmente e de forma espontânea (já 

que elas incidiram dentro das conversas), seguida, depois, por sua 

transcrição137.  

 

3.4 A pesquisa narrativa em foco 

É vivendo que o sujeito desenha os contornos de sua história pessoal. 

Mas essa história pessoal - ou a narrativa que se constrói em uma vida - não 

se constrói sozinha. Em uma dada história pessoal, habitam outras tantas 

histórias, ouvidas, lidas ou vivenciadas. Nas histórias de vida, não existe a voz 

de um único sujeito, pois, assim como as histórias que se cruzam e se 

multiplicam em muitas outras, as vozes também se encontram e se 

embaralham em um coro que confunde, por exemplo, a noção de autoria. Em 

uma elaboração narrativa, o que é de fato “meu” e o que pertence ao “outro”?  

Eu já conhecia algumas letras, quando entrei no projeto “Vida em 

Movimento”. Já sabia fazer mais ou menos o meu nome. Trabalhei como 

merendeira do Estado, sou aposentada como merendeira, mas achei que 

precisava aprender mais. Eu entrei esse ano e já estou lendo. A leitura faz 

muita falta. Sem se saber ler, não se caminha com as próprias pernas. Regina 

O passado de qualquer sujeito fica sempre no passado. Este não sai de 

seu lugar e invade o presente, conforme se pensa, quando se fala de memórias 

ou lembranças. As pessoas costumam romantizar e dizer que, ao usarem a 

memória, revivem os fatos passados tal qual eles ocorreram no passado, ideia 

da qual  preciso discordar porque a lembrança desses fatos nunca ocorre da 

                                                           
137

 A professora Vera Lúcia Menezes de Oliveira e Paiva escreve a introdução da Revista 
Brasileira de Linguística Aplicada (RBLA) no oitavo ano de sua existência. O volume em 
questão tem por tema a pesquisa narrativa. 
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mesma maneira, não podendo seu produto  ser verossímil nem mesmo para 

quem o conta. A cada oportunidade que se tem de relembrar um evento, de 

recontar uma situação, é possível que alguns detalhes sejam omitidos ou 

acrescidos.  

Penso nas vezes em que o sujeito conta e reconta a sua própria história 

de vida. A cada vez uma nova história se apresenta, um novo contexto ou 

emoção se configura. Do papel de ouvinte não sou capaz de saber se o sujeito 

burla suas lembranças propositalmente em uma narrativa ou se acredita 

seriamente na veracidade dos fatos que narra. Contudo, ao elaborarem suas 

narrativas, as mulheres da pesquisa não foram capazes de trazer de volta os 

acontecimentos pertencentes ao passado, mas foram capazes de realizar a 

segunda tensão colocada por Todorov (1979), ao escolher e elaborar uma nova 

narrativa para os mesmos acontecimentos vividos. Isto é, elas tiveram a 

oportunidade, a meu ver, de ressignificar as experiências vividas através do 

narrar. 

Estou no projeto porque resolvi fazer o melhor para mim. Preciso 

aprender a ler as palavras de Deus. Na infância eu morava na roça. Comecei a 

trabalhar com 7 anos de idade em casa de família. Sofri muito com minhas 

patroas porque eu não sabia fazer nada direito. Tive 5 filhos e criei um irmão. 

Hoje moro no mesmo quintal que meus filhos e ainda tenho um filho solteiro. 

Tenho 6 netos. Às vezes fico desanimada e eles dizem: “Não, mãe, a senhora 

vai sim!” Então eu venho. Eu moro em Manilha e você sabe que eu chego a 

ficar emocionada quando identifico o nome de uma rua? Almerinda 

Nas narrativas trabalhadas, notei que as mulheres que ali contam parte 

de sua história de vida vão, inevitavelmente, de onde estão, vida adulta, para 

uma questão específica que compartilham e que pertence ao passado: a 

negação da escolarização. Elas não apontam importância nem comentam com 

tanta energia sobre nenhum outro impedimento (dentre os tantos vividos) 

quanto sobre este. 

Esta pesquisa, embora trouxesse parte de um corpus com o qual eu já 

havia trabalhado, se propunha a um caminho outro. Dessa vez, eu não estaria 

mais em campo, não teria encontros pessoais com as mulheres da pesquisa. 

Ciente de que eu não poderia desenvolver uma pesquisa com elas, o que eu 

tinha, em mãos e na lembrança, eram narrativas. Seriam elas a me apontar 
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momentos nos quais eu precisaria chamar os teóricos para com eles pensar. 

Todavia, não pretendia fazer um trabalho de análise do discurso. Queria, na 

verdade, voltar a me encontrar com as vozes daquelas mulheres, mesmo que 

fosse em suas histórias. Então, buscando conhecer mais da metodologia a ser 

empregada, em um dos textos estudados, encontrei nos escritos de Guilherme 

Prado e Liana Serodio (2015): 

A pesquisa narrativa, para ser o que entendemos como metodologia 
narrativa de pesquisa em Educação, exige que o pesquisador se 
coloque como participante da pesquisa, de maneira subjetiva, 
implicada e nada neutra, com seus atos responsivos ao que vier, 
inclusive conflitos. (PRADO; SERODIO, 2015, p. 101). 

 

Assim, fui estudando e percebendo a pesquisa narrativa como potência, 

como produtora de saberes. Decidi, a partir de então, que meu trabalho seria 

guiado por essas vozes  que ainda ecoavam dentro de mim, sem considerar, 

inicialmente, que, na pesquisa narrativa, conforme Connelly e Clandinin (2011 

apud MARIANI;MATTOS, 2012), a fase da transição  - do texto de campo (as 

narrativas ouvidas, gravadas e transcritas) para o texto da pesquisa (a tese) -, 

consiste em uma fase complexa, marcada pela necessidade de composição de 

sentido e conexão entre os dois tipos de textos e a memória138. 

Eu sempre trabalhei na roça e chegava a chorar quando via alguém 

lendo e escrevendo. Eu pedia para o meu pai, mas ele dizia que só iria colocar 

os filhos (homens) mais velhos. E acabava que não colocava nenhum. Então, 

depois de muito tempo pedindo, ele me colocou em uma escola rural, mas lá 

eu não aprendi nada, só copiava e copiava. Maria de Fátima. 

Nesse trecho de narrativa (que retomo do encontro 1), posso me 

demorar para observar e discorrer sobre alguns importantes detalhes daquilo 

que foi narrado por Maria de Fátima. Acredito que pode residir aqui a chance 

de trabalhar “a narrativa da narrativa”, como possibilidade dentro da pesquisa 

narrativa. 

                                                           
138

 Os autores apontam ainda para a incerteza em que o pesquisador narrativo se vê 
mergulhado. Eles dizem que “questões relacionadas às finalidades da pesquisa que pareciam 
claras no início do processo investigativo podem ser questionadas.” (...) “Essas incertezas são 
potencializadas pela compreensão do pesquisador de que o seu texto de pesquisa é uma 
composição que tem como centro pessoas, lugares e coisas que estão em constante e 
contínuo processo de transformação e, portanto, não são estáticos apreensíveis ou passiveis 
de caracterização meramente mecânica” (CONNELLY; CLANDININ, 2011 apud 
MARIANI;MATTOS, 2012, p.666). 
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Posso tentar imaginar Maria de Fátima ainda uma menina. Uma menina 

cuja atenção está sempre apontada na direção da escolarização. Uma menina 

que enxerga a importância da aquisição da leitura e da escrita, talvez por se 

julgar incompleta sem esse conhecimento, talvez por querer mais para si e 

para os seus. Uma menina que trabalha na roça, assim como todos os seus 

irmãos e, provavelmente, ainda precisa ajudar a mãe nos trabalhos domésticos 

e no trato com os irmãos mais novos. Uma menina que escuta o pai dizer que 

seus irmãos homens e mais velhos têm prioridade em questão de 

escolarização.  

Penso o quanto deve ser difícil não ter prioridade e ter que deixar de 

lado o desejo de aprender a ler e a escrever, enquanto seus irmãos (homens e 

mais velhos), provavelmente, não sentem a mesma vontade. A menina Maria 

de Fátima coleciona em sua memória os interditos que a impediram de ser 

escolarizada ao longo da vida: o trabalho na roça para ajudar a família, o 

conhecimento da leitura e escrita como desnecessário, da figura feminina em 

desvantagem em relação à masculina, a casa como a única possibilidade de 

atuação da mulher, entre outros.  

No entanto, se me proponho ao trabalho com a pesquisa narrativa, 

preciso ter também a compreensão da dinamicidade (presente na vida de todas 

pessoas) e que envolve essas mulheres e suas histórias narradas a partir de 

experiências. Tal dinamicidade implica um olhar sempre novo a cada leitura 

dessas narrativas, que me faz encontrar sempre um novo caminho possível de 

ser percorrido. Acredito que é isso que Connelly e Clandinin (2011 apud 

MARIANI; MATTOS,2012) consideram como incertos e complexos os 

caminhos de composição do pesquisador narrativo139.  

Segundo eles, eu, no caso como pesquisadora narrativa, preciso ter em 

mente que, ao lidar com pessoas e suas histórias de vida,  não posso ignorar 

os constantes processos de transformação a que somos cometidos ao longo da 

vida, o que, na escrita, implica a preocupação em relação à escolha da melhor 

forma de tecer um texto de pesquisa. Entretanto, eu considero que essa 

                                                           
139

 Lembro ao leitor que, ao falar do “pesquisador narrativo” me incluo nas questões. Não me 
isento de nenhuma delas, mesmo quando preciso (pela forma da enunciação) falar apenas na 
figura do que se conhece como pesquisador narrativo. Tento dar conta de alguns fatores que 
vão atingir o trabalho e, principalmente, a escrita do pesquisador narrativo não apenas para 
justificativa de alguma falha, mas para que o leitor possa perceber as dificuldades e desafios 
quando se trabalha com a experiência narrada na relação sujeito-sujeito. 
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atenção e preocupação podem até se configurarem como suficientes no que 

toca à complexidade de composição de um texto de pesquisa.  Mas, além 

disso, o pesquisador tem que lidar com o constante movimento que o texto faz, 

ao atuar em terrenos como memória, sujeitos, narrativas espontâneas, 

ressignificação dos sentidos e pesquisa. Esse terreno torna-se um tanto 

movediço e faz emergir a constante incerteza que os autores apontam e que o 

pesquisar narrativo é obrigado a ver em seu texto e com ele conviver140. 

Entre incertezas, vou percebendo detalhes e tentando lhes configurar 

sentido, como, por exemplo: tanto na fala de Maria de Fátima quanto na 

história contada por Júlia, no início desse encontro, posso ver o que Martins 

(2017)141 chama de sujeição mediatizada pelo afeto. Isso porque tanto uma 

quanto outra, assim como outras irmãs de trajetória de vida, experimentaram 

esse tipo de sujeição. Trata-se de uma sujeição mediatizada pelo afeto porque 

o poder e a autoridade não vêm de um homem estranho e qualquer, mas do 

pai delas. O estranho, talvez por ser uma figura distante, poderia representar 

aquele que nada cobra, mas aterroriza. O pai, por sua vez, é a figura que 

“cobra no interior da consciência do sonhador uma justificativa para algo que 

aconteceu ou algo que não foi feito ou, até mesmo, algo que o sonhador tem 

vontade de fazer” (MARTINS, 2017, p. 67).  

Para pensar o papel do sonhador em Martins (2017), promovo uma 

associação com os sujeitos das classes populares que sonham em ter o 

mínimo de escolarização (um direito fundamental de leitura e escrita) e de porte 

desse sonho, de se sentirem partes integrantes de uma sociedade considerada 

letrada.  Tenho que concordar com Martins (2017, p. 17) que o sonhador é, por 

sua vez, “uma pessoa que deve explicações a outrem” 142, quando lembro que, 
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 Connelly e Clandinin (2011 apud MARIANI; MATTOS, 2012, p. 665) apontam que a 
complexidade em compor um texto de pesquisa apela para a “criatividade do pesquisador para, 
se necessário, criar novas formas de composição de textos”. Os autores ressaltam que o 
investigador narrativo deve “estar atento às inúmeras possibilidades de composição dos textos, 
sem perder o status epistemológico”.  
141

 Na obra  “A Sociabilidade do Homem Simples – Cotidiano e História na Sociedade Anômala” 
mais precisamente no capítulo intitulado “A Peleja da Vida Cotidiana”, Martins (2017) expõe um 
trabalho de pesquisa realizado junto com seus alunos sobre os sonhos dos sujeitos de classe 
média. Ao analisar os caminhos e motivos apresentados nos sonhos, ele pensa a questão do 
medo, sempre presente, tanto em casa quanto na rua. 
142

 Trata-se, ainda segundo Martins (2017) de um ser dominado por outrem dentro de sua 
própria consciência, o que talvez reforçaria o que apresento com mais detalhe nos próximos 
encontros, mais precisamente no encontro 5 deste trabalho, quando discorro sobre a 
culpabilização do próprio sujeito a respeito de sua escolarização precária ou ausente; o que 
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ao narrar suas histórias em relação à não escolarização, elas lamentam, 

tentam justificar e apresentar os impedimentos como justificativas (mais do que 

plausíveis), como se devessem explicações, quem sabe a elas mesmas. 

 

3. 5 O encontro da experiência com a narrativa 

O termo experiência é um termo muito caro à investigação narrativa. 

Essa abordagem investigativa busca e encontra nesse termo seu principal meio 

e acesso de pesquisa, pois entende a experiência como pessoal e social.  

Como experiências pessoais podem ser compreendidos os anseios e os 

sentimentos oriundos do íntimo do ser humano. Já a perspectiva social da 

experiência expressa os fatores externos, mas que, da mesma forma, 

contribuem para a constituição de sua experiência, que vem a ser, em meu 

entender, esse encontro ou diálogo que travamos conosco em meio ao que 

vivemos. Por essa razão, não concebo a experiência como isolada, nem 

estanque. Ela desenrola-se e reafirma-se, ela se mistura a outras experiências 

e segue seu rumo. Ela faz parte de uma trajetória que acompanha o ser em 

toda a sua existência. Também por isso, talvez, não possa ser isolada quando 

o que está em questão é o que se viveu, como se viveu, o que se sentiu, o que 

se experimentou. Tudo isso faz parte desse todo denominado de experiência. 

Nesta pesquisa, enfrento o terreno movediço para seguir o caminho 

ditado por narrativas que trazem essas experiências: pessoais e sociais de 

mulheres. Algumas ainda não alfabetizadas, outras em fase de alfabetização, 

que sofreram escolarização precária ou ausente na infância143. Enfim, 

narrativas que contam a experiência – o trazido junto benjaminiano - de esperar 

por anos a fio o momento de se escolarizar, de encarar de frente todas as 

interdições, negações, preconceitos e injustiças que ainda lhes tentam impor.  

 No texto “Experiência e Pobreza”, Walter Benjamin (1987) conta a 

parábola do velho que, no momento de sua morte, revela aos filhos a 

                                                                                                                                                                          
Martins  vai ainda considerar, ao citar Foucault, na “interiorização do olhar oculto que vigia” 
(MARTINS, 2017, p. 68). 
143

 Entendo o termo infância tal qual Gagnebin (2014, p. 227-228)) a coloca: “é o território 
privilegiado do encontro singular com aquilo que vem de longe, com os mortos e o passado, e 
que os vivos trazem junto e transmitem, na maioria das vezes, de maneira não consciente”. 
Segundo a autora, Benjamin utiliza a imagem do armário (ou cômoda) para pensar esse 
“trazido junto”.  
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existência de um “tesouro” em suas videiras144. Após a procura do tal “tesouro”, 

os filhos nada encontram. Mas, com a chegada do outono, eles se dão conta 

de que, na verdade, o “tesouro” em questão se tratava do pleno conhecimento 

do pai (de sua experiência) do período em que a sua videira (deixada aos filhos 

como herança) produzia mais do que qualquer outra. 

 Assim é que o leitor inicia, no texto benjaminiano, o contato com a sua 

concepção de experiência. Mas após essa expedição na profundeza da 

lembrança, Benjamin (1987) começa a se perguntar e instiga também o leitor a 

pensar com ele: o que foi feito dessas narrativas que contavam as histórias da 

maneira como elas deveriam ser contadas? Quem transmite essas 

experiências que saiba exatamente o que elas são, o que elas significam e o 

que podem transmitir aos mais jovens?145 

 No texto “O Narrador”, Benjamin (1992) também aborda tal questão. Ao 

descrever Nikolai Lesskov (que nasceu em 1831 e morreu em 1895) como 

narrador, diz que essa tentativa não o faz ficar mais próximo, mas sim ainda 

mais distante de nossa época. Ele nos mostra que a experiência, com a qual 

temos oportunidade de aprender quase que diariamente, nos diz que “a arte de 

narrar está em extinção” (BENJAMIM, 1992, p.27-28). Além do embaraço 

frente a um pedido para contar uma história, Benjamin (1992) também fala da 

incapacidade que percebia já em sua época: a incapacidade de trocar 

experiências.  

 A experiência que poderia resultar da guerra, por exemplo, é descrita por 

Benjamin (1992) como um período que emudeceu as pessoas que dela 

voltavam, assim como a literatura que seria produzida após o período, ela 

poderia conter tudo, “menos a experiência que se transmite de boca em boca” 

(BENJAMIN, 1992, p. 28)146. Segundo Gagnebin (2014), Benjamin discorre 

sobre essa expressão literária, chamada de a “literatura do trauma” e reafirma 
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 Gagnebin (2014, p. 225) também dá conta desse texto benjaminiano quando diz: “A imagem 
do moribundo que transmite uma mensagem, uma narrativa ou um saber, domina o palco da 
narração, como ocorre no início do pequeno ensaio ‘Experiência e Pobreza’”.  
145

 Talvez, quem sabe, essas narrativas tenham sido resguardadas, postas a salvo. Talvez 
sejam o que Nietzsche (apud GAGNEBIN, 2014, p. 231) disse ser o “esquecimento feliz” – 
diferente do esquecimento primário, este esquecimento é adquirido por um trabalho de 
lembrança tão profundo que permitiria fazer as pazes com o passado, o que Freud, segundo 
Gagnebin (2014, p. 231) chama de “perlaboração”.  
146

 Para Benjamin (1992), a experiência que anda de boca em boca é a fonte onde todos os 
narradores vão beber.  
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a necessidade do que não pode ser esquecido juntamente com a 

impossibilidade de dizê-lo. Em outro momento e lugar, Derrida também vai 

discorrer sobre a necessidade de dizer e a impossibilidade de não dizer. 

 Aqui também me prendo a essas duas vertentes que não são 

dicotômicas, mas que se entrecruzam e se complementam. A necessidade de 

dizer sobre essas mulheres me fez chegar até aqui, mas também a 

impossibilidade de não dizer sobre o que ouvi, atrelada, obviamente, à 

esperança de que negações e impedimentos assim não mais ocorram. 

 Uma outra questão que me interessa nesta pesquisa é a dimensão 

utilitária que Benjamin (1992) observou em arquétipos de narradores natos. A 

verdadeira essência da narrativa, para ele, pode expressar, nessa dimensão 

utilitária, tanto ensinamentos morais, instruções práticas, ditados ou normas de 

vida. Contudo, o que promove um acordo entre todas essas utilidades é a sua 

necessidade de “dar conselhos”.  

 Dar conselhos não seria apenas a ação de chamar alguém para dizer 

algo em especial ou dizer quando for solicitado. Essa ação de “dar conselhos” 

que Benjamin (1992) apresenta, posso vê-la nas narrativas que trago como 

corpus metodológico para este trabalho de tese.  

 Acredito que o ato de compartilhar essas narrativas pode ter o mesmo 

sabor que o “dar conselhos” a que Benjamin (1992) alude. Nem sempre os 

conselhos vêm após uma solicitação, às vezes somos surpreendidos por 

conselhos, mesmo antes de saber que deles precisamos. Acredito que faz 

parte da dimensão do “dar um conselho”, a surpresa daquele que o recebe. 

Segundo Benjamin (1992), o conselho configura mais uma proposta do que 

uma resposta a uma pergunta, mas é preciso estar apto a receber tal 

mensagem147. Ele é tecido na vida vivida, ele é a sabedoria, a mesma 

sabedoria que, para Benjamin (1992), está a morrer. Acredito que, com 

trabalhos como este, baseado nas experiências de narradoras protagonistas de 

suas próprias vidas, que compartilham de suas experiências com ouvintes e 

leitores, podemos ainda ter esperança de que essa sabedoria não morra, mas 

que germine nas memórias para serem recontadas. 

 

                                                           
147

 Benjamin (1992, p. 31) diz que “alguém só está receptivo a um conselho quando for capaz 
de expor abertamente a sua situação”. 
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3. 7 O encontro da narrativa com o sonho ético148 

Quando a dimensão ética perpassa e toca a investigação acadêmica, a 

investigação narrativa, propriamente, por ter como foco a experiência de 

sujeitos, revela-se como um trabalho investigativo em que o(a) narrador(a) não 

é mero informante, nem o pesquisador se encontra alheio a essas mesmas 

experiências. O(A) pesquisador(a) encontra-se em relação com o outro. O 

pesquisador(a) é o(a) ouvinte dessa relação e com o(a) narrador(a) compartilha 

um momento de experiência que não será mais repetido: a experiência contida, 

sentida, vivida naquele momento, uma experiência que se passa entre os dois 

(ou outras pessoas mais), ao som do que é contado, daquela história ou da 

experiência narrada149. 

No entanto, a questão da eticidade não é uma questão dada ou sempre 

seguida. Para Freire (1996), ela passa pela opção. Posso ser uma 

pesquisadora ética quando tenho consciência do meu inacabamento e, da 

mesma forma, respeito a inconclusão do outro, tendo ele consciência ou não 

dela. Mas posso também agir contrariamente a isso, traindo a relação ética150. 

No que toca a esta pesquisa, perpassando as questões relativas à 

eticidade, optei por não trocar os nomes das mulheres, narradoras da 

pesquisa. Essa opção só se deu pela certeza de não poderem ser identificadas 

facilmente pelo leitor. Opto também em não revelar suas idades, se estão vivas 

ou não, onde moravam ou onde se encontram agora. Nosso contato se deu há 

anos e acredito eu que não infrinjo a ética no que toca à preservação de suas 

identidades, ao tecer este trabalho.  

Considero mais importantes do que os seus nomes, as questões e as 

queixas que emergem de suas falas, que envolvem e tocam, de alguma forma, 
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  Freire (1996, p. 59) adverte que “o inacabamento de que nos tornamos conscientes nos fez 
seres éticos. O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um 
favor que podemos ou não conceder uns aos outros”.  
149

 Muitas questões remexem o pesquisar pelo caminho. São questões que vão além do 
encontro com as participantes da pesquisa. Quero dizer que tanto a pesquisa pode sofrer 
mudanças, quanto os sujeitos participantes podem manifestar vontade de traçar um novo 
percurso, dando um novo curso ao que vinha dizendo. 
150

 Aos moldes burocráticos, a ética também tem um papel fundamental na investigação 
narrativa. Passando por um comitê de ética, caso a intenção do pesquisador seja revelar os 
nomes ou outros dados dos participantes da pesquisa, será necessário ter um termo de 
consentimento. Para alguns teóricos, como Connelly e Clandinin (apud SAHAGOFF, 2015), os 
pesquisadores narrativos ficariam, dessa forma, amarrados aos processos de aprovação ética 
ao desenvolverem suas pesquisas. 
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todas as mulheres das classes populares de qualquer época. Isso porque, 

apesar do passar do tempo, as questões de impedimento, de preconceito, de 

subalternização acerca da mulher negra, pobre e não escolarizada ainda 

persistem. 

A questão da responsabilidade também aparece atrelada ao aspecto 

ético no tratamento das questões em qualquer investigação, seja ela qualitativa 

ou quantitativa. Contudo, na pesquisa narrativa, conforme a metáfora trazida 

por Sahagoff (2015, p. 5), “o pesquisador entra na paisagem e participa de uma 

vida em andamento.” Por isso, é necessário que se tenha a incerteza, a dúvida 

como companheiras durante essa jornada rumo ao universo alheio151. 

 

3.8  A vertente noturna da palavra 

 

“Se calhar só aquele que sofre a experiência da privação da casa é 
capaz de oferecer a hospitalidade.” (DUFOURMANTELLE, 2003, p. 
17) 

 

Estou ciente de que a experiência trazida e narrada por cada sujeito 

não cabe na “ordem do dia”, na ordem do visível, da memória, pois se subtrai 

ao desvelamento, ao escapar, muitas vezes, à compreensão de seu próprio 

autor. Acredito, da mesma forma, que toda narrativa é composta de elementos 

de outras narrativas, ouvidas em outros lugares, contadas por desconhecidos, 

criadas pela imaginação, fantasiadas ou mesmo inventadas.  

Parei para ouvir melhor o que Anne Dufourmantelle (2003) escreve no 

prefácio de uma obra em que convida Jacques Derrida a pensar sobre a 

vertente noturna da palavra. Penso que os encontros propostos neste trabalho 

de tese testemunham essa vertente152. A vertente noturna da palavra seria 

aquilo que pode ser chamado de obsessão por sua autenticidade e 

                                                           
151

 Ao pensar essa relação que se constrói entre os participantes da pesquisa, a investigação 
narrativa me ajuda a mostrar que, pela narrativa de histórias e trocas de experiências, as 
pessoas podem passar a compreender melhor o seu percurso, bem como o percurso dos 
outros ao seu redor. Um novo olhar é lançado sobre questões que foram vividas, 
experimentadas ou sofridas. Assim, acredito que um re-pensar de uma experiência narrada 
pode apontar para um novo conhecer que se tece ao re-contar e ouvir histórias. 

 
152

 Anne Dufourmantelle escreve o prefácio chamado de “Convite” na obra Da Hospitalidade 
(2003).  
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impossibilidade de cópia ou falsificação, aquilo que não pode ser de mais 

ninguém, a não ser de quem a sente ou vive. 

Ao trabalhar com narrativas (inicialmente disponibilizadas de forma oral), 

não posso desconsiderar a presença inerente e inevitável dessa vertente e, 

assim como lembra Derrida (apud DUFOURMANTELLE, 2003, p. 11 ), “haverá 

de interpretar o que eu não quero ou não posso dizer, o não-dito, o interdito153, 

o silenciado, o encravado...” E, assim, tento acolher e abordar cuidadosamente 

cada palavra a mim confiada no intuito de não ignorar aquilo que se murmurou, 

aquilo que ressoou, aquilo que se escondeu nas entrelinhas ou aquilo ainda 

que, por vezes, se revelou para, em outro momento, esconder-se dentro das 

próprias palavras.  

Encontro ainda no que Dufourmantelle (2003) escreve, eco para o que 

pretendo expor ao tratar as narrativas que compõem este trabalho. São 

palavras, que expõem os seus rasgões, que não são previamente formuladas, 

nem mesmo trabalhadas no momento de dizer, embora se tente dizer o melhor 

possível. Ao ouvir as histórias que trago para esta pesquisa, a sensação é 

mesmo de ouvir um pensamento em voz alta. Não há linearidade temporal, 

tampouco de formulações. Suas falas vêm e vão, como despejadas para quem 

tiver braços para segurar, ou melhor, ouvidos para ouvir. Trago ainda Anne 

Dufourmantelle (2003) para pensar: 

Tudo se passa como se assistíssemos a um pensamento pensante 
no próprio momento da sua enunciação. Aquele que assim filosofa, 
em voz alta, não desenrola uma trama lisa e unívoca, expõe antes 
seus rasgões. Deixa lugar ao espanto, àquilo que rompe a reflexão na 
sensação do assombro. (DUFOURMANTELLE, 2003, p. 13). 

 

A impressão ou sensação do “assombro” pode apontar inúmeros 

caminhos. Ciente de que falar em “assombro” pode levar essa reflexão para 

campos semânticos demasiadamente pesados, embarco na elucidação dada 

pela mesma autora e com a qual concordo ao dizer que não é de peso algum 

que se trata, mas sim de um espaço do não conhecível (do não dizível, de um 

certo interdito?) e diante do qual, em um possível sobressalto, ela, a palavra ou 

a história narrada, com seus sons e silêncios, nos detém um instante. 

Dufourmantelle (2003) traz um exemplo que ajuda a elucidar sobre do 

que se trata tal “assombro” ou “sobressalto”, quando menciona a leitura de uma 

                                                           
153

 O presente trabalho aborda a noção de interdito, no mínimo, de duas formas: o não-dito ou 
aquilo que pode ou deseja impedir alguém de dizer ou dizer-se (dizer a sua palavra). 
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partitura e da forma como as notações dos silêncios fazem a linha melódica 

entrar em diálogo com o silêncio que a sustém. Esse “assombro” ou 

“sobressalto”, embora inevitavelmente percebido e reconhecido, não escapa 

completamente ao exercício de poder daquele que deseja seu desvelamento. 

Da mesma forma, aquele que conta sua história expõe suas entranhas e 

fragilidades, expõe-se ao outro, ao outro que deseja ardentemente adentrar, 

hospedar-se, ser seu hóspede (mesmo que hostil), encontrando, nesse preciso 

momento, a entrada, a passagem, a abertura necessária para o enigma, o 

desconhecido que figura o outro. 

Ao trazer as narrativas das mulheres da pesquisa e tentar com elas 

aprender, reconheço, contudo, que relações de poder existem e interferem, 

mesmo que não sejam elas fontes principais ou conscientes de intenção. 

Pensando melhor a respeito, parece impossível escapar dessa relação de 

poderio quando se tenta desvendar o que o outro diz ou não diz, vez que  é 

sempre bom lembrar que o não dito não é ausência de dizer ou do que dizer, 

assim como silêncio154 não configura ausência de som.  

Mesmo que se privilegie (diferente de “dar” o privilégio) o dizer do outro 

em algum contexto oral ou escrito, ainda que todo o percurso seja guiado pelas 

palavras proferidas pelo outro, mesmo ainda que, generosamente, ou de forma 

hospitaleira, se tente acolher o dizer do outro, parece inevitável a ação de 

“reconduzir o desconhecido ao conhecido”, (possivelmente para nos livrarmos 

do tal “assombro”?) aniquilando e desmantelando o segredo, o mistério 

inerente a toda palavra, a todo dizer. 

Escavando as questões metodológicas, aprendi que o estranhamento 

que poderia ser chamado de “assombro” permitiu que eu adentrasse os 

recantos do não dizer, dos silêncios155 e das pausas. Talvez, sem esse 

“assombro”, percebido nas histórias das mulheres da pesquisa, eu estivesse 

limitada a re-dizer apenas o que escutei, a re-contar com minhas palavras 

aquilo que ouvi ou, ainda, falar pelo outro o que ele efetivamente não disse, 
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  Freire (1996) expõe a importância fundamental do silêncio no espaço da comunicação. 
155

 No texto “A Fala dos Excluídos”, Garcia e Valla (1996) falam da importância e do esforço de 
nos debruçarmos sobre o que os grupos subalternizados vêm dizendo através de palavras, 
gestos ou mesmo por seu silêncio. O que antes era qualificado como apatia, desinteresse, 
conformismo, fatalismo, malandragem ou passividade, pode ser identificado como formas de 
resistências popular.  
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pressupor com minhas ideias aquilo que não foi dito pensado ou vivido por 

elas.  

Penso esse “assombro” relacionado ao que Garcia (2003) diz sobre o 

estudo com o cotidiano, “que assusta, dá medo” (2003, p.193 ), mas, ao 

mesmo tempo, percebo que o que poderia gerar tensão consiste, 

principalmente, em motivação para avançar, adentrar ou mergulhar não apenas 

no cotidiano, mas também nos sujeitos que nele habitam, sujeitos que narram 

esse cotidiano a partir de suas histórias, mas que também são narrados por 

ele. 

As questões que retomo nesta metodologia, assumo-as como reações e 

arma de luta, de poderio, de política em relação não apenas em relação à 

figura do outro, mas em relação ao seu dizer, ao seu contar, ao seu relato, à 

narrativa que compõe sua história, que moldam suas experiências, visto que 

estas podem orientar e provocar um repensar de aspectos não dizíveis, não 

visíveis, mas nem por isso ausentes. 

Com o reconhecimento das relações de poder dentro desta pesquisa, 

seria em vão afastar-me de suas dimensões políticas, tampouco finalizar este 

encontro/capítulo metodológico com a sensação de ter conhecido tudo que foi 

dito e tudo que não foi dito pelo pelas mulheres da pesquisa sobre suas 

experiências de não escolarização.  

A tratativa dos aspectos metodológicos deixa claro que, no tocante às 

narrativas apresentadas, o sujeito é hóspede juntamente com suas histórias e 

experiências, acolhido com o que diz, juntamente com aquilo que não quer 

dizer ou que não pode dizer. O seu não-dizer, ou a vertente noturna de sua 

palavra, encontra com seu “assombro” em outros dizeres e outras histórias nos 

encontros/capítulos deste trabalho. E, no encontro de histórias, seus sujeitos, 

medos e assombros, fui escolhida a acolher narrativas por vezes também 

veladas, obscuras, caladas, interditadas, mas que precisavam serem ouvidas.  

Não encaminhei esta pesquisa no sentido de desconsiderar aquilo que é 

difícil de ouvir. Justamente por isso acredito ser necessária essa discussão, 

para que se esgarce essa relação de poder que ou ignora o que não é audível 

ou tenta exercer o domínio de tornar o desconhecido conhecido, indo na 

contramão do conceito de hospitalidade discutido por Jacques Derrida (2001). 
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3.8  Os capítulos como encontros narrativos 

Entendo o conceito de encontro como diálogo, conforme Freire (2011), 

como hospitalidade, conforme Derrida (2001) e, ainda, como possibilidade e 

troca de experiências, conforme Benjamin (1992), mas também como tensão, 

conflito e possível hostilidade. Sigo pelo caminho do tratamento das palavras 

das mulheres da pesquisa, do acolhimento, sem, contudo, negar a dimensão 

política de exercício de poder que atravessa as narrativas que compõem este 

trabalho.  

 Lembro, por exemplo, de como algumas ficavam muito surpresas ao 

receberem um elogio sobre a beleza de sua letra ou o capricho de seus 

cadernos. Algumas me diziam: “Acha minha letra bonita? Mas o que adianta? 

Eu nem sei o que estou copiando...copio, mas não entendo nada.” Outras 

colocavam ainda: “Estou na mesma situação de quando era criança, estou aqui 

no projeto, mas ainda não sei ler o que copio do quadro”. 

Hospitalidade e hostilidade andam mesmo de mãos dadas, conforme 

Derrida (2003) mostra, quando realiza um estudo etimológico. Senti isso ao 

encontrar letras perfeitamente desenhadas, cadernos decorados e cheios de 

capricho. Todavia, encontrava também mulheres contrariadas diante do que 

poderia parecer uma perda de tempo em suas vidas. Desejavam muito mais do 

que enfeitar cadernos e ter letras bonitas, desejavam ardentemente adquirir a 

leitura e a escrita, não estavam ali senão com esse propósito, não queriam 

decodificar ou copiar letras do quadro. Aguardavam ansiosamente que a magia 

de entender o que estava escrito no quadro se desse a qualquer momento. 

Essa indignação era o poder da rebeldia que Freire (1996) considera 

importante para a luta de quem não se quer estático diante do poder 

dominante. 

Por suas histórias contadas, essas mulheres transformavam as 

vivências sofridas no passado em algo novo que traziam para o presente. Cada 

experiência revisitada funcionava como um movo caminho ao encontro de si 

mesma, uma ressignificação do vivido, um mergulho para dentro de si, uma 

releitura do que havia passado. 

Com a ajuda de Freire (2011b), reflito sobre a prática da cópia que 

algumas dessas mulheres trazem em suas narrativas. Quando ele escreveu “A 



117 
 

Importância do Ato de Ler”, talvez pressentisse que ainda hoje enfrentaríamos 

essa questão nos cursos de alfabetização. A prática da cópia fere totalmente a 

montagem da expressão escrita na expressão oral, como apregoa ainda Freire 

(2011b) acerca da alfabetização. 

Essa discussão, por sua potência, poderia me levar a longas páginas de 

elaborações textuais, pois há muito o que se dizer sobre essa prática ainda 

vigente nos cursos de alfabetização de crianças e de adultos. A crença de que 

a cópia e a repetição cansativa do que está escrito no quadro promoveriam o 

educando ao status de alfabetizado ainda é forte em nosso país. Dessa forma, 

não me detenho aqui a respeito dessa questão, mas não poderia, de forma 

alguma, ouvir essas experiências e nada considerar sobre elas.  

 

 

3.9  Da temporalidade na pesquisa narrativa 

A questão da temporalidade atrelada à questão da memória, a despeito 

de não ser um tema extensamente desenvolvido neste trabalho, é uma questão 

que não pode deixar de ser considerada na pesquisa narrativa156. Passado, 

presente e futuro se entrecruzam de forma inevitável nesse tipo de pesquisa.  

No caso das narrativas das mulheres participantes da pesquisa, é 

possível vislumbrar facilmente que trazem as três perspectivas temporais 

assinaladas.  

Primeiro, elas identificam que sofreram a ausência ou a precariedade de 

escolarização (na infância ou adolescência, possivelmente, mas sem marcação 

cronológica específica). Em segundo lugar, de porte dessa bagagem do 

passado, elas ressignificam o seu presente, a narrativa do que são (mulheres 

sem ou com pouca escolarização – exceto Iolanda que cursou ensino médio) e, 

ao narrar, arrumam essas experiências em suas histórias para melhor 

compreensão do outro e de si mesmas. Em terceiro lugar, projetam esse “eu 

era” (passado) e “eu sou” (presente) para o futuro, almejando ser uma mulher 

escolarizada, com seus direitos, seus espaços garantidos, visando à 

emancipação e à transformação a que têm direito.  

                                                           
156

 Tal discussão forçaria a presença de ainda mais elementos, o que engrossaria mais o corpo 
do texto e, talvez, provocasse mais cansaço no leitor do que a convicção da necessidade de 
adentrar por mais um dentre os vários caminhos e possibilidades encontradas. 



118 
 

A pesquisa narrativa, segundo Souza (2016, p. 28), consiste em um 

método que permite “apreender a realidade presente e o passado pela 

experiência e vozes dos atores sociais que as viveram”. 

A investigação narrativa traz ainda o deslocamento do narrador entre o 

papel de ator e de narrador de sua história vivida. As mulheres da pesquisa 

olham para o passado e enxergam-se atuando nos cenários em que viveram. 

Contudo, ao narrarem suas experiências no presente, elas olham para o 

mesmo passado e cenário e tentam dar conta daquela vivência, isto é, 

transitam entre os papéis de atrizes e narradoras de suas próprias histórias e 

experiências. 

Entretanto, tramitam na questão da temporalidade, o que Gagnebin 

(2014) considera a “problemática da tradição”, quando o que está em questão é 

um questionamento aos valores tidos como tradicionais, averso a uma 

sacralização do mesmo. Essa reflexão diz respeito a uma reflexão 

historiográfica que critica, por sua vez, o que é narrado e por quem na história, 

passando ainda por uma crítica ao cânone e a quem o institui. Esse cenário 

apontado por Benjamin toca a presente pesquisa, pois expõe aqueles que 

podem dizer e aparecer e outros que tiveram suas vozes abafadas e 

praticamente não existiram, por isso não ocupam os relatos, não fazem parte 

da história. 

 

 

3.10 A investigação narrativa e a escrita da voz 

A investigação narrativa versa ainda sobre a problemática de 

transcrição daquilo que foi dito, falado ou contado. É importante e urgente que 

se pense ainda sobre o projeto de “escrever a voz”, rompendo as barreiras 

entre o enunciado (objeto escrevível) e a enunciação (ato de dizer). Estou 

apoiada em Certeau (2012, p. 231). ao buscar refletir sobre a enunciação como 

a “louca da casa”, justamente por não revelar aquele que fala. Quem fala? É o 

selvagem, o louco, a criança ou a mulher? Diante de algo que parece escapar 

à ordem do dia, a voz - pertencente à oralidade e fugidia por excelência - é a 

enunciação, a estranha, a estrangeira, a que tem a oportunidade de driblar o 

controle hegemônico, como destaca Certeau: 
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Eis então que um falar se depreende ou se mantém, mas como aquilo 
que “escapa” à dominação de uma economia sociocultural, à 
organização de uma razão, à escolarização obrigatória, ao poder de 
uma elite e, enfim, ao controle da consciência esclarecida. 
(CERTEAU, 2012, p.  229). 

 

As mulheres desta pesquisa compartilharam suas histórias oralmente e 

revelaram sua presença diante das ausências sofridas. Por vezes, dizemos que 

os sujeitos das classes populares não têm voz e achamos que trabalhos 

científicos podem dar-lhes voz. Contesto essa forma de pensamento, pois tanto 

as mulheres desta pesquisa quanto outras e outros das classes populares não 

precisam de alguém que lhe dê voz. Sua voz por si é já mais uma forma de 

alteridade, de resistência, pois, mesmo quando abafada, ela ainda está ali, por 

dizer, sufocada na garganta, mas ainda ali.  

Essa voz é um rastro157, que pode até não ocupar um lugar visível, por 

escrito, já que não dominam essa ferramenta, mas utilizam as armas que têm 

ao calar ou ao dizer. Ao dizer isso, acredito ser imprescindível colocar a 

diferença que quase nunca é vista entre “não ter voz”, “não dizer a palavra” 

quando relemos Freire (2011a). 

Submetidos aos mitos da cultura dominante, entre eles o de sua 
natural inferioridade, não percebem, quase sempre, a significação 
real de sua ação transformadora sobre o mundo. Dificultados em 
reconhecer a razão de ser dos fatos que os envolvem, é natural que 
muitos, entre eles, não estabeleçam a relação entre não ter voz, não 
dizer a palavra e o sistema de exploração em que vivem. (FREIRE, 
2011, p. 79). 

 

São enunciações estranhas e relegadas historicamente, ato de dizer do 

louco, da criança, do selvagem e da mulher e, segundo Certeau (2012), para 

cada uma dessas enunciações existe uma mobilização científica e social 

correspondente158: “A colonização civilizadora, a psiquiatria, a pedagogia, a 

educação popular, a psicanálise, etc. – restaurações de escrituras nessas 

regiões emancipadas” (CERTEAU, 2012, p. 229-230). 

                                                           
157

 Segundo Nascimento (2004, p. 35) o rastro em Derrida “é por definição finito, delével, 
embora tudo se faça para que sua inscrição dure, permaneça, resista. A restância do rastro é o 
índice mesmo de sua resistência. (p. 35) 
158

 O mesmo raciocínio encontramos no capítulo “O que é um agenciamento?” da obra Kafka 
por uma Menor, de Guilles Deleuze e Félix Guattari. Quando os autores apontam para um 
“agenciamento coletivo” ao dizer que a coletividade não é um sujeito, nem de enunciação, nem 
de enunciado.” (p. 141). 
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Ao ler a reflexão de Certeau (2012) sobre a personagem Sexta-feira, do 

romance “Robinson Crusoé”, de Daniel Defoe (1719)159, por exemplo, pude 

verificar essa presença que é ausência ao mesmo tempo. Certeau (2012) 

mostra que as pegadas deixadas na areia da praia pelo “selvagem” chamado 

Sexta-feira, transformam o conquistador burguês em um homem “fora de si”. 

Vira também ele um “selvagem” (a procura do possível intruso ou inimigo) por 

um sinal que marca (sem escrita, com pegadas) a presença de um outro na 

mesma ilha, deserta até então. 

O mesmo é transformado em outro pelo encontro que ainda só se 

apresentou pelo rastro (pegadas deixadas na areia da praia). Esse estranho é 

o estrangeiro, anunciado pela voz (não autorizada) de alguém que quer fazer-

se presente: A criança sem escolarização nas histórias das mulheres da 

pesquisa? 

Para Walter Benjamin (1992), o livro é uma miniaturação do mundo que 

é habitado160 pelo leitor. E é só dessa forma, entrando no livro (no que chama 

de “pequeno mundo”), que é possível encontrar significado nos acontecimentos 

do passado, acontecimentos que, na sua concepção, são “eufemisticamente 

conhecidos por experiência” (BENJAMIN, 1992, p. 24). Nesta pesquisa adentro 

o “pequeno mundo” trazido pelas mulheres com suas narrativas. 

 Aqui vejo ressurgir a questão da experiência.  Mas, antes de percorrer os 

caminhos de qualquer outra análise, tento pensar, junto com a frase de 

Benjamin, nas narrativas das mulheres desta pesquisa. São narrativas orais 

que trazem acontecimentos do passado, que voltam ao período (da infância ou 

adolescência) em que o desejo pela escolarização já demonstrava força, mas 

não uma força suficiente para vencer todos os interditos impostos. Entretanto, 

ao tocar na possibilidade de encontrar significado nos acontecimentos do 

passado, Benjamin (1992) os define como um “eufemismo”, um “eufemismo” tal 

que se conhece com o nome de experiência. 

 Para tentar entender melhor o que Benjamin (1992) escreveu, penso 

antes na figura de linguagem usada por ele para definir o termo “experiência”. 

A figura “eufemismo” nada mais é que a tentativa de minimizar ou suavizar um 

                                                           
159

 Título original: The Life and Strange Surprizing Adventures of Robinson Crusoe. Literatura 
160

 Penso no texto de Martin Heidegger: “Poeticamente o homem habita”, mesmo tendo lido na 
introdução de Susan Sontag para a obra “Rua de Sentido Único”, que Walter Benjamin 
desprezava Heidegger. 
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termo, situação ou expressão que possa, talvez, chocar o interlocutor. 

Experiência seria, então, para Benjamin, a suavização de algo equivalente a 

“acontecimentos do passado”. Talvez tenha sido assim definido por ser um 

conceito impreciso ou ainda porque a palavra “experiência” possa também 

apontar para algo associado à experimentação, que pode mudar de acordo 

com o pensamento de cada autor, ao sabor da movimentação dos sujeitos 

envolvidos.  

 Assim como Benjamin (1992), outros teóricos problematizam o conceito 

de experiência e, consequentemente, a escassez do trabalho narrativo. Para 

John Dewey (1929), a experiência tem profundidade e também possui uma 

indefinida extensão elástica.  

 Derrida (2003, p. 6) também discorre sobre a questão da experiência 

e diz que ela, a experiência, é outra palavra para viagem, ou uma “incursão 

aleatória num trajeto”. Giorgio Agamben (2014), ao pensar sobre a pobreza em 

experiência comunicável, trazida por Walter Benjamin (1992), reflete sobre a 

destruição da experiência: 

Todo discurso sobre a experiência deve partir atualmente da 
constatação de que ela não é mais algo que ainda nos seja dado a 
fazer. Pois, assim como foi privado de sua biografia, o homem 
contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a 
incapacidade de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos 
poucos dados certos de que disponha sobre si mesmo (AGAMBEN, 
2014, p. 21). 

 

 Giorgio Agamben (2014), assim como Benjamin (1992), acredita na 

ausência de capacidade narrativa da experiência. Para Benjamin, a guerra foi 

uma responsável muito importante, pois os homens voltavam emudecidos. 

Contudo, para Agamben (2014, p. 22), o homem moderno, muitas das vezes, 

não deseja ter a experiência e foge dela, não precisa de uma catástrofe como 

uma guerra, porque o homem estaria, segundo ele, “expropriado de sua 

experiência”161.  

 A leitura de Agamben (2014) sobre expropriação da experiência não 

versa sobre a confiança, mas sobre a dúvida. Segundo ele, se a experiência 

                                                           
161

 Os eventos nunca se tornariam experiências porque tudo é vivido de forma efêmera e 
superficial, quase nada hoje teria elementos traduzíveis em experiência. Para ele, os gêneros 
do discurso a máxima e o provérbio, por exemplo, praticamente não existem mais. Agora é a 
vez de o slogan mostrar que ali não é o lugar a procurar pela experiência. (p. 23) 
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ocorresse espontaneamente, ela seria chamada de “acaso”, se fosse buscada, 

chamar-se-ia de “experimento”162.   

 Parti das narrativas das mulheres da pesquisa em busca de confrontar 

diferentes noções do termo experiência, um termo fundamental à metodologia 

da investigação narrativa. Depois de ler os autores citados, pude começar a 

inferir que essa expropriação da experiência de que fala Agamben (2014) ou 

essa ausência de experiência comunicável sobre a qual Benjamin (1992) 

discorre talvez possa estar intimamente relacionada à “experiência como 

negação” a que essas mulheres foram submetidas desde criança. Contudo, 

embora o que chamo de “experiência como negação” possa ser visto como 

contraditório ou paradoxal, defendo que a experiência como negação não limita 

ou impede definitivamente. A meu ver, o lado negado só potencializa o 

vivenciar e o dizer da experiência. Não é à toa que muitas mulheres sem 

possibilidade enunciativa na família ou na sociedade, alfabetizadas ou não, 

encontram formas de burlar esses controles e expressar suas vidas e 

experiências com as queixas ou com as alegrias que experimentam.  

 Como exemplo para o que tento dizer destaco as bordadeiras163, as 

artesãs, as cantadeiras da cultura popular, as lavadeiras que se encontram e 

cantam na beira dos rios enquanto lavam suas roupas, as costureiras que se 

dedicam todos os anos a trabalhar na costura de figurinos para as festas 

populares ou festejos religiosos, enfim, todas aquelas mulheres que não 

deixam a cultura e a experiência pessoal, familiar ou comunitária morrer, 

mesmo que negadas à escolarização ou sufocadas em suas palavras. É 

justamente da “experiência como negação” que essas mulheres tiram as 

possibilidades de expressão da vida e da cultura, mostrando seus saberes de 

experiência feito, dizendo suas palavras e esboçando a esperança de um 

mundo mais amoroso porque democrático, se eu puder pensar pelas palavras 

de Freire. 

 

                                                           
162

 O mais grave é que o experimento retira a experiência de dentro do homem e a lança aos 
instrumentos e números. O experimento é frio e independe de sentimentos e emoções e busca 
uma certeza, sendo esta incompatível, por sua natureza, à busca pela certeza e pela verdade. 
Citado por Agamben (2014), Montaigne, que definia a matéria da experiência pouco voltada à 
ciência, teria dito que: “sobre a experiência não é possível fundar nenhum juízo constante”

 

163
 Entre outras mulheres, destaco as bordadeiras do vale do Jequitinhonha em Minas Gerais, 

as cantadeiras de Caria que conheci em Belmonte – Portugal. 
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3.11 O tratamento metodológico  

Para esboçar as etapas do processo metodológico, guiei-me pela 

incerteza e me fiz algumas perguntas164. Assim, valho-me delas para discorrer 

e detalhar o melhor que posso sobre os percursos e elaborações feitas, sem 

uma sistematização propriamente dita, mas de modo a não me distanciar da 

reflexão acerca do processo investigativo e da escrita resultante. 

Partindo de uma metodologia qualitativa centrada na relação 

sujeito/sujeito, opto por descrever o caminho metodológico centrada 

primeiramente nas mulheres participantes da pesquisa e depois nas narrativas 

com perguntas que fui me fazendo ou ouvindo ao longo do processo.  

 

3. 12 Etapas do tratamento metodológico 

 

1. Quem são as mulheres participantes da pesquisa? 

 São mulheres que encontrei em um projeto de educação de adultos. 

Todas, praticamente, contaram com uma escolarização precária ou inexistente 

na infância e ao longo da vida. A maioria delas estava tentando aprender a ler 

e a escrever depois de serem avós, estarem viúvas ou cansadas de esperar. 

 

2.  O que mais me chamou atenção na vida dessas mulheres? 

 Todas as mulheres que conheci naquele contexto tinham uma vida 

admirável de luta pelo desejo e direito à escolarização. Contudo, o que mais 

chamou a minha atenção foi perceber que as inúmeras negações sofridas não 

foram suficientemente potentes quanto o esforço empenhado na busca pela 

aquisição da leitura e da escrita. 

 Foi significativo para mim ver a cotação única que davam à leitura e à 

escrita. Não parecia significar apenas um direito ou um desejo, mas estavam 

em busca de uma ferramenta com a qual pudessem se armar devidamente 

para adentrar a luta. 

 

                                                           
164

 Ana Paula Sahagoff (2015) elenca algumas questões/reflexões pertinentes à metodologia 
da investigação narrativa, a saber: Para quem escrevemos? Quem são os personagens 
estudados? Qual é o contexto? Quais são as teorias? Quais são os resultados? A pesquisa 
tem relevância? Pensei nas questões que ela sugere, mas criei outras para guiar o que 
exponho como importante no trato da investigação narrativa neste trabalho de tese. 
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3. Como encontrei as narrativas?  

Da realização de conversas espontâneas a respeito da escolarização na 

vida adulta, no projeto que frequentavam, percebi, depois de transcrevê-las, a 

presença de narrativas que incidiram de forma inesperada dentro das 

conversas. São essas as narrativas que trouxe para este trabalho de tese na 

intenção de, a partir delas, fazer emergir questões que me fizessem entender o 

que se passou a partir de ressignificações e novas formas de ver e de ouvir. 

Acabei por perceber que essas narrativas surgidas nas conversas se 

tornavam ainda mais significativas pelo modo como surgiram. Elas constituem 

partes do que conversamos, mas estão além de qualquer intervenção minha, 

pois vieram de forma extremamente espontânea, sem serem chamadas, como 

costumo considerar.165. 

4. Como trabalhei com as narrativas que encontrei?  

A transcrição das conversas avançou para o trabalho com elas, mas, ao 

final da pesquisa, dentro das mesmas conversas ainda estavam lá as 

narrativas e percebi que não pudera dar a elas o devido tratamento. Então, 

comecei a ler e reler as conversas e ater-me mais ao que espontaneamente 

era narrado como experiência vivida em momento distinto daquele que 

compartilhávamos. Então, as narrativas começaram a aparecer, aos poucos, 

pequenas, fragmentadas, mas trazendo muitas denúncias, queixas, lágrimas e 

lutas. Achei que, com essa segunda seleção, eu poderia avançar, estudar, ler e 

discutir a respeito de um número maior de questões que as narrativas dessas 

mulheres me traziam. 

O tratamento das histórias passou pelas inúmeras releituras, debates 

entre pares do grupo de estudo, orientação coletiva e individual, além de 

chamar ao debate teorias e autores que pensam a respeito ou tocam de 

alguma forma as questões levantadas na tese. 

 

5. Como foi feita a seleção das narrativas a serem trabalhadas? 

                                                           
165

 Volto a Souza (2006, p. 29) para trazer que “quem decide o que deve ou não ser contado é 
o ator, a partir da narrativa de sua vida, não exercendo papel importante a cronologia dos 
acontecimentos e sim o percurso vivido pelo mesmo. Ainda que o pesquisador dirija a 
conversa, de forma sutil, é o informante que determina o dizível da sua história, subjetividade e 
os percursos da sua vida”.  
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A primeira seleção das narrativas foi feita pelo viés de uma certa infância 

que ora aparecia e ora se escondia nas narrativas. Mas essa seleção não foi 

suficiente para o trabalho, pois apenas algumas apresentavam explicitamente 

esse viés. E, além disso, se optasse por selecionar apenas as narrativas que 

tocavam na infância, eu iria restringir ainda mais o corpus e teria que mostrar 

(sem evidências explícitas) aquilo que eu vi, mas que não estava dito pelas 

narradoras. Então, surgiu também o receio de dizer com minhas palavras 

aquilo que não fora dito, temia colocar minhas interpretações na frente das 

palavras delas. 

 A segunda seleção das narrativas foi feita com base no que elas 

desejavam expressar de interditos, preconceitos e negação de várias ordens, 

principalmente em relação ao direito à escolarização. No trabalho com essa 

segunda seleção, também tentei aproximar outras histórias, de outras 

mulheres, embora cada uma delas, a seu modo, construa um desenho social 

que provoca a reflexão em um sentido diferente. Assim surgiu a ideia dos 

encontros que optei por colocar no lugar dos capítulos. 

 

6. Como construí os capítulos/encontros? 

O que se poderia chamar de sistematização dos capítulos fiz com base 

nos caminhos que as narrativas indicavam: chamei de encontros; encontros 

com a narração do cotidiano, com a herança da oralidade, com a legitimação 

da escrita, com o sonho (ou ilusão) a respeito da alfabetização vista como 

salvação social, bem como com as metáforas com as quais essas mulheres 

são associadas e com as quais se identificam, assumindo o discurso 

hegemônico que as vitimizam e calam historicamente. 

 

7. Como desenhei a pesquisa/investigação narrativa? 

A pesquisa narrativa se desenhou como uma proposta metodológica 

(prevista) que aos poucos foi me ensinando que uma pesquisa se faz no fazer, 

permitindo-me encontrar os percursos mais adequados por onde avançar. 

A pesquisa narrativa como metodologia veio dar sentido ao que se tinha, 

vindo auxiliar no tratamento, olhar para o material e rabiscar os contornos de 

um pesquisar que se aproximasse mais do que Alves (2000) chama de 

significados subjetivos das experiências vividas quando cita Thompson (1997 
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apud ALVES, 2000). Chamo de desenho narrativo o que vislumbro nas 

histórias trabalhadas, pois cada uma delas apresenta partes de um mesmo 

cenário que se monta pelas palavras. Esse desenho narrativo está distribuído 

ao longo de todo o trabalho de tese, cada qual apontando para um percurso ou 

viés diferente, embora sempre compartilhado por todas as mulheres oriundas 

das classes populares. 

Também aprendi com essa proposta metodológica a trilhar em meio aos 

desafios e incertezas que se apresentavam em meio ao texto. Mas pude 

perceber ainda que se tratava de um desafio inerente ao processo de trazer 

experiências vividas, perceber a nova abordagem que as mulheres davam às 

suas vivências no momento do relato e conseguir trazer o que foi dito junto ao 

que não foi dito por elas para construir um debate em que pudesse refletir e 

propor a reflexão sobre as fragilidades sociais e educacionais que essas e 

muitas outras mulheres enfrentaram e ainda enfrentam em nossa sociedade. 

Com a ênfase nas vozes femininas, percorri com elas o caminho para 

tentar entender melhor suas experiências vividas. Tentei aprender a melhor 

maneira de ouvir essas dessas mulheres aquilo que inevitavelmente escapa 

aos primeiros olhares e leituras. Passei a pensar a pesquisa narrativa como 

costura, que une e articula, no mínimo, quatro fios distintos: 1º os fios das 

narrativas das mulheres da pesquisa; 2º os fios da memória que precisaram 

resgatar, ressignificar e arrumar para construir suas histórias; 3º os  fios do 

texto que eu construo a partir de suas narrativas compartilhadas; e 4º os fios 

das memórias que  tenho dos momentos compartilhados com elas, momentos 

de leituras e escuta do que optaram por dizer ou não puderam dizer.  

Avancei na compreensão do que Ribetto & Filé (2017, p. 78) consideram 

o processo de nos pensarmos narrativamente, ao “trabalhar o entrecruzamento 

de diferentes narrativas a que estamos expostos”.  

Por fim, trabalhei com as narrativas de forma a construir um discurso 

que não fosse apenas meu, mas que trouxesse, além das experiências vividas 

pelas mulheres da pesquisa, suas vozes e denúncias e o que restou, o rastro 

daquilo que suscitaram em mim, do que ainda porto delas. 
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ENCONTRO  

4 

MULHERES EM (DES)ENCONTRO COM A NARRATIVA DA 
ALFABETIZAÇÃO166 
 

“Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem aos 
oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz 
tem outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da 
indignação, da justa ira dos traídos e dos enganados. Do seu direito e 
do seu dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de que são 
vítimas cada vez mais sofridas” (FREIRE,1996, p.101). 

  

Minha mãe nunca tinha estudado, era inteligente, boa com trabalhos 

manuais, mas nunca aprendeu a ler e nem a escrever. Ela tinha preconceito 

                                                           
166 Este encontro tenta dar conta do (des)encontro de mulheres “comuns” com uma narrativa 

hegemônica de alfabetização. Pretendo perceber que, apesar do enfrentamento de lógicas 
simplificadoras e processos de adestramento, as mulheres da pesquisa veem, pelos caminhos 
traçados por fios narrativos, a possibilidade de repensar e refazer seus modos de estar e dizer. 
Chamo de (des) encontro dessas mulheres (e sujeitos das classes populares) com a narrativa 
hegemônica e normalizante, justamente a diferença não tolerada pelos sistemas de controle 
individual e social e a rebeldia em não se dobrar aos modos disciplinadores.  
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por eu voltar a estudar. Com o passar do tempo, ela sentiu vontade de estudar, 

para ler a bíblia e poder a votar167, porque precisava assinar o nome e ela não 

sabia nem isso. Com 62 anos, ela voltou a estudar, no sistema de MOBRAL, 

que alfabetizava apenas os adultos168. Iolanda. 

 

 

4.1 Minha voz tem outra semântica, outra música 

No encontro com Iolanda não fui tocada pela vergonha de uma mulher 

adulta que foi impedida de estudar e só pôde retornar aos estudos depois de 

30 anos, depois de ser mãe de quatro filhos, de ser abandonada pelo marido e 

de agir contrariamente ao que a própria mãe dela achava: “que estava velha 

demais para estudar”. Diferentemente do que encontrei mais no olhar do que 

nas falas das mulheres com as quais conversei, Iolanda não se lamentava por 

ter sido impedida de estudar. A impressão que tive, ao ouvir suas histórias, foi 

que todas as adversidades sofridas serviram para que ela exercitasse e 

experimentasse a força que tem. 

Ao ouvir as histórias dessas mulheres, percebi que existia nelas um 

desejo ardente por escolarização. Uma vontade imensa que perdurou durante 

todo o tempo até que finalmente pudessem frequentar um ambiente escolar. 

Alguns desses motivos abordei na dissertação de mestrado como, por 

exemplo: ser alfabetizada para sentir que era letrada, sentir-se cidadã, desejar 

assinar o nome, conseguir lidar com questões burocráticas, obter um emprego. 

Contudo, nenhum desses motivos consegue, de fato, dar a essas mulheres o 

acolhimento tão desejado, o respeito pelas diferenças e a igualdade de direitos. 

Iolanda sabia de sua força, demonstrava saber de seus direitos e não se 

culpabilizava pela ausência de escolarização que sofrera antes dos 30 anos. 

Todavia, Iolanda não tinha um discurso que expressasse sua consciência 

política e responsabilização pelo descaso de que padecem as classes 

populares em praticamente todos os aspectos. 

                                                           
167

 Sobre a questão do voto dos analfabetos, vale lembrar a importância desse debate. No 
Brasil, por mais de 100 anos, as mulheres e homens analfabetos foram impedidos de votar. 
Esse direito só foi exercido em 1985, na primeira eleição pós-ditadura militar.  

 



129 
 

Exceto Iolanda, as outras mulheres participantes da pesquisa têm pouco 

ou quase nada de escolaridade. Durante a infância, adolescência e vida adulta 

não perderam de vista a enorme vontade de estudar. Ao longo da vida, lutaram 

contra diversas forças opostas ao seu desejo, mas tudo o que fizeram e ainda 

fazem para tornar esse sonho realidade e, finalmente, aprender a ler e a 

escrever não é garantia de reconhecimento e valia.   

Parece-me que muitas questões perpassam esse enorme desejo de 

aprender a ler e a escrever, em qualquer idade, na idade que for possível, pois 

acredito que nunca é tarde demais. Busco eu também o encontro com Garcia 

(2012). Sua larga experiência de pesquisa e docência me permite caminhar 

pelo terreno da alfabetização das pessoas das classes populares com mais 

segurança. Percebo, então, que um sujeito que é, desde pequeno, exposto à 

linguagem escrita, inevitavelmente, terá curiosidade de saber o que está 

escrito, como se escreve etc. Essa curiosidade pode até ser adiada, mas nunca 

satisfeita, principalmente, depois de adulto. A essa questão, juntam-se outras 

tantas (de ordem política, econômica, social e cultural), que terminam por 

aguçar ainda mais a vontade de ser autônomo, independente e emancipado. 

Ao ler atentamente o que traz Garcia (2012), penso no “desafio” 

vislumbrado por ela, ao tomar nas mãos a problemática da alfabetização das 

classes populares e, depois, no “ainda um desafio”, quando retorna à mesma 

questão tempos depois. Ao me voltar para sua pesquisa, na tentativa de maior 

lucidez acerca da questão, percebo que o desafio ainda não acabou. Vejo que 

desafios a serem vencidos, para que as classes populares se alfabetizem, 

sempre existirão, pelo menos enquanto houver desigualdade, desvalia, 

desumanidade, desconceitos etc. 

Sem desmerecer o ato de “ensinar a ler e a escrever169” e por encontrar 

ainda os mesmos desafios, desde 1992, quando Regina Leite Garcia (2012) 

publica a primeira edição da obra “Alfabetização dos alunos das classes 

populares”, ouso enumerar alguns mais evidentes para esta pesquisa.  

                                                           
169

  Edwiges Zaccur, no texto “Fala Português, Professora” (2012, p. 25), toca nos métodos 
mecânicos de alfabetização (decifração e adestramento) e explica que “ensinar a ler e a 
escrever se reduz a uma sequência de dificuldades crescentes (...)”. Ela recorre a Goodman 
(1979) para dar conta da crença que persiste em alguns educadores e escolas de que a 
fragmentação de saberes e momentos de aprendizagem daria conta de as partes somadas 
formariam o todo.  A autora se pergunta ainda se não estaria neste ponto uma explicação 
possível para o fracasso e escolar e produção do analfabetismo.  
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Em primeiro lugar, são mulheres e “lugar de mulher é em casa cuidando 

do marido, da casa e dos filhos”, foi o que ouviram sempre em casa ou na rua. 

Os cuidados com a casa e com os filhos sempre foram delegados à figura 

feminina. Estudar era para os homens, para os filhos mais velhos, para o 

marido, se quisessem. Trabalhar fora de casa foi, durante muito tempo, 

considerado “feio” para uma mulher. Isso só foi mudando no período entre 

guerras, quando os homens iam para as batalhas e as mulheres precisavam 

assumir os negócios da família ou trabalhar fora170. 

Em segundo lugar, são mulheres oriundas das classes populares, 

negras em sua maioria. Vivem o descaso político em relação à sua classe, as 

dificuldades de locomoção e habitação (ruas sem asfalto, casas sem 

saneamento básico). Em relação à escolarização, são elas que preenchem as 

listas de reprovação e as estatísticas de evasão. Nem todas as creches e 

escolas estão de fato preparadas para acolher as questões que lhes são 

pertinentes. Seu dia a dia é difícil e recheado de olhares inquisidores, como se 

representassem uma ameaça constante aos outros.  

Em terceiro lugar, não têm acesso a bons empregos, têm dificuldade 

para lidar com o pouco dinheiro que ganham. Fazem verdadeiros 

malabarismos para dar de comer aos filhos, quando não são obrigadas a levá-

los para o local de trabalho, seja ele no sinal de trânsito ou na roça. 

Consequentemente, não conseguem estudar, são mães adolescentes, são 

meninas que já atuam como babá ou empregadas domésticas, o que acaba 

virando um jogo viciado, um jogo que as inunda de preconceitos até às orelhas, 

destinando-lhes  “o papel de consumidoras acríticas da palavra de outros”, 

como diz Zaccur (2012, p. 17). São preconceitos com os quais convivem, e que 

podem configurar-se exteriores a elas em alguns casos171.  

                                                           
170

 Faço referência aqui ao Movimento pela Remuneração das Tarefas Domésticas nos EUA, 
que passei a conhecer pelos escritos de Ângela Davis (2016). Tal movimento parte do princípio 
de que, se as mulheres forem pagas para ser donas de casa, elas consequentemente gozarão 
de uma condição social mais elevada. O movimento também desencorajava as mulheres a 
procurarem empregos fora de casa, argumentando que “a escravidão a uma linha de 
montagem não é libertação da escravidão a uma pia de cozinha” (DAVIS, 2016, p. 240). 
171

 Pude perceber nas narrativas que, dentre as mulheres que participam da pesquisa, poucas 
delas introjetaram os interditos sofridos. A maioria parecia saber que os impedimentos estão 
em toda a parte, mas vêm de fora, o que justifica o que digo é o que se pode perceber não 
apenas em suas falas, mas, sobretudo, em suas ações. Elas têm ânimo para lutar por seus 
objetivos e não desistem facilmente, apesar das forças contrárias. Penso essa não introjeção 
de forma diferente das questões sobre autorresponsabilidade e culpa pela ausência ou 
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Convém ao status quo naturalizar o fracasso escolar para legitimar a 
seletividade, sobretudo, atribuindo-o aos ‘déficits do aluno ou à 
‘incompetência e descompromisso’ dos professores, como denunciou 
Soares (1988). Mas não se explicita que saber ler ameaça, pelo seu 
potencial transformador, capaz de provocar rupturas no estabelecido. 
(ZACCUR, 2012, p. 37). 

 
4.2 Falo da justa ira dos traídos e enganados 

Antes de retornar às histórias narradas, gostaria de propor uma breve 

reflexão a respeito do que Martins (2017) me ensina sobre o homem simples, o 

homem comum (lembrando que esse “homem” que ele utiliza se apresenta 

como termo que engloba a mulher). Nos escritos de Martins (2017), o que mais 

chama a minha atenção é aquilo que, provavelmente, pode passar como óbvio. 

O ponto mais nobre é também o ponto mais simples: o apontamento para o 

sentido ou a falta dele na cotidianidade dos sujeitos das classes populares. 

Acredito ser de extrema importância esse viés, pois não há como obter 

sucesso, conquista, emancipação ou libertação, quando tudo a que se tem 

acesso (quando se tem acesso) não compactua de sentido, de consonância, de 

conexão.  

Todos nós somos esse homem que não só luta para viver a vida de 
todo dia, mas que luta também para compreender um viver que lhe 
escapa porque não raro se apresenta como absurdo, como se fosse 
um viver destituído de sentido. (MARTINS, 2017, p. 9) 

 

Na tentativa de mais aprender a respeito dos sujeitos das classes 

populares, pude identificar que o sentido constitui peça fundamental nesse 

quebra-cabeça que pode ser o cotidiano. É preciso sentido na escola para 

aprender, é preciso que a fala do professor faça sentido para o estudante. 

Caso contrário, dessa ausência de sentido resultarão o desânimo, o fracasso e 

a evasão escolar. Por essa razão, considero a presença de “sentido” como 

ponto vital no que toca ao trato com as questões das classes populares e suas 

demandas. 

O título escolhido para este quarto encontro não se furta ao termo 

“cotidiano”, segundo Simonini (2016), normalmente visto como rotina, repetição 

e ausente de novidade. Todavia, a proposta de um “(des) encontro” caminha 

justamente para mais uma proposta de reflexão acerca do cotidiano trabalhado 

                                                                                                                                                                          
precariedade de escolarização, porque as associo, resumidamente, à ausência de 
conscientização política. Essas questões serão desenvolvidas no próximo encontro.  
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nesta pesquisa. Ele nada tem de rotineiro, de mesmice, de constância, de 

calmaria. Justamente pelo contrário, o cotidiano é palco de incertezas, de 

medos, do inesperado, a hora da verdade, conforme ensinou Garcia (2003).  

Portanto, estamos diante de um mesmo espaçotempo visto de, pelo 

menos, duas formas diferentes. Não digo que são opostas ou bipolares, mas, 

sim, coexistentes, complementares, pois, em sua complexidade, cabe o 

diferente e o diverso.  Dessa forma, sou levada a pensar esse cotidiano como 

paradoxal, já que o termo “cotidiano” sugere uma percepção tal que é vivida às 

avessas pelos sujeitos nele imbricados.  

Se, para Freire (2011a), o encontro significa diálogo e vice-versa, o que 

chamo de (des) encontro assemelha-se, por sua vez, ao antidialogismo. Esse 

antidialogismo é de imediato representado pela incompatibilidade de diálogo 

entre aqueles que desejam a pronúncia do mundo (as classes subalternizadas 

que precisam exercer o seu direito de dizer a sua palavra) e aqueles que não 

desejam (as classes dominadoras – que desejam impedir, negar que os outros 

acessem seu direito de dizer a sua palavra e, assim, transformar a sua 

realidade e o mundo).  

Essa questão é primordial para que se entenda a relevância deste 

trabalho: a negação à escolarização e seus contornos mais expressivos 

começa em negar ao outro aquilo que lhe cabe como direito, pronunciar-se no 

mundo, ter voz, dizer a sua própria palavra, ter autonomia, emancipar-se e 

buscar - essa busca é histórica - pelo ser mais, segundo Freire (2011). 

Portanto, a discussão que proponho se torna pertinente, na medida em que, ao 

desejar exercer o direito que lhe cabe de dizer a sua palavra, o sujeito tem a 

possibilidade de transformar o seu mundo, mas, ao ser impedido, bloqueado, 

pode se tornar conformista e facilmente manipulável.  

Este trabalho tenta explorar e conhecer melhor o cerne desse direito 

negado que é a escolarização (a alfabetização, na maioria dos casos), uma 

negação que é antidialógica, cruel e covarde, principalmente no sentido de 

tentar atingir um direito que acaba por resvalar em todos os demais. Não estou 

dizendo que uma pessoa sem alfabetização não possa pronunciar-se no 

mundo. Contudo, para que ela possa exercer seus direitos e defender-se, ela 

precisa dizer a sua palavra, sendo conhecedora também da palavra alheia, isto 

é, de porte das ferramentas que a leitura e a escrita podem lhe dar. 
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O diálogo se mostra como caminho para recuperar esse direito, 

impedindo que o que Freire (2011a, p. 109) chama de “assalto” continuo. Isso 

porque, além de desejar negar ao outro a pronúncia da sua palavra, que lhe é 

de direito, existe também a tentativa, a partir dessa negação, da imposição da 

sua palavra opressora para impedir “a formação de indivíduos críticos e 

criativos”, conforme Garcia (2012) ensina. 

A vida cotidiana, para autores como Cioran (apud SIMONINI,2016, p. 95) 

estaria restrita a uma repetição tediosa e sem propósito, em que “um carrossel 

de distrações tentariam ludibriar o sem sentido de existir”. Por outro lado, 

existiria também, segundo o autor, a dimensão não cotidiana da vida. Essa 

chamada não cotidianidade seria a não cotidianidade daqueles que burlam a 

repetição, que rompem com costumes impostos e organizados socialmente, 

realizando uma tomada de consciência social.  

Assim, pergunto-me se poderia pensar essa não cotidianidade 

relacionada ao (des)encontro que sugiro no título. Seriam as mulheres da 

pesquisa tais quais esses sujeitos que transcendem a repetição cotidiana, 

quando adentram os espaços com suas vozes e narrativas na busca 

incessante por escolarização? Estariam elas à procura, mesmo que ainda sem 

saber, não apenas da alfabetização propriamente dita, mas da tomada de 

consciência? São as perguntas que me faço e que me fazem seguir172. Ao 

seguir (ou perseguir) tais caminhos da cotidianidade, estaria eu diante do 

princípio das entradas múltiplas, de Deleuze e Guattari (2003)? Arrisco-me um 

pouco mais nessa busca. 

Na obra “Kafka para uma Literatura Menor”, Deleuze e Guattari (2003) 

se perguntam: “como é que se entra na obra de Kafka?” E, assim, vão 

analisando várias obras do mesmo autor e suas possibilidades de entrada, às 

vezes múltiplas, às vezes única. São portas principais, auxiliares, entradas e 

saídas sem portas, mas percebem que nenhuma entrada tem mais privilégio 

que outra, pois o que chamam de princípio das entradas múltiplas pode até 

impedir a entrada de um inimigo, mas a interpretação de uma obra só pode 

propor mesmo a experimentação. 

                                                           
172

 Continuo a pensar o cotidiano do micro ao macro e não o contrário como fez Durkheim, 
segundo Tarde (2011 apud SIMONINI, 2016). 
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Assim, vou pelas narrativas apresentadas nesta pesquisa, sem 

possibilidade de análise e interpretação, apenas experimentando, provando 

aqui e ali o gosto dessas experiências vividas por elas e as marcas que 

deixaram e que nelas foram deixadas por essa cotidianidade ou não 

cotidianidade de múltiplas entradas173.  

Prendo-me, por ora, a uma palavra que Martins (2017) usa no trecho 

que trouxe para a epígrafe deste encontro: “absurdo”. Ele diz a respeito de 

“uma luta para se compreender um viver que se escapa porque não raro se 

apresenta como absurdo”. Fui buscar a etimologia da palavra “absurdo” e vi, de 

imediato, que ela é intimamente ligada à falta de sentido. Ademais, essa 

palavra também é derivada do adjetivo latino surdus “surdo”, vindo a significar 

também “o que é desagradável aos ouvidos”.  

Quando penso que “absurdo” pode ser desagradável aos ouvidos, ao 

que se escuta, relaciono aos mecanismos de alienação e dominação a que são 

acometidos os sujeitos das classes populares quando estes se encontram 

sujeitos ou sujeitados ao discurso dominador. Esse discurso alienante pode ser 

ou vir de qualquer parte, inclusivamente, de um discurso sobre uma proposta 

de alfabetização  - como assistencialismo e manipulação174 - ou a tentativa de 

influenciar o sujeito analfabeto a crer em uma alfabetização salvadora, como se 

apenas o fato de estar alfabetizado fosse capaz terminar com toda opressão, 

preconceito e exclusão de que essas pessoas são vítimas. 

 

4.3 O direito e o dever de rebelar-se 

Volto a Paulo Freire ainda para pensar o enviesado do diálogo na 

manipulação das massas oprimidas. Essa manipulação, segundo ele, é feita a 

partir de um pacto entre classe dominante e classe dominada. Porém, como 

ressalta Freire (2011a), pacto não é sinônimo de diálogo. Pelo contrário, o 

pacto é totalmente antidialógico, pois ele está grávido de interesses próprios da 

classe dominadora. Essa ação antidialógica e manipuladora expressa seus 

meios de manobra para varrer as massas. Em nota de rodapé, Freire (2011a, 

p. 198) explica a única possibilidade de o “pacto” ser benéfico às classes 

                                                           
173

 Estaria eu diante de um impasse entre cotidianidade e não cotidianidade? Segundo Deleuze 
e Guattari (2003, p. 20),“mesmo um impasse é bom, enquanto puder fazer parte do rizoma”.  
174

 Freire (2011a) fala de uma “assistencialização manipuladora”. 
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oprimidas: se essa ação abarca também suas decisões. Ação esta que, ao 

abarcar as decisões de ambos os lados, tornar-se-ia dialógica, perdendo, 

assim, seu estatuto de “pacto”. 

Por isso, esse quarto encontro tem justamente a proposta de pensar o 

(des) encontro. Isso porque, além de alienante, um encontro com esse discurso 

é recheado de falsidade e, no mínimo, covarde. Assim, ao trazer para este 

trabalho as narrativas de mulheres adultas em busca da alfabetização, tenho, 

da mesma forma, a preocupação em propor um (des) encontro com essas 

narrativas distorcidas sobre uma alfabetização redentora que não existe. O 

principal propósito desse quarto encontro é uma reflexão a esse respeito, uma 

sugestão de compreensão de como um discurso falsamente generoso pode ser 

usado contra aqueles a que se dirige. 

No que tange às narrativas das mulheres que participam da pesquisa, 

posso considerar e rever aqui alguns pontos motivadores para que o desejo 

ardente por leitura e escrita não as abandonasse durante a vida. No caso da 

mãe de Iolanda, conforme relata, os dois principais motivos apresentados 

foram: ler a Bíblia e votar. Ler a Bíblia é um desejo comum às mulheres da 

pesquisa que frequentam cultos religiosos ou são oriundas de famílias 

religiosas. No rol das mulheres que manifestaram o desejo primeiro de 

aprender a ler para ler a Bíblia sem auxílio de terceiros, são praticantes da 

religião protestante. Percebi que, conquanto se trate de uma escolha religiosa 

recorrente em seu meio, costuma constituir-se como motivo de preconceito 

para os de fora, que os julgam pessoas facilmente manipuláveis, sem 

instrução, exploradas financeiramente pelo pastor. A Bíblia também configura o 

único ou quase único livro em casa dessas mulheres das classes populares. 

Então, se aprenderem a ler, vão ler o livro ao qual têm acesso, como mostrei 

em momento anterior na tese. São, minimamente, questões importantes, que 

são abordadas, mas algumas delas não ocupam local privilegiado de discussão 

nesta tese. 

O segundo desejo da mãe de Iolanda é votar175. Essa questão é 

importante e, ao mesmo tempo, de maior extensão. Chama a atenção que as 

                                                           
175

 O voto feminino no Brasil foi parcialmente liberado na publicação do Código Eleitoral 
Provisório em 24 de fevereiro de 1932, Decreto nº 21.076, no governo de Getúlio Vargas. 
Segundo esse código, poderiam votar mulheres casadas (com autorização dos maridos), 
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classes menos favorecidas economicamente acreditem na democracia e no 

voto, que façam questão de terem seus títulos de eleitor e de escolherem seus 

representantes, mesmo que não tenham certeza ou conhecimento pleno 

acerca desses processos. Mesmo ainda que seus processos de escolarização 

sejam considerados muitas vezes sem sucesso e que a eles, quase sempre, 

deem o título de pessoas sem conscientização, facilmente influenciáveis, 

quando não, como pessoas que vendem seus votos. Chama atenção 

positivamente que a mãe de Iolanda deseje retomar os estudos, retornar à 

escola para poder votar, fazendo jus a todas as lutas femininas pelo sufrágio, 

principalmente quando este esteve atrelado à luta contra o racismo. 

No prefácio da obra “Uma escrita acadêmica outra”, a professora Célia 

Linhares (2016, p .7) traz como epígrafe para o seu texto a voz de Pablo 

Neruda quando este diz: “Escrever é fácil. Você começa com maiúscula e 

termina com um ponto final. No meio coloca ideias”. Depois, em seu texto, a 

mesma professora lança a questão: “Como escrever sem nos deixarmos 

acimentar pelos padrões da escrita acadêmica? Como potencializar a vida e a 

sua capacidade de diferir e criar enquanto pensamos, conversamos, 

escrevemos, vivemos? Será que é tão fácil assim escrever, como nos diz o 

poeta chileno epigrafado?”176 

Em um trabalho de pesquisa, o sentimento é de estar sempre a caminho 

e, nesse caminhar, nesse trajeto, verbos como: esbarrar, tatear, atravessar ou 

encontrar, principalmente, vão adquirindo novos sentidos. Não quer dizer que 

os mesmos verbos, em seus sentidos estritos, não contribuam para este 

trabalho, mas que são os sentidos não lineares, particularmente, os que mais 

conseguem fazer funcionar a expressão do que ouvi e desejo dizer neste texto.  

Talvez por serem sentidos atravessados e não apenas que me 

atravessam, talvez eu precisasse caminhar até esbarrar em sentidos 

                                                                                                                                                                          
viúvas e solteiras que tivessem renda própria. Em 1934, essas restrições foram retiradas e as 
mulheres votariam, se quisessem. Em 1946, o voto feminino se tornou obrigatório. Contudo, 
até 1985, quando foi promulgada a Emenda Constitucional de 1967, os cidadãos analfabetos 
não tinham o direito de votar. O voto do cidadão analfabeto chegou a existir no período colonial 
e o Império, até ser abolido em 1881. Somente 104 anos depois do banimento dos analfabetos 
da democracia, essa parcela de brasileiros pôde voltar a exercer sua cidadania, ajudando a 
escolher seus governantes. Disponível em:  www.tse.jus.br  
176

 Aqui, várias questões me assaltam. Os cárceres da escrita na escola, por exemplo, que diz 
que só pode escrever quem escreve com letra cursiva, a sua perspectiva etnocêntrica, que não 
reconhece as suas violências, mas as enxergam nos outros, conforme Araújo e Pérez (2007) 

http://www.tse.jus.br/
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enviesados, talvez eu devesse tatear porque meus olhos não estavam mais 

vendo o que era preciso ver ou encontrar. Ou, talvez ainda, por ser mesmo 

este o percurso de uma pesquisa comprometida com o outro e seu cotidiano, 

uma pesquisa que não tem por intuito apenas apresentar o dizer ou a fala do 

outro, mas com ele pensar junto, aprender, compreender melhor suas falas, 

suas histórias, suas queixas ou seus saberes. 

Assim, esta pesquisa foi sendo construída, a cada momento de estudo, 

de leitura, de escrita, ou de troca com os pares do grupo de pesquisa ou 

orientação, fazem-se novos os velhos caminhos, pessoas e histórias a serem 

contadas. Nada de tão diferente do que se desejava olhar incialmente, mas 

uma ligeira mudança de foco, de atenção, de direção a seguir, o impulso de 

uma nova escuta, por vezes do mesmo texto e, com ela, uma nova 

aproximação. 

Como acrescenta a professora Célia Linhares: 

Um tipo de escrita viva também irá nos fazer deparar, por um 
caminho ou outro, com as espessuras e sutilezas da vida, encarando 
o quanto ela é estranha, misteriosa, complexa, enigmática e 
incontrolável. Não é possível escapar de suas armadilhas, sempre 
prontas a nos assombrar, com dores pungentes, diante das quais 
podem fracassar todos os nossos esforços de resistência, mas 
também nos lançar em estratosferas de surpresa, de alegria e 
entusiasmo, quando compartilhamos uma euforia divina de criação 
(LINHARES, 2016, p.08). 

 

Assim este trabalho segue, como tantos outros, esbarrando, tateando  

ou encontrando os mesmos caminhos, pessoas e histórias, sempre alerta na 

esperança de conseguir saber um pouco mais, de chegar mais perto desse 

lugar de difícil acesso que é legitimamente chamado, na filosofia da linguagem, 

de o lugar do outro.  Por esse caminho sigo como que guiada pelo desejo, 

percorro, de modo tateante, aos moldes daquele que vê pela primeira vez, ou 

que vê pouco, mas que deseja aprender com cada detalhe do que lhe é 

apresentado.  

No início, a visão turva e afoita me levou a trajetos que me pareciam 

cada vez mais incertos, depois, acalmando a percepção, voltei-me para o que 

se mostrou mais importante: trabalhar com as narrativas e as pessoas 

envolvidas, sem perder de vista que sou eu a autora deste trabalho. É por 

minha palavra que apresento ao leitor a problemática que enxerguei e 

proponho um repensar, são minhas as percepções, são minhas ainda as 
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expressões desse olhar atento a cada detalhe revelado no momento da escuta. 

Entretanto, não sou eu a ditar os meandros dessa travessia, desse caminho 

norteado pelo desejo de leitura e escrita. Esse desejo de escrita e leitura eu 

tive também, ainda bem pequena, assim como tantas outras crianças em idade 

pré-escolar, porém, não é sobre o meu desejo de aprender a ler e a escrever 

que aqui me ponho a falar.  

O que nesta tese venho versando é que outrora tive o prazer de 

conhecer e conversar com algumas mulheres que, naquele momento, estavam 

em fase de alfabetização. Muitas delas estavam tendo essa oportunidade pela 

primeira vez, outras já tinham tentado sem êxito estar em um espaço escolar e 

poucas delas já começavam a ver sentido naquilo que viam escrito. Não se 

tratava de uma escola em si, mas de um restaurante popular desativado, um 

local grande, sem divisórias para comportar salas para diferentes turmas e que 

funcionava como projeto de alfabetização. Funcionava, na verdade, acredito, 

como ponto de encontro, aulas de dança e artesanato, enfim, vida social e 

familiar para quem já poderia estar caminhando para o final de sua existência. 

No entanto, naquele restaurante desativado, pude ver algo além de uma 

nobre tentativa de ofertar as primeiras letras para quem até então não tinha 

desfrutado dessa oportunidade. Vi o acolhimento de sonhos, desejos, anseios 

de toda uma vida cerceada pela autoridade paternal, pelos impedimentos 

sociais ou pela infantilização do sujeito que não domina a leitura e a escrita, do 

sujeito comum, simples e cotidiano, atravessado por mecanismos de 

dominação e alienação Martins (2000). 

 

4.4 Espessuras e sutilezas da vida 

Contudo, em meio a tantas importantes questões que emergiam 

naquele espaço e no convívio com aquelas mulheres, não me detive ao 

processo de ensino-aprendizagem, não estava ali para observar se aprendiam 

ou não, se copiavam corretamente ou não. Eu apenas conversava com elas. 

Não que não fossem importantes seus processos e aprendizagens, mas eu 

estava ali por elas e não pela questão do ensino. Eu queria me aproximar de 

suas questões pessoais, de suas vidas, das pessoas que eram e, então, me 

lancei a conversar com essas mulheres. Conversávamos sobre tudo, filhos, 
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casamento, estudo, trabalho e infância. As histórias que ouvi foram me 

atravessando e fazendo desmoronar o muito do que até então eu achava que 

sabia e tinha lido sobre o estudo da narrativa, por exemplo. Com tais histórias, 

um espaço narrativo diferente se abriu diante de mim.  

Ao dizer isso, lembro-me de minhas aulas de literatura, não como aluna, 

mas como professora, pois foi no processo de aprender a ensinar que mais 

aprendi sobre lecionar. Lembro-me de estudar e descobrir com tanto gosto os 

caminhos das narrativas, das personagens, espaços e tempos, lembro-me das 

conexões feitas entre as mais diferentes histórias e lembro-me, ainda, de 

pensar e comparar tantos desdobramentos dessa figura tão importante que é o 

narrador. Depois, em contato com a filosofia de Walter Benjamin (1992), tive a 

oportunidade de repensar o que tinha até então aprendido sobre essa figura 

(do narrador) na teoria da literatura.  

Com o texto “O Narrador – Reflexões sobre a obra de Nikolai Lesskov”, 

de Walter Benjamin (1992), um novo modo de pensar a literatura começou a se 

descortinar para mim. A partir desse texto, tudo que eu entendia ou 

desconhecia passou a fazer mais sentido, a alimentar ainda mais o meu gosto 

pelas narrativas. Cada um dos elementos da narrativa apresenta um importante 

papel dentro dela, mas a figura do narrador pode assumir vários deles, em 

diferentes formas e modos de narrar. Embora esse fato já tivesse despertado 

meu interesse por sua perspectiva multifacetada, depois de ter contato com os 

estudos benjaminianos, foi inevitável o apreço ainda maior. 

O narrador que eu até então conhecia era o narrador do romance, do 

conto, da novela. Mas o narrador que encontrei nos escritos de Benjamin 

configurava um outro tipo de narrador, um narrador atrelado à experiência, um 

narrador que desejava passar essa experiência durante a sua narrativa, que 

precisava compartilhar, um narrador que tinha algo para contar, mas que 

Benjamin diz em seu texto estar lamentavelmente cada vez mais raro de 

encontrar, em vias de em extinção. 

Desde então, persigo esse narrador em extinção, o narrador da tradição 

oral, o narrador que tem o protagonismo durante a sua fala, mas que tem o 

poder de fazer ressoar sua voz e sua contação de histórias em muitas outras 

vozes e histórias, em muitas vidas e experiências. Um narrador que, 

diferentemente do narrador do romance, existe no coletivo e pela coletividade, 
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tem na coletividade o seu palco e espaço de atuação, um narrador que, sem a 

sua audiência, não pode existir. Ele não funciona de forma solitária como o 

narrador de um romance que narra para um leitor que, muito provavelmente, 

lerá um livro (narrativa impressa) em voz baixa e sozinho. Já o narrador da 

tradição oral precisa do outro, ele é o arquétipo personificado no agricultor 

sedentário que nunca saiu de seu lugar ou no mercador dos mares que vem de 

longe cheio de histórias para contar. Ainda segundo Benjamin (1992), 

a experiência que anda de boca em boca é a fonte onde todos os 
narradores vão beber. E dentre as experiências que foram registradas 
como histórias, distinguem-se aquelas cujo registro menos se afasta 
dos inúmeros narradores anônimos (BENJAMIN, 1992, p. 28-29). 

 

Encontrei a figura desse narrador oral anônimo nas mulheres com as 

quais conversei do projeto Vida em Movimento. Naquele restaurante 

desativado e improvisado para o ensino, eu não encontrava apenas com essas 

mulheres, encontrava também com suas questões, queixas e desejos. Mas 

encontrava, principalmente, com suas histórias de vida. Encontrava com elas 

para além delas mesmas, encontrava com suas memórias, com suas 

lembranças, com suas fantasias ou ficções, por que não? Eu experienciei o 

encontro como diálogo e experiência dentro do texto, um encontro com as 

mulheres que elas me pareciam, com as mulheres que talvez tenham sido, com 

as mulheres que pensam que foram ou com as mulheres que ouviram dizer 

que foram. Mas, principalmente, com mulheres protagonistas de suas próprias 

histórias. 

Abordo a questão da astúcia em outros momentos deste trabalho, mas 

faço parênteses aqui para pensar as várias possibilidades de constituição da 

identidade de um sujeito. Estamos desligados ou ausentes de nossa própria 

identidade por alguns anos e momentos. Os anos iniciais da vida de um sujeito, 

por exemplo, não mais fazem parte de sua memória efetiva (do que foi vivido 

ou percebido como vivido). Algumas informações serão delegadas aos mais 

próximos, ao outro e não ficarão registrados no sujeito fatos e ocorrências de 

sua própria existência. Portanto, uma parte de sua existência é desconhecida, 

é ausente não pertence àquele que supostamente a vivenciou. Quantas vezes 

é necessário consultar os parentes mais próximos, geralmente os pais e avós, 

para que se sabia a respeito de si e seu passado? Como éramos aos 2 anos 

de idade? O que fazíamos? Só o sabemos por outras pessoas.  
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Não dispomos de algumas informações sobre nós mesmos, outras 

pessoas sim podem ter ou lembrar delas. Acredito ser essa reflexão 

significativa para pensarmos que não temos todas as lembranças e memórias 

de nossa própria trajetória e, ainda, outras vezes, pensamos ter, mas não a 

temos efetivamente. Essas reflexões podem ajudar a pensar sobre o que um 

sujeito sabe ou pensa que sabe a respeito de si mesmo e o quanto dessa 

desinformação por vezes ingênua é passada aos outros por meio das 

narrativas de nós mesmos. 

No espaço improvisado para ensinar e aprender onde conheci essas 

mulheres, as primeiras letras e números eram apresentados a pessoas 

desejosas por aprender. Pessoas desejosas durante toda uma vida por 

dominar as letras, pessoas que sonharam, que esperaram e resistiram muito 

para, enfim, realizarem os contornos de algumas letras sozinhas em seus 

cadernos. Até então, essas pessoas estiveram sem a possibilidade de 

expressão pela escrita, pelo menos sem as letras fizerem sentido juntas, 

articuladas em uma frase ou texto. Letras soltas como figuras não muito 

estranhas povoavam suas cabeças, letras grafadas como desenhos, letras 

passíveis de memorização, contudo, sem uma organização linear para criar 

sentidos múltiplos, como cartas de amor, de denúncia, receitas de bolo, 

orações ou poesias, o que de fato quisessem escrever ou ler.  

Até aquele momento, muitas delas não tinham segurado em um lápis 

para traçarem sozinhas o esboço de uma palavra ou a cópia de algo escrito no 

quadro negro. Muito provavelmente também nunca tinham sentado em uma 

cadeira em um espaço escolar, mesmo que fosse um espaço improvisado, 

mesmo que fosse desajeitado, pois até então não lhes tinham dado esse direto. 

Diziam, inclusivamente, que o espaço escolar não era um lugar para elas. 

Quando digo que diziam que não havia ali um lugar para essas mulheres 

(meninas, nas histórias narradas), não estou fazendo menção ao espaço físico 

precário destinado à aquisição das primeiras letras, estou fazendo referência 

ao lugar social destinado à menina-mulher, pobre, trabalhadora desde a 

infância e moradora do campo. Estudar, estar algumas horas sentada em uma 

carteira e traçar algumas linhas no caderno seria como perder tempo, segundo 

as pessoas que as cercavam, um tempo inutilizado para suas famílias que 
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necessitavam de sua mão de obra na roça ou no cuidado com os irmãos mais 

novos ou casa. 

 

 

4.5 Estudar não tem “precisão”? 

Estudar não configurava uma “precisão177“ para os familiares dessas 

meninas. Elas seriam muito mais úteis em casa ou na roça, pois a contribuição 

braçal se fazia muito mais urgente e necessária do que a contribuição 

intelectual, com a qual não poderiam socorrer as carências familiares que 

atravessavam. Quando essa ajuda não era suficientemente feita dentro do lar 

ou nas colheitas, recorria-se ao trabalho em casas de outras famílias que 

aceitassem mais uma boca em casa em troca pelo trabalho doméstico pesado.  

Entretanto, esse projeto de trabalhar fora de casa, de atender a outra 

família, passava sempre pelo crivo da ausência de escolarização, 

essencialmente, a ausência de alfabetização, de saber ler e escrever. 

Trabalhar dentro de casa tinha suas dificuldades, talvez pela pouca idade, mas, 

no trabalho fora de casa, outras dificuldades surgiam: como anotar um recado 

deixado ao patrão? Como ler uma lista de compras feita pela patroa? Como ler 

um aviso e passar aos pais da criança da qual se cuida? Como ler uma receita 

culinária? Como assinar um recibo de salário? Essas e outras demandas 

chocavam e externavam o não saber da leitura e escrita dessas mulheres. 

Além da vergonha que possivelmente sentiam, ainda precisavam encarar o 

sentimento de impotência, de pequenez, de incapacidade de realizar algumas 

funções tão simples para outras pessoas, como me disseram Almerinda e 

Maria de Lourdes, por exemplo. 

Quando eu trabalhava, era difícil, pois eu não podia nem mesmo fazer 

compras. Não sabia o nome dos produtos, não conseguia ler. Então, tive uma 

patroa muito boa que me incentivava muito. Sabe o que ela fazia? Ela escrevia 

                                                           
177

 Recorro a essa palavra, geralmente utilizada por pessoas comuns, simples, para dar conta 
do que uma palavra que poderia ser considerada “mais rebuscada” não conseguiu expressar. 
Essa “precisão” que trago para o texto é mais do que uma necessidade, é aquilo que é preciso 
que se tenha ou que se faça, aquilo que faz sentido, aquilo que de se realmente precisa. 
Poderia pensar e escrever bastante sobre essa palavra, mas me basta, neste momento, 
mostrar como uma palavra oriunda do universo vocabular dos sujeitos simples pode expressar 
como nenhuma outra o que se pretende dizer, mesmo em uma tese de doutorado.  
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a primeira letra dos produtos que eu precisava comprar na palma de minha 

mão e quando eu chegava no mercado eu ia comprando. Almerinda. 

Quando eu trabalhava, meu patrão pegava na minha mão para eu 

assinasse, ele fazia com a minha mão as voltas no papel. Aquele era o meu 

nome. Maria de Lourdes. 

Pelas falas de Almerinda e Maria de Lourdes, pude ver que as mãos que 

seguravam o lápis ou a caneta nunca eram as delas, suas mãos serviam para 

o trabalho, em casa, na roça, para o cuidado dos irmãos mais novos ou para 

fazer comida. Suas mãos ásperas e calejadas não sabiam manejar os 

instrumentos da escrita, suas mãos estavam afeitas ao trabalho pesado, ao 

peso da enxada e do facão, mas não à leveza do lápis a deslizar no papel. 

Nas mãos de Almerinda, a patroa escrevia as letras iniciais dos produtos 

a serem comprados no mercado. A lista tradicional de compras fora modificada 

pelas letras iniciais dos produtos, uma estratégia no jogo escriturístico, assim 

como se pega na palma de uma criança e desenha uma letra para que ela 

passe a conhecer a letra que inicia o seu primeiro nome?  

 Mesmo diante dessa infantilização  e subalternidade do sujeito que não 

sabe ler e escrever, da concepção arraigada de que se trata de um sujeito 

menor, posso vislumbrar o esforço feito para decifrar as letras no mercado, 

para encontrar os produtos certos, suas dúvidas, as estratégias para não errar 

– como perguntar a alguém sobre um certo produto - e fazer bem o trabalho 

que lhe fora proposto.  

As letras eram grafadas na palma da mão de Almerinda como sinais, 

como símbolos, como desenhos a serem seguidos. Penso ainda que as letras 

iniciais de uma palavra podem ocorrer em muitas outras palavras e a função de 

decifrá-las não era a única, pois ainda existia a necessidade de encontrar o 

produto pedido pela patroa. Seu trabalho não estava facilitado ao ter as letras 

escritas em suas mãos, ainda havia muito a ser feito, aquilo era apenas meio 

caminho até a realização do trabalho solicitado, mas este foi o meio, segundo 

contou Almerinda, utilizado pela patroa (detentora do poder de escritura) para 

solucionar o impasse do analfabetismo178 de sua empregada e ajudá-la 

minimamente a fazer o que deveria ser feito: comprar os produtos no mercado.  

                                                           
178

 Lembro que, no verbete analfabetismo escrito para o Dicionário Paulo Freire, Ferraro (2010) 
menciona três distorções acerca do analfabetismo, conforme Paulo Freire os viu: a visão 



144 
 

Por estas e outras razões opto, neste trabalho de pesquisa, por não 

tratar de infantilização do sujeito analfabeto ou do sujeito que pouco conhece a 

leitura e a escrita. Prefiro, em vez desse termo, buscar no conceito de literatura 

menor de Deleuze e Guattari (2003) os desdobramentos necessários para 

pensar em sujeitos menores e não infantilizados. 

Tanto o termo “infantilização” quanto “menor” podem ser trabalhados e 

ampliados e poderiam dar conta do que pretendo tratar à luz das problemáticas 

expostas nas narrativas das mulheres em questão. Contudo, o que percebo é 

que especialmente no termo “infantilização” o teor é, majoritariamente, negativo 

e reducionista.  

Não configura intenção desta pesquisa reduzir e negativar a experiência 

trazida e vivenciada por essas mulheres em seus percursos de vida e sim 

provocar um olhar para os saberes que elas ensejam a despeito da ausência 

de leitura e escrita. A presente pesquisa não teria o mesmo valor, se não 

apontasse os traços de subalternização que ignoram e violentam os saberes 

que cada uma dessas mulheres adquiriu ao longo de suas vidas. 

Entretanto, para que esses apontamentos possam ser feitos, preciso é 

atentar também ao poder da máquina escriturística que ensaia e encena todos 

os dias casos assim: desapreço do saber do outro, desvalorização da oralidade 

e poder legitimado de escritura. Assim, é possível ir percebendo nas histórias 

relatadas como essa máquina escriturística se configurou na experiência 

dessas mulheres, mas, principalmente, como ela se configura ainda ao redor 

de todos nós. 

Outro meio utilizado pela máquina escriturística e pelo patrão 

(representante mor dessa máquina) foi pegar nas mãos de Maria de Lourdes e 

fazer o nome dela por ela, na assinatura de algo que ela  não sabia do que se 

tratava, pois não podia contar com a leitura até aquele momento. As voltas 

feitas pela caneta, os contornos que surgiam no papel diziam para todos que 

aquele era o seu nome, que aquela era a sua assinatura, mas disso ela não 

poderia ter certeza. E assim ela assinou – ou o patrão assinou por ela – recibos 

                                                                                                                                                                          
nutricionista, que considera o analfabeto um sujeito desnutrido e sedento da palavra e o 
analfabetismo como vergonha, que diz que o analfabeto se sente envergonhado por sua 
condição. Essas duas primeiras distorções refletem a terceira: a suposta inferioridade natural 
dos analfabetos. (p. 39). 
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de pagamentos e outros documentos, sem saber o que estava escrito e sem 

saber escrever. 

O ato de pegar nas mãos revela a imposição da força e desejo das mãos 

de outrem sobre a dela. A mão dele sobre a dela, a mão do patrão, detentor do 

poder – inclusive do poder de escritura -, sobre um sujeito subalternizado e 

menor por ser mulher (por muito tempo considerado um sujeito mais frágil e 

dependente), mas, principalmente, por ser um sujeito que não dispõe de 

conhecimento suficiente para dominar e decifrar as letras no papel. 

Essa mão que pega na outra para fazer assinar detém o poder e subjuga 

o outro por não dominar um certo código: o código da escrita. Esse mesmo 

código faz ter acesso a um mundo diferente, representa uma chave que abre 

as portas de um universo desconhecido e desejado. O mesmo código 

camuflado no ato do patrão de Maria de Lourdes pode indicar aquilo que 

Deleuze e Guattari (2003) pensam e chamam de “uma Literatura Menor” e que 

aqui tento desdobrar e redesenhar como sujeitos menores na figura dessas 

mulheres. 

A obra já referida neste encontro e que trata da questão da Literatura 

Menor aborda a escrita metamorfoseada de Kafka – metamorfose tida por ele 

mesmo como o contrário da metáfora – e as dificuldades em escrever no 

alemão de Praga, uma língua considerada “menor” pelas características que 

aqui serão expostas juntamente com a abordagem do sujeito menor.  

Segundo Deleuze e Guattari (2003), Kafka era um dos raros escritores 

judeus de Praga a conhecer e falar tcheco. Kafka sabia também francês, 

italiano e um pouco de inglês. Sua relação mais complicada não era com o 

hebreu (que aprenderia mais tarde), mas sim com o iídiche. A necessidade de 

pesar aqui a sua relação com as línguas de que poderia dispor para escrever 

suas obras vem da avaliação dos coeficientes de territorialidade, 

desterritorialização e reterritorialização que, segundo os filósofos em questão, 

cada uma delas pode apresentar179.  

                                                           
179

 “Para os judeus provenientes de meios rurais, a língua vernácula é o tcheco, mas este tende 
a ser esquecido ou recalcado; quanto ao iídiche, é frequentemente desdenhado ou receado, 
mete medo, como diz Kafka. O alemão é a língua veicular das cidades, língua burocrática de 
Estado, língua de trocas comerciais (mas já o inglês começa a ser indispensável para esta 
função). O hebreu enquanto língua mítica, com o início do sionismo, encontra-se no estado 
onírico ativo” (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 52-53). 
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Jacques Derrida (2001), outro autor trazido para esta tese e que nos 

ajuda com suas reflexões, também enfrentou a desterritorialização pela língua. 

Nasceu na Argélia, ex-colônia da França, e, assim como Kafka, era também 

judeu, conhecia o hebreu e o iídiche. Dispunha das línguas locais e das línguas 

judias, mas sofria do interdito linguístico colonial. Por determinação política, só 

poderia falar em francês, a língua do colonizador, do opressor, que dá e retira a 

cidadania, que obriga ao monolinguismo de uma língua que é imposta. Na obra 

“O Monolinguismo do Outro ou a Prótese de Origem”, Derrida expõe que  

também foi vítima de uma colonialidade essencial, como ele mesmo chama, ou 

de um processo político que tira de alguém a cidadania e a língua, depois as 

devolve, obrigando  utilizá-las  com exclusividade ou  as retira novamente, 

dependendo dos rumos governamentais ou de uma imposição unilateral da 

política da língua, como diz Derrida (2001, p. 13): “Eu não tenho senão uma 

língua, e ela não é minha” ou ainda “Sou monolíngue. O meu monolinguismo 

demora-se e eu chamo-lhe a minha morada”.  

 

4.6 Meu monolinguismo é a minha morada 

Derrida (2001), discorrendo sobre o seu monolinguismo, explica que o 

que ele chama de monolinguismo do outro seria, em primeiro lugar, uma 

soberania, uma lei vinda de algum lugar sem dúvida, mas, principalmente, a 

própria língua da lei e a lei como língua. Seria aparentemente autônoma 

porque o sujeito monolíngue tem de falar e apropriar-se dela para entender os 

outros que a falam. Mas ela, assim como toda lei, permaneceria heterônoma, 

razão pela qual ele considera esse monolinguismo imposto pelo outro, uma 

auto-heteronímia, uma soberania sempre colonial e que tende a reduzir as 

línguas ao uno, apagando suas dobras e alisando o texto, como acrescenta 

Derrida (2001). 

Contudo, ainda explicando sobre a questão monolíngue, Derrida (2001) 

acrescenta que, de qualquer modo, não falamos senão uma língua e que não a 

temos, ela é sempre vinda do outro. A relação que aqui estabelecemos é que a 

língua configura apenas um ensejo, um traço para pensar a subalternização. 

Até mesmo a língua que usamos para dizer e nos dizer não nos pertence. No 

                                                                                                                                                                          
 



147 
 

Brasil, passamos nós, brasileiros, pela mesma situação. Como ex-colônia de 

Portugal, o Brasil até hoje não se libertou da língua que é do outro, como diz 

Derrida. A língua falada no Brasil é a língua portuguesa, muito distante da 

entonação e estrutura usada pelos falantes portugueses, mas que ainda 

conserva o mesmo nome, conservando sua marca colonial. 

Derrida (2001) continua dizendo que as demais línguas subtraídas, no 

caso dele, o árabe e o berbere, tornavam-se, sem dúvida, as línguas mais 

estrangeiras, mais distantes e em vias de esquecimento e desuso. Assim 

também aconteceu com as inúmeras línguas indígenas na América, outras 

formas de perceber as cicatrizes da violência colonial. 

Versando sobre a transformação de uma língua local, familiar e territorial 

que se torna estrangeira para seus próprios falantes, Derrida (2001) inicia seu 

discurso sobre a questão dos interditos, questão que muito interessa a este 

trabalho de pesquisa, além de todos os outros pontos já trazidos por ele em 

conformidade com os dizeres de outros filósofos abordados no texto. 

As questões de desterritorialização e interdição (pela língua, no caso de 

Kafka, e pela política da língua, no caso de Derrida, respectivamente), 

encontram com as questões que trago para o debate com as histórias das 

mulheres que preenchem com suas vozes e experiências esta pesquisa. Em 

Kafka, vi a sua literatura escrita em uma língua considerada menor uma 

possibilidade de pensar as narrativas dessas mulheres que são consideradas 

sujeitos menores por sua inserção nas classes populares, entre outras 

questões. Em Derrida (2001) e sua experiência pessoal como argelino 

interditado para falar outras línguas senão a do colonizador francês, encontro a 

experiência dessas mulheres interditadas por inúmeras questões, sobretudo 

por serem mulheres, pobres, negras e não terem tido acesso à escolarização. 

 Derrida (2001, p. 57) acrescenta que o interdito180  “é uma experiência 

que passa ainda e sobretudo pela escola”, pois, no caso de sua interdição pela 

                                                           
180

 Na obra “O Monolinguismo do Outro – ou a prótese da origem” (2001), Derrida se debruça e pensa 
sobre os interditos que sofreu enquanto sujeito argelino falante da língua francesa sem ser francês. Ele 
sinaliza, como primeiro interdito, um interdito particular exercido sobre as línguas árabe ou berbere 
(suas línguas locais). Em segundo lugar, ele diz que a experiência do interdito passa pela escola, onde, 
independentemente da origem do aluno (francês da Argélia, judeus da Argélia, argelinos de origem, 
nacionais franceses, etc.), o francês era uma lingue supostamente materna, mas cujas origens, normas, 
regras e leis estavam situadas algures.  Na obra, Derrida esboça alguns interditos que sofreu, em relação 
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política da língua, a metrópole configurava também o modelo de bem falar e de 

bem escrever, ela representava a língua do mestre. Era preciso, então, como 

ele bem explica, tentar em vão medir a distância infinita ou a proximidade 

incomensurável do foro invisível, mas resplandecente, de onde chegavam os 

paradigmas da distinção, da correção, da elegância, da língua literária ou da 

oratória (DERRIDA, 2001). 

Chego a essa colocação de Derrida justamente por perceber que as 

mulheres que compõem esta pesquisa, sujeitos menores pela inserção em uma 

determinada classe, etnia, gênero e escolarização, perseguem e lutam toda 

uma vida para conseguir adentrar o mundo “da metrópole”, o mundo que dita 

as regras, um mundo no qual, provavelmente, elas nunca terão lugar.  

Quando digo que “nunca terão lugar” não ignoro o lugar que o sujeito 

subalterno tem na sociedade e a atuação imprescindível de seu trabalho nela. 

Trata-se de um lugar de tensão, pois, por um lado, são importantes para que o 

bom funcionamento social e econômico ocorra, mas, por outro lado, são 

invisibilizados e seus ofícios são desvalorizados socialmente, seja pelos baixos 

salários, pela excessiva carga horária da jornada de trabalho, não cumprimento 

de direitos trabalhistas etc. Duas facetas que coexistem em um mesmo rol 

social: a necessidade desses trabalhadores e sua desvalorização. Contudo, 

aponto também, depois de pensar mais sobre o assunto, que uma face acaba 

por inverter a face da outra, num jogo de submissão e exploração que torna o 

sujeito ainda mais dependente do sistema dominador. 

O jogo escriturístico proposto por Deleuze e Guattari caminha 

justamente nesse sentido e só confirma aquilo que Derrida (2001) traz como 

experiência monolíngue: tentar, em vão, medir a distância infinita ou a 

proximidade incomensurável do foro invisível, pois a máquina escriturística é 

justamente aquela que exclui, ao provocar no sujeito um desejo de inclusão,    

marginalizando-o,  quando aparenta  acolhê-lo. 

Acredito ser importante pensar através dos adjetivos: infinito (que 

adjetiva a palavra distância), incomensurável (que adjetiva a palavra 

proximidade) e invisível (que adjetiva a palavra foro). Os adjetivos infinito, 

incomensurável ou invisível apontam não apenas para algo negativo, mas 

                                                                                                                                                                          
à língua, à escola, à sociedade e à política enquanto argelino impelido a falar uma língua imposta e 
estrangeira, o francês. 
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apresentam, sobretudo, o prefixo (in_), classificado na gramática como prefixo 

de oposição, pois se opõe ao significado original da palavra. Dessa forma, 

temos a palavra original e seu oposto configurado pela inserção do prefixo (in_) 

ao seu radical. A importância de compreender a presença dessas palavras no 

texto derridiano, que muito provavelmente não foram escolhidas ao acaso, 

implica pensar o poder da colocação paradoxal, do estranho entrelaçamento 

dessas palavras trazidas lado a lado. 

Os paradoxos como figuras de pensamento laçam o olhar e a reflexão 

para o que se figura como impossibilidade. Duas palavras com sentidos 

opostos lado a lado, uma que diz e a outra que desdiz, uma que surge e a 

outra que anula seu surgimento, conduzem a compreensão à impossibilidade. 

Gosto particularmente de pensar os motivos de escolha de algumas palavras, 

porque sempre acrescentam à compreensão, existe sempre um ganho, um 

salto para um melhor entendimento das questões, quando se pensa através 

dos radicais e afixos das palavras.  

No caso do prefixo (in_), trazido nos adjetivos escolhidos por Derrida em 

suas obras, posso trilhar um caminho que leva ao campo do impossível. 

Impossível que configura um termo bastante relevante na filosofia derridiana, 

porque aquilo que é impossível, nesse pensamento, apesar de se apresentar 

como impossibilidade, pode se fazer urgente e extremamente necessário, 

como no caso da hospitalidade incondicional.  

A impossibilidade que vejo apresentada pelos adjetivos com prefixo (in_) 

trazidos por Derrida (2001) não poderia ser a configuração desse jogo 

escriturístico? Um jogo de soberania e de exercício do poder pela língua que 

apresentam as mulheres da pesquisa em suas falas, quando contam as 

situações vividas pela ausência de escritura. A aquisição da leitura e da escrita 

como interditos deram margem e oportunidade para que o patrão pegasse na 

mão de Maria de Lourdes e por ela esboçasse uma assinatura em um 

documento. Também valeram à patroa de Almerinda, quando esta escreveu 

em suas mãos as letras iniciais dos produtos a serem adquiridos no mercado. 

Um jogo que exclui, quando parece incluir, e mantém o sujeito 

marginalizado e menor na aparente e frágil impressão de acolher. No entanto, 

preciso, mais uma vez, explicitar que não está aqui em questão a intenção dos 

sujeitos envolvidos, se boa ou má, mas, principalmente, o vislumbre e o 
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pensamento da questão política que se aplica aos casos relatados, 

essencialmente sobre uma evidente subalternização do sujeito, subalternização 

esta que pode acontecer por vários e diferentes caminhos. Trago as 

contribuições de Kafka e de Derrida sobre desterritorialização e interdição pela 

língua na tentativa de que essas experiências, também relatadas, façam eco 

nas experiências vividas pelas mulheres presentes nesta pesquisa.  

Os relatos das mulheres cujas narrativas estão presentes nesta 

pesquisa expõem suas experiências também em relação aos caminhos da 

desterritorialização. Uma desterritorialização que, apesar de terem vivenciado, 

não fez com que se encontrassem (no sentido de encontro consigo mesmo, 

sentimento) na experiência analfabeta, da qual desejaram a vida toda 

ardentemente sair, nem na experiência letrada (mesmo improvisada e 

precária), na qual, provavelmente, sabem que nunca terão espaço devido.  

 

 

4.7 Narrativas de mulheres – caminhos para uma literatura menor? 

Um forte coeficiente de desterritorialização é também a primeira 

característica apontada por Deleuze e Guattari (2003), quando pensam ainda 

sobre os caminhos de uma Literatura Menor. Essa desterritorialização também 

passa pela língua, como no caso de Derrida; no caso de Kafka, pela língua 

alemã, revelando um teor de impossibilidade. Kafka expressa a impossibilidade 

de não escrever, pois a sua consciência nacional oprimida passaria pela 

literatura, mas revela, ainda, uma outra impossibilidade: de escrever em 

alemão, a língua cortada das massas, língua do artifício. O alemão de Praga, a 

língua que se configura como única possível, no caso de Kafka, é uma língua 

desterritorializada, destinada a usos menores. Desterritorialização que a 

presente pesquisa deseja ampliar: do código da língua para seus usuários, 

visto que, se uma língua é destinada a usos menores, trata-se de uma língua 

destinada também a sujeitos menores. 

A segunda característica apresentada para expor a teoria da literatura 

menor encontra em cheio a questão política que discorro pela experiência 

derridiana com a imposição da língua do colonizador, a da língua da soberania.  

Para Deleuze e Guattari (2003):  
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A literatura menor é completamente diferente: o seu espaço exíguo, 
faz com que todas as questões individuais estejam imediatamente 
ligadas à política. A questão individual, ampliada ao microscópio, 
torna-se muito mais necessária, indispensável, porque uma outra 
história se agita em seu interior. (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 39) 

 

Tudo na Literatura dita menor toma um valor coletivo. Segundo os 

filósofos em questão, esta seria a terceira característica desse tipo de literatura. 

Menor por ser confeccionada em uma língua de expressão de uma minoria 

dentro de uma língua maior, mas, ao mesmo tempo coletiva, porque expressa 

não apenas as aflições e vivências de um único sujeito, mas de uma 

coletividade. As implicações de suas experiências são sentidas em todo lado, 

por todos os outros que compartilham dos interditos e violências no mesmo 

cotidiano. A literatura como veículo e meio de expressão pode fazer ecoar ou 

emergir esse grito do povo, essa manifestação que é da ordem do coletivo, que 

é compartilhada no dia a dia. 

A máquina literária reveza uma máquina revolucionária por vir, não 
por razões ideológicas, mas porque esta está determinada a 
preencher as condições de enunciação coletiva que falta algures 
nesse meio: a literatura é assunto do povo. (DELEUZE; GUATTARI, 
2003, p. 40) 

 

Encontro, com Deleuze e Guattari (2003), uma afirmação sobre uma 

literatura considerada menor que ressoa dentro do debate que esta pesquisa 

deseja propor: eles dizem que essa literatura menor não pertence a uma língua 

menor, mas, sim, à língua que uma minoria constrói em uma língua maior. 

Essa primeira informação descontrói o que se poderia pensar sobre uma 

literatura menor (em termos quantitativos), pois ela não é escrita em uma 

língua menor, mas escrita pela língua que uma minoria constrói em uma língua 

dita maior. Trago ainda uma outra afirmação importante sobre a literatura dita 

menor: “Menor não qualificaria certas literaturas, mas as condições 

revolucionárias de qualquer literatura no seio daquela a que se chama grande 

(ou estabelecida)” (DELEUZE; GUATTARI, 2003, p. 41-42). 

Dizer isso faz com que este trabalho de pesquisa se aproxime ainda 

mais daquilo que desejo configurar como um sujeito “menor”. Esse sujeito 

analfabeto ou desconhecedor das letras pode representar uma minoria dentro 

de sua sociedade, mas ele é parte de uma maioria (em termos quantitativos) 

menosprezada todos os dias de várias formas diferentes por uma minoria (em 
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termos quantitativos) que é detentora de poder. Essa, sim, uma minoria 

empoderada que subalterniza uma maioria desfavorecida principalmente de 

educação, de acesso às redes de escolarização ou às primeiras letras. Não 

seria essa a principal engrenagem da máquina escriturística proposta por 

Michel de Certeau (2012)?  

Quem sabe foi o que moveu o desejo de Maria de Lourdes e de tantas 

outras mulheres que encontrei naquele projeto de educação de adultos. O 

desejo de aprender a ler e a escrever, de dominar essa ferramenta para dela 

não ser vítima, para não se sentir ainda mais excluída, relegada e dominada se 

manteve firme durante toda uma vida, assim como Maria de Fátima relata em 

sua experiência. 

Por várias vezes tentei achar um emprego aqui em Itaboraí (município 

do Rio de Janeiro) e eles perguntam logo se sabemos ler e escrever. Quando 

dizemos que não, eles nos dispensam. Eles acham que a gente não é nada só 

porque não temos a leitura. Maria de Fátima. 

Diante desse relato, é possível pensar no que vem a ser esse poder de 

escrita e leitura. O que significa ter domínio desse conhecimento? O que ele 

representa para aquele que não o possui? “Eles acham que a gente não é 

nada porque não temos a leitura”, disse Maria de Fátima, mas o que significa 

não ser “nada”? Não se trata apenas de não ter mérito como sujeito, pois, 

mesmo sem a leitura e a escrita, essas mulheres conseguiram trabalhar pela 

garra, força e coragem de enfrentar o mundo, ainda que sem dispor de 

algumas armas importantes. Trata-se, principalmente, de um empecilho para 

realizar tarefas aparentemente simples dentro e fora de uma casa. Trata-se de 

um problema a ser enfrentado por ambas as partes em um contrato ou acordo 

de trabalho, e problema é aquilo que se quer evitar, quando se contrata alguém 

com a função de ajudar. 

Permito-me pensar, junto com essas mulheres, para além do empecilho 

para o trabalho e do problema a ser enfrentado. Penso também no que seria 

esse domínio de leitura e escrita para quem não sabe ler e escrever. Seria um 

mistério, como ouvi de um colega de orientação coletiva? Seria algo fantasioso 

e distante como um sonho? Acredito que, para algumas, um mistério sim, a ser 

desvendado aos poucos com a escolarização, com a aquisição da escritura e 
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da leitura. Para outras, um sonho a ser perseguido sempre, na infância, na 

maturidade ou na velhice. 

Com as narrativas dessas mulheres, venho aprendendo muito. Aprendi, 

por exemplo, a enxergar o poder das letras, da escrita e da leitura. Um certo 

poder que Michel de Certeau (2012) metaforicamente chamou de tapeçaria 

interminável, cujos fios são feitos de vozes. A arte da tapeçaria é usada como 

metáfora para representar a escritura, seus fios são as vozes e o produto final 

o tapete, aquilo que se considera progresso, moderno e ocidental. Mas o que 

vem a ser escrever? Pergunta e responde o mesmo pensador francês: “A 

atividade concreta que consiste, sobre um espaço próprio, a página, em 

construir um texto que tem poder sobre a exterioridade da qual foi previamente 

isolado” (CERTEAU, 2012, p. 204).  

Um poder que vemos exercido pela patroa de Almerinda e pelo patrão 

de Maria de Lourdes. Ambos construíram sobre um espaço (a palma da mão 

de Almerinda e um documento de Maria de Lourdes) um texto que tem poder 

sobre a exterioridade, como diz Certeau (2012). As letras iniciais de produtos a 

serem comprados no mercado – uma lista de compras adaptada - e a 

assinatura de alguém que não sabia assinar configuram textos que têm poder 

sobre a exterioridade, um poder sobre o outro, um poder sobre essas mulheres 

com as quais aprendo por meio de suas narrativas  no seio desta pesquisa. 

Para entender esse poder e a perseguição desse desejo escriturístico 

que permaneceu intocável durante toda a vida dessas mulheres, busquei, 

ainda, no estudo da obra de Certeau (2012), três elementos decisivos para dar 

conta desse “poder”: primeiramente, ele chama de página em branco o espaço 

para a produção da escritura, um espaço de domínio e isolamento de um 

sujeito diante de um objeto; em segundo lugar, ele traz a construção do texto, o 

artefato, o que é fabricado sobre o não lugar da folha de papel; e, como terceiro 

ponto, ele aborda o que chama de jogo, o jogo escriturístico, um jogo que tem 

como sentido “remeter à realidade de que se distinguiu em vista de mudá-la” 

(CERTEAU, 2012, p. 205). 

As coisas que entram na página são sinais de uma “passividade” do 

sujeito em face de uma tradição; aquelas que saem dela são as marcas do seu 

poder de fabricar objetos. No final das contas, a empresa escriturística 

transforma ou conserva dentro de si aquilo que recebe de seu meio 
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circunstancial e cria dentro de si os instrumentos de uma apropriação do 

espaço exterior (CERTEAU, 2012). 

 

4.8 A palma da mão como página em branco 

Posso pensar primeiramente na página em branco configurada nesta 

pesquisa pela palma da mão ou um documento qualquer que se assina e que 

não se sabe o que diz. O que se denomina como página em branco seria, para 

o autor em questão, um espaço de domínio e isolamento de um sujeito diante 

de um objeto, também, porém, um espaço de muita sujeição e dominação. Por 

mais que se tenha boa intenção, o que não está aqui em questão, o fato de ser 

solicitado a estender a palma de sua mão para ter nela algumas letras escritas 

porque não se é capaz de ler uma lista de compra é, no mínimo, desanimador 

para aquele que precisa sujeitar-se a essa manobra estratégica.  

O próprio termo “página em branco” chama atenção por significar 

geralmente “em branco” algo que é vazio, sem inscrição, sem conteúdo, ermo. 

Chama mais atenção ainda porque estou fazendo uma ponte com a situação 

trazida pela narrativa de Almerinda, ao contar uma ação recorrente de sua 

patroa: escrever letras nas palmas de suas mãos. No caso, a tal “página em 

branco” encontra-se em diálogo com as palmas de suas mãos. Em ambas, um 

texto é escrito por outrem que exerce o poder da ordem, do patrão, do poder 

aquisitivo e, sobretudo, do poder de escritura. 

Em segundo lugar, Certeau (2012) apresenta a construção de um texto, 

o que é fabricado mesmo sobre um não lugar da folha de papel. Consigo ver as 

letras iniciais dos produtos a serem comprados como marca, como texto, uma 

lista de mercado improvisada e ajustada ao caso, como o artefato que Certeau 

sugere. Percebo ainda que a palma da mão recebe, acolhe essas letras que 

representam palavras. São metonímicas essas letras que sozinhas 

representam palavras, são a parte pelo todo, são o todo, na verdade, no 

espaço reduzido da palma de uma mão. 

Em terceiro lugar, Certeau (2012) aborda o que chama de jogo 

escriturístico. Esse jogo seria, na verdade, uma estratégia, uma estratégia 

utilizada pela máquina escriturística que endossa o poder de escrita que é 

mítico, porque é, ao mesmo tempo, uma produção, uma tapeçaria. Escrever na 
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mão de um sujeito analfabeto para que este decifre alguma informação ou 

pegar na mão para fazê-lo assinar seriam dois exemplos desse jogo, um jogo 

que precisa de um espaço em branco para produzir um texto e gerar a sua 

marca, deixar escrita a sua história, no corpo ou mesmo na vida de outrem. 

Lembro de Paul Celan (1996, p. 113), na segunda parte do poema de 

abertura de sua obra “Grelha de Linguagem”, de 1959, quando diz: “Quem está 

sozinho com a lâmpada / tem apenas a mão para vos ler”. Lembro-me desse 

verso porque, ao ouvir a narrativa de Almerinda, mergulho no cenário que essa 

história me apresenta. Consigo vê-la dentro do mercado, entre as gôndolas de 

produtos, tentando desvendar as letras escritas por sua patroa em suas mãos, 

tentando decifrar aqueles códigos desconhecidos, aqueles traços que não 

formam desenhos, mas letras de um alfabeto ainda por conhecer.  

Pensando ainda com Paul Celan (1996), Almerinda está sozinha e tem 

apenas em suas mãos aquilo que deve ler. Ela deve ler uma letra e 

compreender uma palavra e, de porte dessa palavra, encontrar o produto certo 

dentro do mercado. Posso compreender a lâmpada como desejo, esse desejo 

pela escrita que não cessa, que não finda com o passar dos anos, apesar dos 

problemas.  

Entretanto, os versos do poema celaniano dizem: “tem apenas a mão 

para vos ler” (CELAN, 1996, p.113). Ler e dar a ler, ler sem saber ler, ler e 

fazer ler. Assim foi com Dona Almerinda, como com tantas outras mulheres que 

leram sem saber ler, mas deram, sobretudo, a ler aos outros. Sim, defendo que 

elas leram sem saber ler, elas decifraram, elas memorizaram, elas precisaram 

de leitura, leram, mas, principalmente, me deram a ler.  Pude ler em seus olhos 

a força de vontade, a garra necessária para não desistir, pude ler em suas 

vozes o apelo silencioso que parecia dizer: não desisti e estou aqui, 

aprendendo a ler aos 70 ou 80 anos. Pude ler ainda, em suas narrativas orais 

(no processo de escuta que se assemelha ao de leitura na tradição oral), as 

queixas de uma infância que via surgir vez ou outra, dentre suas palavras, 

espaços e silêncios (porque os silêncios também dizem).  

Essa infância não parecia escapulir de suas memórias, mas esconder-se 

e revelar-se de acordo com sua própria vontade. Durante as conversas e 

gravações, não percebi inicialmente a presença dessa infância. Nem mesmo 

durante as transcrições, isso pareceu tão claro para mim. Contudo, ao me 
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debruçar depois sobre as mesmas conversas transcritas, pude perceber que 

havia algo nas narrativas que fazia o movimento de se esconder e de se 

revelar. Parecia-me uma criança que brinca de esconder, mas essas que 

percebi, brincavam de esconder dentro das narrativas.  

Foi, então, que percebi que precisaria trabalhar com essa infância que 

estava e não estava ali, mas que fazia esse movimento justamente para que eu 

percebesse sem ter certeza, procurasse muitas vezes sem encontrar, mas que 

tivesse a forte impressão de que ela estava lá. Então segui, com a certeza sem 

certeza, com a imprevisibilidade inerente ao cotidiano e ao encontro com o 

outro e sua alteridade. Para mim, essa acolhida ao imprevisível, à incerteza e 

ao desconhecido são indícios outros de uma hospitalidade como conceito. 

Dentro desse embate que primeiramente se travou dentro de mim, 

precisava colocar e defender no texto a presença dessa infância que não se 

deixava apreender nem pelo tempo linear (não apresenta marcas 

cronológicas), nem mesmo pela escritura (já que sua aparição se faz vez ou 

outra em meio a tantas outras questões importantes). Por essa razão, precisei 

recorrer ao trabalho de Michel de Certeau (2012) e mergulhar em seus 

conceitos e pensamentos, sempre muito eruditos e difíceis de compreender. 

Por meio do conceito de economia escriturística, trazido pelo autor em 

questão, foi possível também a ideia da construção do próprio projeto de 

sociedade e sua grande ambição: apagar o passado e suas tradições, 

escrever-se a si mesma, refazendo a História por meio daquilo que fabrica. 

Dessa forma, aprender a escrever seria uma iniciação em uma sociedade 

capitalista e conquistadora (CERTEAU, 2012).  

É com esse desejo que as mulheres cujas histórias de vida trago aqui 

nesta tese permaneceram. Desejo de iniciação, de inserção numa sociedade 

que nega o seu passado e tudo que a ela diz respeito, uma sociedade que não 

as representa, muito menos acolhe. Entretanto, em meio a essa sujeição, seu 

desejo apontava uma possibilidade de resistência: permaneceram desejosas 

até o final da vida, não apenas desejosas de escritura, mas desejosas de 

possuírem as armas, as ferramentas necessárias para poderem entrar no jogo, 

para poderem participar da luta. 

O encontro com as mulheres que participam deste trabalho de pesquisa 

me ensinou a ver dois lados de um mesmo poder. O poder da escritura, o 
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poder escriturístico sofrido por grande parte delas, quando os patrões 

desenhavam letras em suas mãos, pegavam em suas mãos para assinar ou 

apenas as rejeitavam em uma vaga de emprego e, ainda, o poder do desejo 

que nenhum interdito fez com que morresse.  

Aprendi a ver, com as histórias trazidas por essas mulheres, que o firme 

propósito ou o desejo que não cessa, mesmo quando não se sabe o porquê, 

podem configurar-se em armas de resistência e resposta aos até então donos 

do poder, aos que pensam de tudo saber por dominarem a escritura, por 

deterem as ferramentas necessárias à dominação alheia. 

 

 

4.9 Sobre ler e escrever 

É sobre saber ler e escrever. É esse o caminho que venho perseguindo 

em minha pesquisa. É um caminho tortuoso, um caminho impreciso, um 

caminho cheio de ciladas, como o é, quase sempre, o caminho do desejo. É 

sobre o desejo de ler e escrever, principalmente, que trata esta tese, bem como 

seus contornos, delineados por impedimentos, de caráter social, político ou 

filosófico. 

No caminho reflexivo sobre a vontade de escrita, deparo-me não apenas 

com uma vontade estruturada no desejo ardente de dominar e decifrar os 

sinais gráficos. Decerto que essa vontade também existe, uma vontade 

percebida nas falas e nas histórias das mulheres cujas narrativas orientam este 

trabalho. Entretanto, chama minha atenção que essa ferramenta que 

denominei de sinal gráfico, a escrita, impede e/ou impediu a figura feminina de 

se escrever na história e de escrever sua história na história181. Por essa razão, 

a historiadora Michelle Perrot (2019) se pergunta e lança, seus leitores, a 

pergunta: “As mulheres têm história?” 

Antes de discorrer sobre essa questão, de pensar junto com a 

historiadora Michelle Perrot e com outros autores que chamo para conversar 

dentro desse texto (encontro), preciso pontuar no intuito de orientar o leitor: em 

outro momento deste trabalho de tese, mais especificamente no encontro 3, 
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 Não marco a diferença de escrita entre História (fatos) e história (contos), pois não pretendo, 
com essa demarcação, distingui-los a ponto de tornar um mais amplo e mais importante do que 
o outro. 



158 
 

quando abordei o percurso metodológico, apresentei a distinção entre dois 

tipos de narrativas. Estava apoiada em D. Jean Clandinin e F. Michael Connelly 

(2008), para dizer que ora utilizo a palavra narrativa como história que estrutura 

a experiência que está sendo contada a um interlocutor e ora posso valer-me 

dessa mesma palavra como método de investigação. Naquele momento, 

justamente por estar me valendo do estudo da pesquisa narrativa, abordei a 

narrativa como metodologia (narrativa). No caso presente, chamo a mesma 

palavra, mas opero com seu outro sentido: como relato, conto, história etc. 

De porte da distinção esboçada acima, entre os dois modos de evocar a 

palavra narrativa, posso dar continuidade ao que desejo abordar após a 

questão colocada por Michelle Perrot (2019) logo no primeiro capítulo de sua 

obra: “As mulheres têm uma história?”. Certamente que, sendo historiadora, 

Perrot caminha no sentido de recuperar o que de fato ficou ou se perdeu da 

história das mulheres182. Sendo francesa e professora da Universidade de 

Paris VII, sua trajetória acadêmica é também europeia, embora não aborde 

somente Paris como referência em seus estudos e traga a contribuição de 

muitas pesquisas para respaldar aquilo que declara.  

Embora seu trabalho tenha como cenário o contexto europeu, este me 

serviu de pano de fundo para encaminhar muitas das questões que 

percebemos no cenário brasileiro. Não estarei apoiada estritamente no seu 

texto, como se a realidade descrita por ela desse conta da realidade brasileira. 

Oriento-me, inicialmente, em seu texto, para abordar não toda a história das 

mulheres brasileiras, mas uma breve contextualização da negação à escrita, 

ausência de escolarização e impedimentos vários ao contexto escolar sofrido 

por vários sujeitos subalternizados socialmente (no caso das mulheres, 

subalternizadas também pela questão de gênero) ao longo dos últimos séculos.  

 

4.10 O que se sabe sobre as mulheres? 

“O desenvolvimento da história das mulheres acompanha em surdina 
o movimento das mulheres em direção à emancipação e à libertação” 
(PERROT, 2019, p. 15). 

 

Na obra de Michelle Perrot (2019, p. 16), encontrei: “A história é o que 

acontece, a sequência dos fatos, das mudanças, das revoluções, das 
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acumulações que tecem o devir das sociedades. Mas é também o relato183 que 

se faz de tudo isso”.   

A autora destaca a palavra “relato” para dizer que. nos relatos da 

história, (nos relatos dos fatos históricos), a mulher, em especial, encontra-se 

excluída. Se a história é o que acontece e o que se relata dela, conforme diz 

Perrot (2019), a mulher é figura de ausência em ambas. Fatos e relatos 

configuram fios de um mesmo novelo. Se conhecemos os fatos pelos relatos e 

nos relatos não se encontra a mulher, como saber de uma história das 

mulheres? Esse é a linha de raciocínio que guia a historiadora em busca de 

uma história das mulheres, do silêncio à invisibilidade, da imaginação à 

representação. Até mesmo porque muito do que se encontra sobre as 

mulheres no passado não são frutos de sua expressão, mas da imaginação e 

descrição masculina das mulheres, uma outra razão para o silêncio e a 

obscuridade inerente à figura feminina. 

Importa ressaltar não apenas o silenciamento a que foi sempre 

submetida a mulher, silenciamento trabalhado nas ciências sociais e humanas 

por diversos autores, mas importa também o silêncio que também existe na 

ausência de relato, de relato sobre os fatos históricos – conforme sublinha 

Perrot (2019). Contudo, importa para este trabalho sublinhar também o silêncio 

do relato que não vem apenas dos fatos históricos (dos quais a mulher é sujeito 

sem direitos e sujeitada), mas do silêncio do relato nunca ouvido ou nunca 

validado socialmente quando se trata de relatos de mulheres. São relatos de 

vida, são histórias de família, são diários, são cartas íntimas, sempre 

delegadas ao fundo das gavetas ou à fogueira. 

O desejo ardente por escrever passa pelo conceito de escritura e, 

principalmente, da vontade de escritura, pontos abordados outrora em outro 

momento deste trabalho. No entanto, apesar de ter me debruçado sobre tal 

questão em outro momento (encontro 2), sinto que preciso com ele ainda 

refletir para conseguir dar continuidade ao pensamento. Uma travessia em 

direção ao esforço de melhor perceber e entender os processos pertencentes 
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 A historiadora também distingue as palavras inglesas (story – narrativa real ou fictícia) e 
(history – eventos no passado) e grifa a palavra (relato) para dizer que as mulheres ficaram 
muito tempo fora desse relato, como se destinadas à obscuridade de uma inenarrável 
reprodução, como se estivessem fora do tempo ou fora do acontecimento, confinadas ao 
silêncio de um mar abissal. 
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não apenas ao desejo ou à presença da escrita, mas justamente para, no 

presente caso, notar os traços de sua falta, as marcas deixadas por sua 

ausência.  

 E por qual motivo prender-me à ausência? Justamente por não 

considerar a ausência como ausente ou vazia, nem mesmo incapaz, mas 

presente, sobretudo, quando a simples menção de sua falta significa marcas de 

sua presença.  Essas marcas podem ser sentidas por anos a fio, nas 

entrelinhas de falas, conversas e histórias que denunciam suas consequências, 

são preservadas em memórias, sentidas e a esperam a chance de, enfim, 

revelar-se.  

Em relação ao desejo de escrita - embora a escrita propriamente dita 

não tenha ocorrido ao longo de toda uma vida, como no caso dessas senhoras 

idosas –, proponho  pensá-la  com a perspectiva de uma presença na 

ausência, uma presença sentida, apesar de ser uma presença deixada como 

um algo que tem ali seu lugar, seu desejo de estar, mas que não se deu até 

aquele momento.  

Mas o que me faz traçar meu pensamento nessa direção? O que me 

levou a pensar assim? Como cheguei ao pensamento de que algo possa ser 

sentido como presente, quando parece ausente?  

Chego a esse pensamento guiada exatamente pelas vozes que ouço, 

pelas palavras que leio e pelas histórias que saem dos lábios dessas senhoras. 

Não são apenas queixas, mas são, sobretudo, traços deixados por uma 

ausência de escrita, uma presença na ausência. São elas a dizer-me: “Eu 

chegava a chorar quando via alguém lendo”; “Eu era doida, desde pequena 

para fazer o meu nome”; “Eu era cega antes de entrar no projeto. Assim eu 

considero quem não sabe ler e escrever”184. 

Fato é que, toda vez que me deparo com essas falas, sinto que o que 

pesquiso ou escrevo é e será sempre insuficiente para dar conta da gama de 

traços que essas histórias curtas deixam pelo caminho. Por essa razão, senti 

que precisava prender-me mais um pouco a essa questão, por ser ela uma 

questão matriz neste trabalho. O que chamo de vontade de escrita ou escritura 

expressa não apenas uma vontade no sentido estrito da palavra, mas, sim, 

                                                           
184

 Trechos das narrativas de Maria de Fátima, Júlia e Maria de Lourdes, respectivamente. 
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uma vontade pautada no desejo ardente, no caso de escritura, latente durante 

toda uma vida à espera de poder dizer-se. 

Tento trazer para essa reflexão a afirmação de que a história, como os 

sonhos, só existe verdadeiramente quando narrada, conforme explica Paul 

Zumthor (2005)185. Trago essa reflexão para pensar que foi através da tentativa 

de ouvir cada vez melhor as narrativas trazidas para a presente discussão que 

fui percebendo mais nitidamente a importância das questões que essa vontade 

de escritura denunciava186. Talvez a principal denúncia: a necessidade de 

dizer-se ou de pronunciar a sua própria palavra, conforme apontou primeiro 

Freire (2011), quando propôs um olhar pedagógico que viesse da voz e das 

palavras (geradoras) do próprio sujeito oprimido e não fosse em sua direção 

como uma corda de redenção que o tiraria do mar da ignorância. Essa 

“salvação”, se existir, só pode vir com a emancipação e luta coletiva pelo direito 

de ser mais. 
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 Em entrevista com André Beaudet (1986, revisada em 1990), Paul Zumthor (2005, p. 48) 
diz: “É preciso distinguir na história o aspecto da documentação, ou erudição, que se reporta à 
coleta e à organização de dados; e o aspecto do relato, pois, no fim das contas, toda história é 
relato. Atualmente, é verdade que algumas pessoas negam isso, mas, da minha parte, estou 
profundamente convencido de que a história se conta, da mesma forma que os sonhos só 
existem verdadeiramente quando narrados. O que é um événement (evento) histórico a não ser 
o relato de alguns fatos? Somos seres de narrativa, tanto quanto de linguagem”. 
186

 Entendo o conceito de escritura, apoiada em como Derrida (2006) o pensa: conceito que 
ultrapassa a extensão da linguagem. 
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 ENCONTRO ÀS CEGAS ENTRE AS MULHERES DA PESQUISA187 
 

Eu sempre quis estudar, sempre busquei, mas tive várias dificuldades. 

Meu pai morreu quando eu tinha apenas um ano de idade. Minha mãe casou 

novamente e teve mais três filhos. Eu era a mais velha e precisava trabalhar. 

Estudar estava sempre em segundo plano. Mas eu tinha vontade sim. 

É tão triste você perder uma chance de emprego porque não sabe 

escrever. Quando alguém não sabe ler, parece que só vê figuras. Parece cego 

para as coisas. Eu queria poder tratar das minhas coisas, poder assinar o meu 

nome nos documentos e não apenas colocar a marca do dedo. Vim atrás da 

escrita. Queria mesmo aprender e hoje, depois de seis meses no projeto, já 

consigo ler algumas palavras. Vera. 

 “Estudar estava sempre em segundo plano” me disse Vera em uma de 

suas conversas. Precisava trabalhar para ajudar a mãe, afinal, ela era a filha 

mais velha. E, como filha mais velha, caberia a ela ajudar no sustento da casa, 

no cuidado dos irmãos mais novos e em algumas funções domésticas na 

ausência da mãe. Assim era a vida de Vera depois do segundo casamento da 

mãe e nascimento dos irmãos. Embora tenha manifestado sempre a vontade 

de estudar, esse projeto pessoal não poderia, naquele momento, ocupar o 

primeiro plano, pois não havia tempo para estudar, nem fazia parte das 

necessidades mais urgentes e básicas de sua família, dada a luta diária pela 

sobrevivência. 

Neste quinto encontro, venho trazendo, assim como nos outros, uma 

proposta de reflexão baseada nas histórias das mulheres que estavam 

iniciando ou reiniciando seus processos de alfabetização, quando eu as 

conheci em um projeto de alfabetização popular. Desde o nosso primeiro 

contato, elas não apenas passaram a fazer parte do meu trabalho de pesquisa, 

mas não deixaram mais de ser a minha principal fonte de interesse, 

                                                           
187 Este capítulo/encontro tenta dar conta, através do encontro de narrativas femininas, da 

subalternização a que as mulheres das classes populares estão sujeitas por questão de classe, 
gênero, etnia e condição econômica. Pauto esse encontro entre mulheres e suas histórias no 
pressuposto freiriano de que é no encontro que os sujeitos pronunciam o mundo, um 
pronunciar que não deve de forma alguma ser doação, que se constrói no coletivo para 
conquista do mundo e libertação dos oprimidos. 
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preocupação e inquietação em relação à educação das mulheres das classes 

populares. 

Vera diz ter sido movida a procurar a escolarização pelo desejo de 

assinar seu próprio nome, de cuidar de suas coisas sem precisar pedir ajuda e, 

principalmente, não ter que passar o constrangimento de, onde quer que fosse, 

carimbar as digitais em um papel no lugar da assinatura. Ter que manchar os 

dedos de tinta e imprimir as digitais no papel constitui fonte de vergonha para a 

pessoa que não sabe assinar o próprio nome. Muitos titubeiam frente à 

necessidade de sair de casa e tratar de assuntos bancários ou burocráticos por 

terem que se submeter a esse carimbo. 

Assim são as histórias que venho trazendo para o cerne desta pesquisa, 

não são apenas histórias de mulheres em processo de alfabetização. São 

histórias de mulheres que, assim como outros sujeitos das classes populares, 

anseiam por algo além das letras escritas, elas buscam, através da escrita, a 

oportunidade de ser mais, conforme orienta Freire (2000, 2011a).  

As mulheres cujas falas guiam esse trabalho ainda não dominavam, 

naquele momento188, as noções gráficas da escrita, mas pareciam sentir 

(mesmo que ainda sem saber explicar) a importância da aquisição e domínio 

desse conhecimento como arma de conscientização das questões de ordem 

político-sociais que vivenciavam em seus cotidianos. Para lutar por seus 

direitos, elas não se encontravam, naquele momento, munidas da leitura da 

palavra escrita, conforme disse, mas sim da “leitura de mundo” (FREIRE, 

2011a). Em suas palavras esboçavam a intuição de se sentirem talvez seres 

inacabados ou inconclusos, sentimento este que guardaram durante toda a 

vida, em uma busca permanente de algo a mais em suas histórias, algo que 

julgavam vir com a tão sonhada aquisição da leitura e da escrita. 

 A reflexão que proponho neste quinto encontro é um encontro de vozes 

femininas e suas histórias. Promovo o encontro das mulheres parceiras da 

minha pesquisa, com outras mulheres trazidas em trabalhos de outras 

pesquisadoras, todas mulheres. O desejo de propor esse encontro vai no 

sentido freiriano de encontro como diálogo na conquista do mundo para 

emancipação e libertação.  

                                                           
188

 No momento em que compartilharam comigo suas histórias, no ano de 2012. 
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Propus esse encontro no afã de refletir junto com essas mulheres, a 

partir de suas falas e experiências, não apenas sobre aquilo que as alienou 

como mulheres trabalhadoras exploradas ou oprimidas, mas também sobre 

aquilo que as impediu da tarefa comum de “saber e agir”. Saber e agir, na 

perspectiva freiriana, é sentir-se e saber-se tão sujeito de direito quanto os 

outros – isso vale tanto para o oprimido (que pode sentir-se aquém) quanto 

para o opressor (que, na maioria das vezes, sente-se superior). Para que exista 

o encontro, há de se ter diálogo horizontal, humildade, esperança (que não é 

esperar)189, amor e fé nos homens, vez que, sem esses elementos, tudo se 

resumiria em farsa. 

O leitor deste trabalho vai perceber que as mulheres e as histórias que 

aqui se encontram são diferentes, mas que, de alguma maneira, compartilham 

os mesmos aspectos. Além da contribuição que dão ao debate com suas 

histórias, elas engrossam o caldo da representatividade social feminina, suas 

lutas, buscas e conquistas. 

Ingenuamente, iniciei a pesquisa achando que encontraria, na teoria, as 

respostas para as minhas dúvidas e questões. Mal sabia eu que só sentiria 

essa correspondência, esse sentido, ao juntar vozes com outras vozes, 

histórias com outras histórias e, com elas, aprendi o que Fernando Sabino 

(2011, p. 35) quis dizer quando, em um poema, disse para fazermos “da 

procura um encontro”190. 

E foi o que fiz. Da procura, eu fiz não apenas um, mas vários encontros. 

Encontrei e fiz encontrar, neste texto, vozes, histórias e mulheres. O que me 

fez trazer para o seio deste trabalho parte do corpus de outras pesquisas foi 

exatamente o que essas mulheres traziam: suas queixas, afirmações, dúvidas, 

suas vidas, suas experiências frente à necessidade e desejo de obter 

escolarização. Contudo, percebia cada vez mais que suas falas revelavam 

muito além de um simples desejo de escolarização.  

Valendo-me dos versos de Fernando Sabino, dividirei em partes esse 

quinto encontro para organizar melhor o pensamento. 

 

                                                           
189

 Freire (2011a, p. 114), explica que o que ele chama de esperança é bem diferente de cruzar 
os braços e esperar. “Movo-me na esperança enquanto luto e, se luto com esperança, espero”. 
190

 “Façamos da interrupção um caminho novo. /Da queda um passo de dança, /Do medo uma 
escada,/ Do sonho uma ponte, /Da procura um encontro”  (SABINO, 2011, p. 35).  
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5.1 Fiz da procura um encontro 

As vozes dessas mulheres atravessaram não apenas a minha intenção 

de pesquisa, mas meu discurso e minhas crenças. Com suas narrativas, elas 

puseram em questão as minhas leituras e a minha escrita, que se davam cada 

vez mais ao encontro do outro. 

É verdade que fui ao encontro dessas mulheres, desejava conhecê-las, 

saber mais sobre elas, mas o desenrolar da pesquisa me fez enxergar que, 

antes mesmo de estar pessoalmente com elas e ouvir suas narrativas, foram 

suas histórias as primeiras a me encontrar191. E, desse encontro, outros foram 

inevitavelmente acontecendo.  

Depois de idas e voltas com as histórias dessas mulheres em fase de 

alfabetização, procedi à escrita e reescrita na busca de uma maneira honesta 

de abordar a riqueza que via não apenas nas mulheres em questão, mas, 

sobretudo, em suas trajetórias de vida em busca da escolarização. Eu sentia, 

cada vez mais, que precisava, primeiramente, problematizar e propor uma 

reflexão acerca do que considerava encontro. Ao pensar nisso, pergunto: 

encontramos ou somos encontrados?  

A necessidade de aprofundar minhas reflexões acerca do conceito de 

encontro mostrava o quanto eu ainda não estava satisfeita o bastante e 

precisava dar conta das impressões e desafios que trazia para este novo 

trabalho. Além de perseguir a intenção de não abafar com meu discurso as 

vozes das mulheres da pesquisa, eu precisava mostrar que via, neste trabalho 

doutoral, locais de encontro, encontro de vozes, de histórias, de relatos, de 

memórias de várias mulheres. Mulheres que vinham de lugares diferentes, 

apresentavam trajetórias diferentes, mas com tantas questões em comum. Ao 

me lançar ao encontro com elas, encontrei Paulo Freire, que me fez ler e 

pensar sobre: “É no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, na 
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 Conto a história que propiciou esta pesquisa na introdução desta tese, mas exponho 
novamente, de forma reduzida, apenas para lembrar ao leitor: o conhecimento dessas 
mulheres idosas em fase de alfabetização me veio através de uma aluna, cuja avó fazia parte 
do grupo. Digo que a pesquisa veio ao meu encontro porque a aluna em questão me procurou 
depois de uma aula para dizer que eu precisava conhecer sua avó, Iolanda. 
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coerência entre o que faço e o que digo, que me encontro com eles ou com 

elas” (FREIRE, 1996, p.135). 

 Assim se apresenta este encontro: no respeito às diferenças, mas na 

busca pela coerência entre o que penso e digo, no encontro entre mulheres 

idosas e analfabetas, mulheres professoras da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA), mulher pesquisadora e tantas outras cuja presença nos levam ao 

encontro do eu consigo mesmo a partir do encontro com o outro. Um encontro 

promovido na tentativa de melhor pensar alguns dos inúmeros processos que 

atravessam a vida de praticamente todas as mulheres oriundas das classes 

populares, mulheres pobres, subalternizadas, exploradas, silenciadas, entre 

muitas outras questões. Enfim, a partir do encontro entre mulheres diferentes, 

tento mostrar o quanto podemos nos identificar (sem deixar de reconhecer a 

inevitável alteridade do outro), o quanto temos em comum e o quando 

precisamos umas das outras para conhecer a nós mesmas192. 

 

5.2  A cegueira como “desconceito” e metáfora para o 

analfabetismo 

Eu era cega antes de entrar aqui no projeto. É assim que eu considero 

quem não saber ler e escrever. Quando eu trabalhava, meu patrão pegava 

minha mão para eu assinar e ele fazia com a minha mão as voltas no papel. 

Aquele era o meu nome. Minha família trabalhava na roça de café e lá no 

campo tinha uma moça que dava aulas no paiol. Eu chorava, implorava para 

que meu pai deixasse eu ir até lá e estudar. Não tinha nada, não era nem uma 

sala de aula. Era dentro do paiol de milho, mas eu queria tanto estar lá dentro 

que fugia da roça e ia para lá. Mas lá não aprendi nada não. Meu pai nem 

mesmo permitia que eu estivesse lá. Hoje vivo com meu marido. Eu casei, mas 

os filhos não vieram, então, um dia, paramos de pensar no assunto e deixamos 

assim como está. Eu falava para o meu marido: “Nós não temos casa, temos 

que trabalhar...então...como vamos ter filhos?” Ah! Ele adora o fato de eu 

estudar, me dá muita força e não me deixa desistir. Ele sabe escrever e ler e 

sabe muito bem. Ele lê perto de mim e diz que qualquer dia serei eu a ler como 

                                                           
192

 Optei por escrever esta tese na 1ª pessoa do singular. Utilizo a 1ª pessoa do plural apenas 
em alguns momentos em que posso expressar o quanto me sinto inserida nas questões 
apresentadas, apesar de ser parte inerente delas. 
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ele. Ah! Ele é muito bom para mim, não me deixa fazer nenhum tipo de 

esforço193. Maria de Lourdes. 

 Com suas histórias, Maria de Lourdes revelou algumas situações que 

experimentou por conta de sua ausência de escolarização. Nas conversas, as 

histórias se mostraram extremamente ricas, apesar de curtas e fragmentadas. 

E, apesar de parecerem um recorte das falas, suas narrativas, com tanto a 

dizer em poucas palavras, me impulsionaram a percorrer com ela os caminhos 

de sua voz.  

Desde que ouvi pela primeira vez as histórias de Maria de Lourdes194, 

várias questões importantes permaneceram em mim de forma latente. Não 

esqueço que, nos momentos de nossos encontros, eu olhava para ela, para 

aquele corpo delicado e frágil, e tentava compreender esse “sentir-se cega” 

que ela insistia em dizer. Não que eu não pudesse alcançar o que ela tentava 

me mostrar, mas eu ficava imaginando (ou tentando lembrar?) como seria esse 

olhar para as palavras escritas no papel, na tela da televisão ou em qualquer 

lugar e nelas  identificar apenas figuras, rabiscos.  

Eu tentava, por minha vez, alcançar a percepção desse olhar, do olhar 

de Maria de Lourdes, mas sem me esquecer de que estava olhando do meu 

lugar, do lugar de alguém que talvez não pudesse enxergar da mesma forma 

(acho que nunca podemos), do lugar de alguém que iniciou seu processo de 

alfabetização em outra faixa etária e de forma diferente. 

Com suas histórias, eu era convidada a pensar (poderia ser pesar?)195 a 

sensação de impotência diante da necessidade de recorrer sempre ao auxílio 

de alguém para ler, para escrever e para realizar tarefas do cotidiano, sem falar 

na vergonha e no constrangimento de ter que reconhecer-se como 

analfabeta196 e dependente das outras pessoas. Enfim, todas as 

                                                           
193

 Escolhi fazer esses grifos na fala de Maria de Lourdes para dar mais destaque ao que sentia 
quando as palavras não passavam de figuras para ela. Ao perceber significados nas palavras, 
descobre todo um mundo novo ao seu redor e não se sente mais como cega. 
194

  Maria de Loures faz parte do grupo de mulheres em fase de alfabetização que conheci no 
ano de 2012, no projeto “Vida em Movimento”, um projeto de alfabetização de idosos no 
município de Itaboraí – RJ. 
195

 Na obra “Carneiros – O diálogo ininterrupto: entre dois infinitos, o poema”, Derrida (2008) 
discorre sobre a etimologia das palavras (pesar) e (pensar) e diz que tanto para pesar quanto 
para pensar, é preciso antes (portar). 
196

 Segundo Ferraro, Alceu Ravanello, na obra Dicionário Paulo Freire (2010, p. 85), diz que 

“com propriedade observa-se que, nas obras de Paulo Freire, os educandos nunca são 
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particularidades inerentes à mulher que chega à vida adulta ou à chamada 

terceira idade, sem ter tido a oportunidade de aprender a ler e a escrever. Sem 

falar nas ilusões de um projeto escriturante, vendidas principalmente às classes 

populares, por uma sociedade marcadamente machista, patriarcal e de 

economia escriturística, uma prática ou projeto escriturante que faz com que o 

processo de aprender a ler e a escrever signifique a iniciação em uma 

sociedade capitalista, conquistadora, controladora e excludente, conforme 

Certeau (2012)197. 

Depois de transcrever as histórias – de Maria de Lourdes e de várias 

outras mulheres em fase de alfabetização -, a cada releitura, pensava em 

possibilidades de reflexão. De que maneira eu poderia adentrar nas histórias 

dessas mulheres e fazer com que elas continuassem a contar suas histórias 

através do meu trabalho? Eu desejava, minimamente, que a pesquisa em 

elaboração fizesse jus às suas trajetórias de vida, lutas e resistências. Ansiava 

ainda que a pesquisa não abafasse nem diminuísse o volume do que elas 

acreditavam e precisavam dizer. Enfim, fui percebendo que eu precisava 

novamente e, de outra maneira, aprender a ouvir, aprender a ler e, sobretudo, 

reaprender a escrever. Conforme Mailsa Passos (2014) ensinou a pesquisar de 

forma a produzir um discurso e conhecimento solidários198,  “colocar-me no 

lugar de mais um”199. 

 

5.3  Fiz do sonho uma ponte 

                                                                                                                                                                          
chamados de analfabetos, mas alfabetizandos”. Nesta tese, abraço o mesmo pensamento, 
mas utilizo mais a expressão “em fase de alfabetização”. 
197

 Refiro-me à quarta parte da obra “A Invenção do Cotidiano – Artes de Fazer”, intitulada 
“Economia Escriturística”, obra em que Michel de Certeau escreve que escritura e oralidade 
não configuram termos opostos (para ele não são termos, mas teriam uma origem única (uma 
arqueologia fundadora), anterior à própria diferença, conforme dissera Jacques Derrida citado 
pelo próprio Certeau. Essa oposição e hierarquização, quem cria, segundo Certeau, é a 
Economia Escriturística. 
198

 A questão da narrativa solidária pode ser lida em Martins (2012 apud PASSOS, 2014) em 
sua tese de doutorado em Literatura Brasileira, defendida na Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ).  
199

 Retomo a colocação cheia de “boniteza”, como diria Paulo Freire, da professora Mailsa 
Passos (2014, p. 240-241)) sobre o fazer do pesquisador que se pensa solidário: “Mais do que 
saber falar sobre o outro, é importante o pesquisador saber ver/ouvir/sentir, buscando narrar 
solidariamente seus interlocutores. Não porque esse outro precisa de nós, não só pelo ofício de 
produzir conhecimento, mas porque para estarmos melhores em um mundo melhor precisamos 
deles”.  
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Diante do desejo impossível de abarcar todas as possibilidades que se 

desenhavam diante mim, fui em busca de autores cujas pesquisas fizessem 

eco com as questões que eu, até então, vinha tateando e percebendo nas 

histórias comigo compartilhadas. Busquei também encontros, interlocução com 

pesquisas e estudos que dialogavam com mulheres em situação semelhante, 

pois promover esse “encontro” (de mulheres, com suas vozes questões, 

queixas e histórias) poderia me ajudar a enxergar melhor as questões que as 

mulheres parceiras da minha pesquisa vinham tentando me mostrar. 

Confesso que, inicialmente, me chamou atenção a “cegueira” 

mencionada por Maria de Lourdes (uma metáfora para comparar a ausência de 

visão à situação daquele que não sabe ler?). Uma senhora que até então 

acreditava não saber ler nem escrever me apresentava uma metáfora para 

pensar o analfabetismo200. Não se trata de uma metáfora inédita, eu bem sei, 

nem mesmo que um sujeito sem alfabetização não possa elaborar uma 

metáfora. Não se trata disso, muito pelo contrário, pois eu enxergava, em sua 

fala, não apenas a elaboração da metáfora, mas a “boniteza” que Paulo Freire 

(2000) viu quando escreveu: 

(...) a ênfase jamais esmaecida com que chamei a atenção dos 
educadores para a necessidade de os alfabetizandos se exporem à 
substantividade misteriosa da linguagem, à boniteza de sua própria 
fala, rica de metáforas. Metáforas que intensificam as possibilidades 
semânticas de seu discurso e se tornam expressões do momento 
estético de sua linguagem (FREIRE, 2000, p. 88). 

 

O que de fato me chamou a atenção foi justamente essa aparente 

contradição: de a metáfora configurar uma figura de linguagem, uma proposta 

não literal de leitura, o que pode dificultar a compreensão e ser tão bem 

formulada e explicitada por alguém que foi a vida toda considerada analfabeta. 

Gosto da maneira de ver as coisas e o mundo à maneira de Freire. Vejo 

amorosidade em tudo que expressa e essa amorosidade presente em seu 

discurso se faz abertura para a reflexão de questões tão delicadas, quando a 

boniteza de uma fala rica de metáforas. 

                                                           
200

 Lembro aqui de uma passagem de Paulo Freire (2011a), na obra “Pedagogia do Oprimido”, 
quando um camponês chileno, que poderia ser considerado, a seu ver, um “ignorante 
absoluto”, define o conceito antropológico de cultura ao perceber que a consciência do mundo 
implica o mundo da consciência.  
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 Na obra “Pedagogia da Indignação”, Freire (2000, p. 88) apresenta a 

fala de uma camponesa de Pernambuco que disse a ele certa vez: “Quero 

aprender a ler e a escrever para deixar de ser sombra dos outros”. No 

momento em que cita a fala da camponesa, Freire percebeu que a camponesa 

que o abordara com tal fala estava, obviamente, assim como as mulheres 

idosas presentes nesta pesquisa, cansada da dependência dos outros, da falta 

de autonomia para gerir suas vidas. No entanto, com a sutileza de seu olhar 

amoroso, Freire chamou a metáfora apresentada pela camponesa de “força 

poética se alongando em força política” (FREIRE, 2000, p. 88). 

Derrida (2004), a respeito da analogia e/ou da metáfora, afirma: “ela (a 

metáfora) designa o lugar de uma questão mais do que o de uma resposta”201. 

Se a metáfora, apesar de ser uma comparação implícita, mais questiona do 

que responde, conforme diz Derrida, eu me perguntava: Como poderia alguém 

se considerar “cego” porque analfabeto, se consegue discorrer tão bem sobre 

fatos e histórias do passado, elaborar comparações, ironias, enfim, realizar o 

uso da língua de forma eficaz em relação à comunicação (até o ponto em que 

pude observar) e mostrar o que muitos, como eu inclusive, até então não 

enxergava?  

Muito mais do que uma analogia que poderia ligar semanticamente o 

analfabeto ao cego, ou aquele que não consegue juntar sílabas e formar 

palavras àquele que não consegue enxergar nada a sua frente, essa mulher 

me colocava uma questão, ou melhor, me colocava em questão.  Assim como 

Freire, eu considerava que a aquisição da leitura e da escrita por si só não 

seria capaz de fazer com que a camponesa de Pernambuco ou nenhuma outra 

mulher deixasse de se sentir “sombra”, seria preciso muito mais, como explica 

Freire (2000) mais uma vez: 

Ler e escrever a palavra só nos fazem deixar de ser sombra dos 
outros quando, em relação dialética com a leitura de mundo, tem que 
ver com o que chamo de re-escrita do mundo, quer dizer, com a sua 
transformação. Daí a natureza política, não necessariamente 
partidária da educação em geral, da de adultos e da alfabetização em 
particular. (FREIRE, 2000, p. 88) 

 

Mas, que relação a metáfora da cegueira e a metáfora da sombra 

compartilhariam? Que aliança existe entre elas ou outras metáforas que 

                                                           
201

 Derrida (2004, p. 53) analisa o que chama de “analogia metafórica”, ao tratar do soberano 
político (o animal político) e da besta ou a passagem do homem ao lobo. 
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funcionam analogamente para dizer sobre os excluídos da leitura e da escrita, 

ou melhor, da inserção democrática do sujeito ao mundo, seja da cultura, da 

escritura, do direito ou social? 

Outras mulheres em situações semelhantes experimentam o gosto da 

desterritorialização pela língua ou a ausência de conhecimento necessária para 

se sentirem incluídas socialmente. É o caso que retrata, por exemplo, Clara 

Keating (2001), no texto “Linguagens relocalizadas: Percursos discursivos de 

duas mulheres em Londres”, quando relata a história de Dina e Zélia, mulheres 

portuguesas que foram para Londres sem saber falar e escrever em língua 

inglesa. Essa experiência apresentada por Keating (2001) traz, de forma 

indireta, a fala de Dina que disse ter decidido aprender inglês para “não 

depender de ninguém”. Esse desejo de autonomia, de não querer depender 

dos outros, me fez pensar que também podemos experimentar a situação de 

“cegueira”, ao olhar uma palavra grafada ou mesmo ouvir a sua pronúncia e 

não ter a mínima ideia do que ela significa. Não dominar a língua do outro, do 

estrangeiro, é sentir-se da mesma forma estranho e estrangeiro a ela. 

Essa questão pode ser pensada não apenas à luz da clássica passagem 

de Sócrates sentindo-se estrangeiro à língua do direito no momento de seu 

julgamento, quando ele pede para ser tratado como um estrangeiro, pois assim 

teria um tratamento mais adequado àquele que não sabe falar como os 

juízes202, mas também à luz da estrangeiridade que Roland Barthes (2007) traz 

em seu pequeno livro O Império dos Signos203, quando conta sua experiência 

como estrangeiro no Japão, sem saber falar nem escrever em japonês. 

Contudo, acho interessante e desejo apenas abordar a perspectiva de Barthes, 

(claro que falado de seu lugar de europeu, homem, branco), segundo o qual,  

ao desconhecer a língua do outro, existe todo um leque que se ganha, ao se 

ter que observar esse outro com mais atenção: “é o corpo do outro que é 
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 Em Platão, na obra “Apologia de Sócrates”. 
203

 Refiro-me ao texto “A Língua Desconhecida”, presente na obra Roland Barthes “O Império 
dos Signos” (2007). No texto em questão, Barthes (2007, p. 11-16) diz: “O sonho: conhecer 
uma língua estrangeira (estranha) e, contudo, não a compreender: perceber nela a diferença, 
sem que essa diferença seja jamais recuperada pela sociabilidade superficial da linguagem, 
comunicação ou vulgaridade; conhecer, refratadas positivamente numa nova língua, as 
impossibilidades da nossa; aprender a sistemática do inconcebível; desfazer nosso “real” sob o 
efeito de outros recortes, de outras sintaxes; descobrir posições inéditas do sujeito na 
enunciação, deslocar sua topologia; numa palavra, descer ao intraduzível (...)” e ao texto “Sem 
Palavras”, da mesma obra. 
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conhecido, degustado, recebido, e que desenvolveu sua própria narrativa, seu 

próprio texto” (BARTHES, 2007, p. 18). 

Com isso, penso em inúmeras situações nas quais somos estrangeiros, 

pela língua, seja na língua do outro, como Jacques Derrida (2001) na obra “O 

Monolinguismo do Outro – ou a prótese da origem”, ou em nossa própria 

língua, a língua que falamos em casa e com a qual nos expressamos 

cotidianamente. Somos muitas vezes expostos à condição de estrangeiridade e 

sequer nos damos conta disso. Derrida (2001, p. 13) expressa essa questão, 

ao dizer o que muitos acreditam ser um axioma, quando ele diz: “Não tenho 

senão uma língua, mas ela não é minha”. Não se trata de um axioma, mas sim 

de uma desterritorialização pela língua, uma imposição dessa mesma língua 

(francesa) aos habitantes do seu lugar de origem, a antiga colônia francesa, 

Argélia.  

O que Derrida (2001) quis dizer com essa colocação?  Ele e seus 

conterrâneos estavam restritos a usar apenas uma língua, a língua estrangeira, 

a língua do outro, a língua imposta pela França como mais uma expressão de 

seu poder colonial da mesma forma que estava impedido de usar as outras 

línguas (locais), línguas que até poderia chamar de suas, por serem oriundas 

do seu lugar de nascimento. Embora a questão do estrangeiro seja tratada em 

outra obra derridiana, a saber, “Da Hospitalidade” (2003), e de a questão do 

estrangeiro ser, para ele, uma questão “vinda do estrangeiro”, chamo a 

atenção, da mesma forma que nos outros exemplos, para a estrangeiridade, 

desterritorialização, exclusão ou inclusão ilusória (acesso interditado ou 

excludente quando se diz includente) pela língua e suas modalidades, 

principalmente pela escrita. 

No texto “Mulheres e Heranças Educativas do Analfabetismo”, Marileia 

Gollo de Moraes e Maria Simone Vione Schwengber (2017) tratam a questão 

do analfabetismo como herança – pensando o termo herança como secessão, 

legado ou ainda cultura transmitida pelas gerações passadas. Tratam o termo 

“cegueira” como um desconceito – em pé de igualdade com a noção de 

ignorância, preguiça, doença ou incapacidade. As autoras explicam que esses 

chamados desconceitos têm servido muito mais para desacreditar e 

estigmatizar os analfabetos do que aos problemas decorrentes do 

analfabetismo. Valendo-me da questão no texto supracitado, sinto-me inclinada 



173 
 

a pensar, a partir   da colocação das autoras, a questão da cegueira também 

como desconceito. No dicionário204, encontramos essa palavra como sinônima 

de má reputação ou descrédito ou ainda como mau conceito ou 

desconsideração205. 

O que defendem as autoras como desconceito vai ao encontro do que 

tento argumentar aqui. Esse descrédito que é associado ao analfabeto fica 

nítido nas formas de ação da sociedade, mas, inclusive nas falas dos próprios 

analfabetos, ainda mais se estes configuram como um sujeito do sexo 

feminino, uma mulher. 

 

5.4 Fiz do medo uma escada 

Pude ver, em vários documentos oficiais, inclusive nos listados por 

Moraes e Schwengber (2017), o tratamento dado a esses sujeitos “mulheres” 

com base em históricos de adultez precoce (entrada antecipada na vida 

adulta), processos de escolarização precários (quando existiram) e entrada no 

mundo do trabalho mesmo ainda na infância. As referências das autoras vão 

desde “em situação de vulnerabilidade” até “mulheres desfavorecidas e 

marginalizadas”, como no Programa Nacional Mulheres Mil206, por exemplo. 

Todavia, a história e a metáfora trazidas por Maria de Lourdes me 

propunham pensar com mais afinco nos contornos do analfabetismo. Eu 

poderia tentar recolher, ler e trabalhar com tudo que já foi escrito a respeito, 

mas preferia pensar através do que ela, naquele momento, me trazia em suas 

histórias. Consoante a essa questão que me colocava, eu continuava a refletir 

sobre o exercício de pensar através de metáforas. Trata-se de um modo de 

pensar que exige do falante alguns mecanismos que consideramos (nós, 

professores) ser possível com a aquisição e o aprimoramento da leitura, 

principalmente. Metáforas são comparações implícitas, algumas são difíceis de 

entender e requerem uma leitura sim, mas não só leitura de livros, como nos 

mostram Dona Maria de Lourdes e suas colegas da classe de alfabetização 
                                                           
204

 Dicionário online de português https://www.dicio.com.br/desconceito/ Acesso em: 18 mai. 

2020. 
205

 Em https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/desconceito Acesso em: 18 mai. 

2020. 
206

 Segundo Moraes e Schwengber (2017), o Programa Nacional Mulheres Mil – Educação 

Cidadania e Desenvolvimento Sustentável, foi instituído pela Portaria nº 1.015, de 21 de julho 
de 2011, inserido no Plano Brasil Sem Miséria (BSM), Decreto nº 7.492. 

https://www.dicio.com.br/desconceito/
https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/desconceito
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para idosos, mas leitura de mundo, conforme Freire (2011a) nos ensinou tão 

bem quando disse que a leitura do mundo precede a leitura da palavra207; 

sobretudo em uma realidade distante dos contextos considerados “letrados”208. 

Mas o que significa, para o pensamento freiriano, que a leitura do mundo 

precede a leitura da palavra? Para responder essa questão, relembro a 

experiência partilhada de Freire (2011a), quando este retoma sua infância 

distante, buscando a compreensão do seu ato de “ler”, seu mundo particular, 

quando ainda não lia a palavra escrita. A velha casa mediana rodeada de 

árvores compunha seu primeiro mundo, um mundo de “atividade perceptiva”, 

conforme explica. Os textos, as palavras e as letras daquele momento não 

eram as do papel, mas as daquele contexto vivido e podiam encarnar em 

quase tudo ao redor. Ele relembra, em seu texto, e se dá conta de que seu 

contato com o mundo da palavra e sua alfabetização se deram posteriormente 

à leitura, leitura esta que ele já fazia, sozinho, em seu mundo particular, no 

chão de seu quintal, à sombra das mangueiras. 

Acredito ter visto um pouco dessa relação freiriana da palavramundo nas 

histórias das senhoras idosas em fase de alfabetização com as quais trabalho. 

Digo “um pouco”, pois elas me deram a conhecer seus passos incertos e 

fracassados em busca da leitura da palavra escrita, embora pareça que não 

percebiam que, ao longo da vida, aprenderam a ler seus respectivos mundos. 

Sem romantizar a minha leitura, posso dizer que elas não apenas leram seus 

mundos, como também trouxeram em suas leituras algo que compartilhavam 

inevitavelmente com outras mulheres, um mundo com os mesmos 

impedimentos e exclusões, dadas as inúmeras formas de apartamento que 

acomete várias mulheres todos os dias. 

Essas mulheres não apenas leram seus mundos particulares, mas 

deram a ler também o mundo coletivo através do contar e recontar de suas 

trajetórias, pois as questões que trazem e compartilham em suas histórias são 

as mesmas vividas por outras mulheres das classes populares. Oxalá todos 
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   Freire (2011b, p. 20) diz: “A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a 
posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele”.  
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 Freire (200, p. 83) argumenta: “O que quero dizer é o seguinte: Não posso de maneira 
alguma, nas minhas relações político-pedagógicas com os grupos populares, desconsiderar 
seu saber de experiência feito. Sua explicação do mundo de que faz parte a compreensão de 
sua própria presença no mundo. Isso tudo vem explicitado ou sugerido ou escondido no que 
chamo de ‘leitura de mundo’ que precede sempre a ‘leitura da palavra’”.  
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tivessem ouvidos para ouvir e olhos para ver tudo aquilo que passaram e 

aprenderam duramente pelo caminho.  

É justamente neste ponto, mais uma vez, que o encontro como conceito 

se evidencia. Essa experiência contada em histórias, mesmo que inicialmente 

de uma única mulher, nunca é só dela, pois, no momento em que as histórias 

saem de sua boca, encontram com outras vozes, histórias e vidas de outras 

mulheres. Essa experiência se torna compartilhada (me pergunto se em algum 

momento não o foi) e é justamente essa experiência compartilhada que gera a 

possibilidade de narrativa, aquilo que Walter Benjamin (1992) vai chamar de 

“experiência narrável”. No final do famoso texto “O Narrador”, Benjamin vai 

dizer sobre a relação “artesanal” que o narrador (da tradição oral, não do 

romance) tem com o que chama de “matéria da vida humana”, que eu entendo 

ser a “experiência”. Ele diz assim: 

 

O narrador surge entre os mestres e os sábios. Ele sabe dar um 
conselho, não apenas para alguns casos, como faz o provérbio, mas 
para muitos casos como faz o sábio. Pois pode recorrer à própria vida 
(uma vida, aliás, que inclui em si não só a experiência própria, mas 
também a alheia; o narrador associa à sua experiência mais íntima 
aquilo que aprendeu na tradição). O seu dom é poder contar sua vida; 
a sua dignidade contá-la por inteiro. O narrador: eis o homem que 
poderia deixar consumir, com perfeição, a mecha da sua vida na 
suave chama da narrativa. (BENJAMIN, 1992, p. 56-57). 

 

Gosto de degustar as palavras de pensadores como Walter Benjamin. 

Ele diz que o narrador da tradição é bem diferente do narrador do romance, 

porque saberia dar um conselho. O recurso para o conselho viria, segundo 

Benjamin (1992), da própria vida, da sua experiência, mas não só dele, 

também dos outros com os quais convive ou não, outros de quem apenas 

lembra e outros ainda de quem ouviu falar. “Seu dom é poder contar sua vida”, 

diz Benjamin (1992, p. 56-57), dar conta do vivido, como diz Passos (2014), 

contar o que experimentou em sua trajetória ou na trajetória de terceiros. 

O que Benjamin (1992) diz no trecho destacado, assim como trabalha 

em todo o ensaio sobre o narrador, vai ao encontro da leitura de mundo 

presente na pedagogia freiriana, assim como a relação possível de ser 

estabelecida entre a experiência de vida do narrador benjaminiano e a 

valorização da experiência de vida do adulto alfabetizando. O que Freire 

apresenta com compreensível indignação é o tratamento dado aos adultos 
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alfabetizandos. Considerados analfabetos, eles nada sabem, não possuem o 

que partilhar, nem ensinar. Freire (2011b) assevera:  

Esse modo de tratar os adultos analfabetos implícita uma forma 
deformada de vê-los – como se eles fossem totalmente diferentes dos 
demais. Não se lhes reconhece a experiência existencial bem como o 
acúmulo de conhecimentos que esta experiência lhes deu e continua 
dando. (FREIRE, 2011b, p. 17). 

 

Contudo, essa experiência que Benjamin chama de “matéria da vida 

humana” e Freire chama de “existencial” deve ser, portanto, compartilhada, 

como analisa Passos (2014, p. 237), quando diz: “não é somente o vivido 

convertido em narrativa”, mas é a experiência que faz sentido quando narrada, 

quando enviada ao outro, quando vai ao encontro (de), acrescento.  

Essa consideração de Passos (2014) me faz seguir na reflexão sobre a 

própria palavra encontro (que dá nome ao conceito). Ao pensar sobre a palavra 

e sua semântica, percebo algumas questões: primeiro, posso diferenciar (um) 

encontro de (o) encontro, quando penso em (um) como “um encontro qualquer” 

de (o) encontro, quando penso em algo datado, marcado (agendado ou 

marcante); segundo, penso na necessidade inerente que o encontro tem de 

outro encontro, pois parece que a palavra em si contém, como bonequinhas 

russas, outros encontros que saem de dentro dele; em terceiro lugar, percebo 

que é uma palavra que está sempre indo a caminho. Por isso, impossível não 

lembrar da Arte Poética209 de Paul Celan (1996) e a forma como fala do 

poema. Poema que é tratado em prosa na obra, pois quer dar a compreender 

que se trata de uma enunciação que se envia.  

O poema é solitário. É solitário e vai a caminho. Quem o escreve 
torna-se parte integrante dele. Mas não encontrará o poema, 
precisamente por isso, e, portanto, já neste momento, na situação do 
encontro – no mistério do encontro? O poema quer ir ao encontro de 
um Outro, precisa desse outro, de um interlocutor. Procura-o e 
oferece-se-lhe. Cada coisa, cada indivíduo é, para o poema que se 

dirige para o Outro, figura desse Outro
210

 (CELAN,1996, p. 57). 
 

 Ao se tratar de uma enunciação que se envia, penso naquele ou naquela 

(especificamente) que se escreve, mas também se inscreve no enunciado, por 

isso vai junto como ele. Como explica Passos (2014), não se trata de dois 

fenômenos distintos (o vivido) e (a narrativa), mas que o que se vive possa se 
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 A obra Arte Poética – “O Meridiano e Outros Textos” é toda escrita em prosa, uma prosa 
poética como chamam, já que Paul Celan é um conhecido escritor de versos. 
210

 Mantive a palavra (outro) com letra maiúscula assim como no original. 
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converter em narrativa. Ao narrar o vivido, a experiência é ressignificada e 

compartilhada, tornando-se não mais uma experiência singular, mas uma 

experiência plural, compartilhada, que promove afetação, identificação, ou até 

mesmo conflito211 de sujeitos diferentes que se encontram inseridos em um 

mesmo contexto.  

 
5.5 Fiz da queda um passo de dança 

 

Quando iniciei esta pesquisa, já considerava grande demais o fato de 

uma pessoa sofrer por toda a vida a negação à escolarização. Todavia, ao 

avançar, fui percebendo que não se tratava apenas de impedir o acesso à 

escolarização, como eu pensava. A questão política que se configura 

apresentava muitas outras facetas que implicavam a valorização da cultura 

letrada em detrimento da oral, da qual muitas dessas mulheres vieram. Isso 

sem falar na manutenção do entendimento de que “o oral é aquilo que não 

contribui para o progresso” (CERTEAU, 2012, p. 204). 

Sobre o que chama de negação da palavra escrita, Freire (2011b) nos 

conta que é bem mais profundo que um impedimento a aprender as primeiras 

letras. Trata-se de algo maior, porque “negar a palavra implica negar também o 

direito de pronunciar o mundo” (FREIRE, 2011a, p.109 e 2011b, p. 88); 

negação esta escondida no discurso que exalta o silêncio resignado e 

desumanizador das classes populares. Dessa forma, ao conversar com Maria 

de Lourdes, encontrava-me diante de uma das mulheres em fase de 

alfabetização que fora impedida de estudar, de cursar a alfabetização, seja lá 

onde ela fosse oferecida – até em um paiol de milho -, como mostra um trecho 

de sua história. Pude perceber ainda com tristeza que, apesar de terem me 

mostrado que leram seus mundos, talvez, continuem a ter negado o direito de 

se pronunciar no mundo, revelando, assim, a invisibilidade de suas lutas e 

anseios. 

Quando digo que essas mulheres idosas souberam ler os seus mundos, 

estou tentando mostrar a importância do que aprenderam, ensinaram e viveram 
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 Aqui reitero o que Mailsa Passos (2014, p. 237) diz, quando afirma que “o encontro não é 
sempre harmonioso”.  



178 
 

ao longo de suas vidas212. Entretanto, essa vivência, embora rica, parece não 

se configurar suficiente para apagar as ilusões lançadas às classes populares – 

tanto em relação à alfabetização quanto em relação ao mundo letrado. Por 

isso, a importância de “desafiar os grupos populares para que percebam, em 

termos críticos, a violência e a profunda injustiça que caracterizam sua situação 

concreta”, de acordo com  Freire (2000, p. 82). 

Foi com uma centelha do que caracterizo como esperança que dobrei e 

desdobrei várias vezes meus pensamentos sobre as histórias dessas mulheres 

idosas, histórias recheadas de leitura de mundo, de experiências de vida, de 

fracassos, escolhas difíceis e de desejos. Essa mesma esperança me faz 

aspirar que este trabalho, sobre o qual agora me debruço, possa ser, pelo 

menos um meio, através do qual elas continuem a ler e dar a ler as suas 

palavras e as coisas do mundo vistas sob suas óticas.  

Espero, mas não passivamente – mais uma lição de Freire na 

“Pedagogia do Oprimido” -, que as palavras escritas possam me ajudar nessa 

empreitada. Espero - com esperança -  poder refletir e escrever melhor, assim 

como elas esperaram ao longo da vida que as palavras fizessem sentido e 

esperam ainda que o mundo, apesar de injusto e incoerente, possa ser lido de 

outra maneira, como  as “palavras do Povo, grávidas de mundo”, encontradas 

em Freire (2011b, p. 30. 

 

5.6 Fiz da interrupção um novo caminho 

 Ao conhecer as histórias de negação ao desejo de escolaridade e, 

principalmente, de negação à sua pronúncia do mundo, foi inevitável não me 

ater ao amplo, mas sempre urgente, conceito de exclusão, conceito este 

trabalhado por Ruth Pavan (2006). Apesar de não ter a exclusão como único 

caminho desta pesquisa, acredito que essa minha escolha - de contornar o 

termo “exclusão” - se justifica por si só, dado o contexto em que essas histórias 

nasceram, um contexto213 compartilhado por mulheres das classes populares, 
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 Também em conformidade ao que Freire (2000, p. 83) ainda ressalta: “Como educador 
preciso de ir “lendo” cada vez melhor a leitura de mundo que os grupos populares com quem 
trabalho fazem de seu contexto imediato e do maior de que o seu é parte. E quando diz: “Se, 
de um lado, não posso me adaptar ou me “converter” ao saber ingênuo dos grupos populares, 
de outro, não posso, se realmente progressista, impor-lhes arrogantemente o meu saber como 
verdadeiro.”  
213

 Concordo com Laura Graham que “história é contexto”. 
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professoras, mães, estudantes, empregadas domésticas, analfabetas, 

moradoras das ruas ou tantas outras, quase sempre invisíveis aos olhos da 

sociedade. 

O título deste encontro veio ao final da sua escrita – final que se revela 

cada vez mais difícil de atingir214. Chamei de encontro “às cegas” por três 

motivos: primeiro, porque um encontro “às cegas” pode configurar o encontro 

do escritor com seu texto ou como se sente diante de uma folha ou de uma tela 

de computador e sabe o que escrever, mas não como escrever. Eu tateei pelo 

texto à procura de um caminho possível, senti-me muitas vezes como um cego 

diante das questões que se apresentavam diante de mim, mas eu não via. 

Acredito que, com o leitor, se passe algo parecido, pois é tateando como “cego” 

que vamos (nós, enquanto leitores) visualizando aos poucos o que o autor ou 

narrador quer nos mostrar.  

Em segundo lugar, chamei de encontro “às cegas” porque é assim, 

segundo Maria de Lourdes e tantas outras, que se sentem os analfabetos 

(como cegos). Mas essa cegueira pode ser também inerente àquele ou àquela 

que não enxerga ou desconhece o problema do analfabetismo e as condições 

sociais dos excluídos.  

Em terceiro lugar, este encontro configura um encontro “às cegas” 

porque, em um encontro às cegas, não sabemos o que vamos encontrar. 

Apenas seguimos em frente, vamos a caminho, pois “o caminho se faz 

caminhando...” Vamos ao encontro de um desconhecido, de um estrangeiro, de 

um outro qualquer. Contudo, apesar de ser às “cegas”, esse encontro não foi 

ao acaso, desproposital. Este encontro tinha um propósito, foi datado, como 

diria Celan (1996). O rumo que sigo neste encontro não me veio inicialmente. 

Ele estava ali o tempo todo, mas eu o deixava como pano de fundo, insistindo 

em avançar para outros percursos ao invés de deixá-lo aparecer devidamente. 

Entretanto, a questão que eu me colocava e que talvez impedisse o avanço da 

minha escrita era: como iria pensar o caráter da exclusão diante de tantas 

exclusões que essas mulheres me apresentavam em suas histórias? Eu 
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 O que desejo dizer é que, além do que quase sempre é dito, das dificuldades que se 
enfrenta ao iniciar um texto, artigo, tese etc., a finalização é também difícil, pois um misto de 
sensações adentra a escrita: medo de não ter conseguido dizer o que pretendia, receio de ter 
optado por caminhos tortuosos, ansiedade de terminar diante de uma discussão que não se 
finda nunca. 
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certamente precisava contar com ajudas e uma delas veio, principalmente, 

pelos escritos da professora Pavan (2006) em trabalhos que versavam sobre 

sua tese de doutorado215. 

 

 

5.7 Encontro com as professoras do curso de EJA216: 

A tese de doutorado da professora Ruth Pavan (2006) foi apresentada 

em vários artigos, Em seu trabalho, Pavan (2006) não traz falas de mulheres 

analfabetas, mas falas de mulheres professoras da Educação de Jovens e 

Adultos – curso conhecido como EJA. Resolvi, então, promover o encontro 

(enquanto diálogo) dessas mulheres com as outras com as quais já trabalhava, 

já que é sobre encontros e histórias que esta tese se debruça. Esse encontro 

de falas vindas de fontes diferentes me ajudaria a mostrar como pessoas de 

universos distintos - em relação à aquisição de leitura e escrita -, apresentam a 

mesma postura diante de uma problemática social como carência ou ausência 

de escolarização ou, ainda, negação à possibilidade de se dizer no mundo.  

Além do impedimento de se pronunciar no mundo, trato a carência ou 

ausência de escolarização como uma das exclusões percebidas nas falas das 

senhoras idosas em fase de alfabetização. Maria de Lourdes conta que 

chorava, implorava para que seu pai a deixasse ir até o paiol de milho ver o 

que se passava, pois sabia que lá havia alguém a ensinar as primeiras letras.  

Ela desejava ir até lá, olhar, sentir, quem sabe até aprender, mas não podia, 

pois precisava ajudar sua família no trabalho com a terra, nos cuidados com os 

serviços da casa e dos irmãos mais novos. Como, certamente, estudar, não 

configurava prioridade para o sustento da família, provavelmente, por isso, seu 

pai não atendia aos seus apelos de desejo de escolarização. 

Freire (2011b 25) nos conta que “ninguém é analfabeto por eleição, mas 

como consequência das condições objetivas em que se encontra”, separando 
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 Doutorado em Educação pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (2005): “Os/as 
professores/as e a sua reflexão sobre a exclusão social”.  
216

 EJA – Educação de Jovens e Adultos. A educação de Jovens e Adultos no Brasil existe 
desde a época colonial. Ela veio junto com os jesuítas que se propunham a educar (por meio 
da catequese) crianças e adultos indígenas para propagar a fé católica e ajudar a máquina 
colonizadora “amansando” (faziam peças com a vida sofrida dos santos e mártires) e 
promovendo a resignação dos indígenas para que estes não se negassem ao trabalho braçal 
imposto pelos colonizadores. 
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dois instantes para pensar esse sujeito analfabeto. Primeiro – em alguns 

contextos, o analfabeto configuraria aquele que “não necessita ler”. Segundo – 

em outros contextos, tal sujeito configuraria “aquele ou aquela a quem foi 

negado o direito de ler”.  

Freire (2011b) me coloca diante de uma análise em que uma não exclui 

a outra, mas que, no caso das mulheres desta pesquisa, ambos os momentos 

se complementariam mutuamente. Acredito que, no primeiro caso, quando os 

sujeitos analfabetos são oriundos de uma cultura/tradição oral, percebo que a 

palavra escrita não tem assim tanta importância217, pois eles já têm das letras o 

que necessitam: comunicar-se, embora seja notório, nas narrativas, o desejo 

de adentrar a cultura escrita, de acessar outras possibilidades de dizer sua 

palavra218. 

Já no segundo caso apresentado por Freire (2011b), o analfabeto 

pertence a uma cultura “letrada”, mas, infelizmente, não teve a oportunidade de 

se alfabetizar por inúmeros motivos. São duas importantes questões que Freire 

(2011b) me apresenta para pensar a exclusão sofrida por essas mulheres que 

tanto quiseram aprender a ler e a escrever durante toda vida. 

 Contemplo, então, o artigo intitulado “Inclusão/Exclusão Social: 

Dialogando com as Professoras de Educação de Jovens e Adultos – EJA”, da 

professora Ruth Pavan. Ele traz a discussão e resultado de sua tese de 

doutorado que teve como objetivo “compreender a reflexão dos professores e 

das professoras da Educação de Jovens e Adultos sobre a exclusão social na 

sociedade brasileira atual” (PAVAN, 2005, p. 205; PAVAN, 2006, p. 107)219. 

 O objetivo de trazer tal artigo é, na pertinência da problemática abordada 

em sua tese, contemplar o pensamento acerca do principal assunto em 

questão: “exclusão”. Ao abordar esse tema discutido em seu trabalho, não 
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 Freire (2011b) diz que, em uma cultura cuja comunicação e memória sejam auditivas, a 
palavra escrita não tem significação e, para que se introduzisse a palavra escrita (e com ela a 
alfabetização), seria necessária uma operação de transformação daquela realidade. 
218

 Nos estudos de Paulo Freire, podemos encontrar a “palavra” como mais que um meio, pois, 
segundo ele nos apresenta, dizer a sua palavra equivale a transformar o mundo.  Ele segue 
distinguindo o “dizer a sua palavra” de “palavreria”, puro verbalismo, palavra oca, inautêntica, 
alienada e alienante, da qual não se pode esperar a denúncia do mundo.  Dizer a palavra, que 
Freire chama de verdadeira, não é privilégio de alguns homens, mas direito de todos os 
homens. Por isso, ninguém pode dizer a “palavra verdadeira” sozinho, ou dizê-la para os 
outros, num ato de prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais.  
219

 Apesar de a tese de doutorado da professora Ruth Pavan ter sido concluída no ano de 
2005, é possível verificar que a mesma problemática trazida em seu trabalho ainda se faz no 
presente na vida de inúmeros brasileiros no ano de 2020. 
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intento diminuir (resumindo) sua reflexão a respeito, mas tocar paralelamente 

nela, promovendo um diálogo com as questões oriundas das histórias das 

mulheres idosas em fase de alfabetização sobre cujo conteúdo me debruço. 

Considero que as elaborações presentes nas discussões sobre o termo 

“exclusão” trazidas por Pavan (2006) encontram com a discussão que pretendo 

neste encontro/capítulo, potencializando o debate pelo aspecto político que 

aborda e permite refletir. 

As falas das professoras do artigo de Pavan (2006), frutos de entrevistas 

não estruturadas, abordam a exclusão social.  No caso desta presente tese, 

trago histórias de mulheres em fase de alfabetização, como a de Maria de 

Lourdes, que, com suas palavras, abre o capítulo.  

Ao ler o artigo de Pavan (2006), percebi que, embora as falas das 

mulheres apresentadas em seu artigo tenham uma realidade um tanto distinta 

das mulheres cujas falas trago nesta tese, considero que tanto umas quanto 

outras se encontram em alguns momentos de suas respectivas elaborações 

discursivas.  Mais adiante, vou tentar discorrer sobre isso, buscando destacar 

os momentos mais visíveis, sem deixar de considerar os não visíveis, sempre 

presentes nas relações. 

A contemplação do artigo supracitado, além de toda a contribuição 

teórica da professora Ruth Pavan, se faz necessária porque encontrei, tanto 

nas entrevistas presentes no artigo dela, quanto nas histórias que apresento 

nesta tese, a mesma metáfora utilizada para reconhecer aquele ou aquela que 

não dispõe da escrita e da leitura: A metáfora da “cegueira” ou a cegueira como 

metáfora. Tal proposta de leitura e interpretação pelo sentido figurado da 

metáfora se apresenta em ambos os trabalhos e elenca uma série de 

sentimentos e anseios, possivelmente, dentre eles: impotência diante de uma 

desigual expressão linguística, impedimento social (que engloba o fato de ser 

pobre, não ter escolarização, entre outros), talvez ainda incapacidade 

discursiva perante os que, na economia escriturística, são chamados de 

“letrados”. 

 Segundo a autora do artigo, as professoras entrevistadas tiveram seus 

nomes verdadeiros omitidos para preservação de suas identidades, sendo 

chamadas por outros nomes. Utilizo, então, os mesmos nomes utilizados no 

artigo, quando recorro às falas das professoras entrevistadas. No artigo, uma 
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delas é chamada de Mara e relata um diálogo tido com um de seus alunos: 

“Como diz meu aluno aqui: ‘Professora, é para eu sair do escuro’”. Agora que 

ele começou a ler, semana retrasada, o que ele me disse? “Eu não sou mais 

cego220, professora, eu consigo enxergar” (PAVAN, 2006, p.112). 

Sempre que me deparo com a metáfora da cegueira – utilizada no 

contexto trabalhado como tradução dos sentimentos decorrentes da ausência 

de alfabetização - me pergunto o que vem a ser essa “cegueira” que não 

deturpa a visão física, mas que impede de ver. Cegueira que associo aqui à 

cegueira social. Não a cegueira que assola toda sociedade em relação aos 

excluídos e marginalizados, tornando-os praticamente invisíveis – essa 

também seria importante contemplar –, mas, principalmente, a cegueira que 

acomete aquele que percebe, na sua incapacidade de ler palavras e frases, o 

principal motivo de sua exclusão, fracasso social, discriminação e 

marginalização. 

Existe também a concepção de “chaga” ou “enfermidade” para a questão 

do analfabetismo. Mediante essa concepção, parece que o sujeito analfabeto 

possui uma doença a ser “curada” ou “erradicada”, que pode ser passado a 

outro por contágio – daí também outro motivo utilizado para justificar sua 

exclusão. Maria Teresa Esteban (2007) provoca também essa reflexão, ao se 

referir ao “quase221” contido numa colocação de Bhabha citada por ela: “quase 

o mesmo, mas não exatamente” (BHABHA apud ESTEBAN, 2007, p. 13). 

Com essa frase de Bhabha, Esteban (2007) coloca o leitor em contato 

com a lógica colonial ou perspectiva do colonizador, quando a questão da 

diferença, além de ser tratada como falta ou deficiência, incute no excluído o 

seu fracasso ou desqualificação como culpa de sua própria falta de mérito, 

fazendo com  que esses sujeitos (no caso trazido por seu texto, crianças da 

escola pública que compõem majoritariamente o cenário da escola pública) 

invistam no desejo de quererem agradar ou obedecer a um padrão que nunca 

os reconhecerá como iguais. Além disso, essa importante questão trazida por 

Esteban (2007) evidencia uma violência silenciosa: levam os excluídos do 
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 Opto por grifar essas frases para chamar a atenção do leitor e, depois, poder melhor com 
elas dialogar. 
221

 Esse “quase”, em seu texto, Esteban (2007) trabalha como entre-lugar (conceito trazido de 
Bhabha). 
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padrão homogeneizante e perverso que invisibiliza ou desmerece seus saberes 

a desejar se tornar diferentes daquilo que são.  

Vejo, a partir do que Esteban (2007) traz, uma questão que muito mexe 

ou deveria mexer com as estruturas socioeducacionais. Um sujeito que 

enxerga no afastamento de si mesmo a única alternativa viável à sua aceitação 

ou inclusão ao contexto escolar. Contudo, a visão de seu texto não aponta 

apenas para a lógica excludente, mas também para novas possibilidades de 

expressão e criação de um novo fazer, quem sabe de uma repensada 

pedagogia, constituída nas necessárias tensões e relações entre opostos 

inerentes ao cotidiano escolar. 

Em que pese o fato de  não acreditar ser por esse viés que se coloca a 

“cegueira” apontada pelas mulheres presentes neste trabalho, é importante 

pensar com Freire (2011b, p. 16) essa visão de um problema social que pode 

acabar por revelar um caráter messiânico. Segundo ele, para essa concepção 

messiânica do analfabetismo, “o analfabeto é um homem perdido” que precisa 

de salvação222. Essa salvação viria pelas palavras – presenteadas (como 

clichês) ou impostas pelo alfabetizador (na maioria das vezes inconsciente ou 

cego também). 

Dessa forma, continuo pensando com Freire (2011b): se o analfabeto 

configura um “enfermo”, segundo a visão mecanicista, e um “perdido”, segundo 

a visão messiânica da palavra, ele necessita do “depósito”223 da palavra como 

“salvação” para sua “doença” ou “chaga social”. Freire (2011b) aposta nesse 

sentido figurado para explicar a transfusão do “sangue salvador” para o 

analfabeto enfermo. Transfusão esta que viria de um sujeito letrado, 

conhecedor das letras escritas e que doaria ao “enfermo” analfabeto seu 

conteúdo mais precioso: o sangue comparado à compreensão escrita da 
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 Esse caráter messiânico com intenção de salvação daquele que é considerado inferior por 
não saber ler e escrever me faz lembrar o contexto de colonização do Brasil. Naquele contexto, 
os indígenas, por suas diferenças linguísticas, culturais e religiosas eram também considerados 
sem alma, perdidos e necessitados de salvação. Essa salvação viria da Igreja que, junto à 
máquina colonizadora, produziu os abusos e absurdos cujos resquícios percebemos e 
sofremos até hoje. 
223

 Aqui vale ressaltar um conceito conhecido de Paulo Freire, mas que um colega do meu 
grupo de pesquisa GEPAEP na UFF sugeriu ser pertinente lembrar: Enquanto “despossuído”, o 
analfabeto vive de pequenos “empréstimos” que lhe facilitam a sobrevivência, nunca suficientes 
para sua real “independência financeira” (como as boas patroas que ensinam as letras do 
nome ou põem “colinha” dos produtos a serem comprados no mercado na mão de Dona 
Almerinda). 
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palavra. Assim como o sangue salva vida, o aprendizado da leitura e da escrita 

e seus mitos também salvariam o analfabeto da ignorância e da “cegueira”, se 

pensarmos na metáfora trazida pelas mulheres desta pesquisa. 

Depois de pensar com Freire (2011b) as questões pertinentes ao 

analfabetismo, encontro a questão central que permeia os escritos de Pavan 

(2006), quando ela tenta, pelo percurso metodológico e epistemológico que 

segue, compreender o pensamento das professoras entrevistadas sobre os 

processos de exclusão cada vez mais presentes em nossa sociedade. Ela 

percebe, infelizmente, que as professoras entrevistadas responsabilizam os 

próprios sujeitos excluídos por sua exclusão social. O sujeito encontra nele 

mesmo alguém para responsabilizar por sua ausência de escolarização. Esse 

movimento que o sujeito faz ao olhar para dentro dele e desvalorizar-se em 

relação ao outro é possível de perceber nas falas das mulheres em fase de 

alfabetização224. 

Almerinda conta, por exemplo, o quanto era difícil quando trabalhava 

como empregada doméstica. Como não sabia ler nem escrever, dependia de 

suas “boas” patroas para desempenhar as funções requeridas. Ela me contou 

com entusiasmo a “excelente ideia” que uma das patroas tivera: escrever na 

palma de sua mão as letras iniciais dos produtos ou artigos a serem comprados 

no mercado, o que me faz lembrar e trazer uma colocação de Freire (2011b, p. 

84): “Na verdade, o que pretendem os opressores é transformar a mentalidade 

dos oprimidos225 e não a situação que os oprime”. 

Os motivos para tal exclusão (ou cegueira), segundo as professoras 

entrevistadas por Pavan (2006), apesar de constituírem uma deficiência do 

próprio sujeito, não estão apenas na falta de estudo. Elas sinalizam o 

desemprego, questões de desorganização ou carência familiar, a falta de 

qualificação profissional, entre outras. Entretanto, elas sequer mencionam a 

lógica capitalista a que essas pessoas, assoladas por tal “cegueira”, são 

historicamente submetidas e subordinadas, fruto fecundo da injustiça e da 

desigualdade social.  
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 Concordo com Maria Schwengber, quando defende a revisão das transcrições das falas, 
histórias ou entrevistas, pois estas, na sua opinião, devem ser fiéis  ao conteúdo e não aos 
ditos “erros” de coloquialidade da fala e não as revisar é um modo de marcar os sujeitos. 
225

 Quando Freire (2011b, p. 84) diz “mudar a mentalidade” dos oprimidos, ele explica que eles  
são vistos como seres patológicos (homens ineptos e preguiçosos) que precisam ser ajustados 
à sociedade sã.  
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Optei por caminhar, junto com Pavan (2006), sobretudo para mostrar 

que o conceito de exclusão passa também pela culpabilização do sujeito 

(mulher) por sua não escolarização, ou seja, passa por várias esferas do 

pensamento humano. Para Garcia (2012), a exclusão passaria também pelo 

sistema educacional, já que esta cria barreiras para o aluno ter acesso à escola 

(falta de vagas, falta de professores, falta de escolas em algumas zonas, 

principalmente na zona rural), assim como cria impedimentos outros para que o 

aluno possa ter êxito em seu desempenho escolar.  

As consequências dessa exclusão provocada pela escola seriam ainda 

mais graves na vida dos alunos das classes populares. Alguns deixam 

precocemente a vida escolar, outros desistem de tentar aprender, já que 

convivem com seus constantes fracassos e, outros, ainda, se culpabilizam e se 

responsabilizam por não conseguirem aprender, mas não enxergam que a 

escola, provavelmente, não consegue ensinar, como nos diz Garcia (2012): 

Nesta sociedade tão democrática, só não tem sucesso quem não é 
capaz, quem não se esforça, ou mesmo quem não quer. Assim, 
também, na escola. Nela só não tem sucesso quem não se esforça 
ou “não tem aptidão para o estudo”. A maioria não tem sucesso 
porque é preguiçosa, porque é deficiente, porque é desnutrida, 
porque tem problemas neurológicos ou psicológicos, porque tem 
déficit linguístico ou cultural, porque, porque, porque... (GARCIA, 
2012, p. 11) 

 

Não separo as professoras da EJA e seus alunos das mulheres 

analfabetas, pois são todos sujeitos pertencentes às classes populares, como  

não ignoro  as diversas formas de exclusão, seus diferentes motivos e relação 

com uma sociedade que produz do fracasso226. Contudo, inevitavelmente, 

chama a minha atenção a ótica dos próprios sujeitos considerados excluídos: a 

lógica de que são eles mesmos que se excluem. Chama a atenção o 

pensamento de que o sujeito excluído e marginalizado não apenas se 

culpabilizar por sua exclusão, mas também se responsabilizar por isso. Freire 

(2011a) sinaliza o próprio processo de alfabetização de adultos, no trabalho 

com “as palavras do Povo, grávidas de mundo”, a oportunidade dessa leitura 

“mais crítica da leitura possibilitar aos grupos populares, às vezes em oposição 
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 Segundo Garcia (2012), no texto de apresentação da obra: “Alfabetização dos alunos das 
classes populares – ainda um desafio”, aponta que a “sociedade produz o fracasso escolar a 
fim de garantir o sucesso de um modelo de desenvolvimento” excludente”. (p. 11) 
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fatalista em face das injustiças, uma compreensão diferente da sua indigência” 

(FREIRE, 2011a, p. 31).  

Aponto aqui como o sujeito subalternizado pode assumir inclusivamente 

o discurso da visão hegemônica de mundo. Ao interiorizar e repetir o que ouve, 

ele assume para si mesmo tal perspectiva, reforça a sua condição de 

inferioridade, assumindo também a culpa por ser um sujeito das classes 

populares, pobre, sem oportunidades de ascensão social e sem direito a uma 

escolarização justa que o faça refletir sobre o mundo e sobre os embates da 

vida. Faz-se, assim, um círculo vicioso: o sujeito acha que tem culpa por não 

ter estudado (aprendido a ler e a escrever) e não vê que o sistema hegemônico 

que o cerca preconiza que ele se enxergue exatamente dessa forma, culpado 

pela opressão ao seu redor, incapaz de aprender e cada vez mais distante do 

conhecimento. É um caminho de vai e volta que não dá sequer espaço para 

que o sujeito veja a que ponto está submetido, promovendo a manutenção da 

ignorância sobre si mesmo, sobre seu poder de resistência, de luta para fazer 

valer os seus direitos. 

Pelo que aprendi com as narrativas abordadas, algumas vezes, é 

possível ver que o sujeito das classes populares faz um movimento dentro do 

que não é esperado por seus opressores e consegue “driblar”, por assim dizer, 

o controle exercido sobre ele, escolarizar-se, refletir criticamente sobre sua 

posição na sociedade e lutar por seus direitos. Mas, para isso, é preciso que 

este faça um caminho outro, um percurso imprevisível dentro da 

imprevisibilidade que enfrenta todos os dias. Assim, o sujeito das classes vai 

aparecendo no cenário social, “jogando com os acontecimentos para 

transformá-los em ocasião”, como ensina Certeau (2012, p. 46). Pavan (2006, 

p. 109) identifica como “dificuldade de compreender criticamente os processos 

de exclusão e tendência a restringir a exclusão aos aspectos econômicos.” No 

caso das professoras por ela entrevistadas, como a professora Rosa, por 

exemplo, que associa a exclusão sofrida por seus alunos, ao desemprego, à 

ausência de estudo e sua desqualificação. Cito um trecho da fala da referida 

professora: “Porque eles têm mais dificuldade de acharem um emprego se eles 

não têm a qualificação, ou seja, pelo menos o Ensino Fundamental (...) eles 

vão ficar á margem se eles não se adiantarem, se eles não procurarem 

melhorar, né?” (PAVAN, 2006, p. 109).  
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No caso das mulheres, cujas falas trago para este trabalho de tese, elas 

também apresentam a mesma exclusão social como carência do próprio sujeito 

subalternizado. Elas acreditam, assim como as professoras, que os sujeitos 

são excluídos, impedidos ou marginalizados socialmente, sobretudo, pela 

ausência de um emprego, o que é decorrente da falta de estudo. Acreditam 

que devem “correr atrás” de seus prejuízos, buscando a alfabetização ou 

qualificação escolar, tentando, a todo custo, ir contra a exclusão histórica que 

as acomete. Se chamarmos esse posicionamento de “resistência”, teremos que 

relacionar o termo ao que Freire (2000, p. 83) coloca como “manhas 

necessárias à sobrevivência física e cultural dos oprimidos”. 

Conforme nos lembra Freire (2011b)227, os chamados “marginalizados”, 

podem até configurar os que estão à margem, mas não (fora de), pois 

constituem parte inerente de um sistema excludente que os faz ser (para o 

outro). Por essa razão, não precisam ser ajudados, nem assistidos, nem 

integrados, nem incorporados, justamente porque estão dentro da estrutura 

social que os oprime.  

O que podem fazer então? A única solução é a transformação dessa 

realidade, dessa consciência de (ser para o outro) em (ser para si). Essa 

transformação vem com a conscientização crítica de sua opressão e, 

posteriormente, sua libertação dessa condição. Essa questão me faz pensar, 

juntamente com Certeau (2012), a questão da tática e da estratégia, uma 

questão que surge após uma discussão do grupo de pesquisa do qual faço 

parte e ao qual sou muito grata228. 

Pode parecer que comparo simplesmente duas realidades distintas pelo 

grau de escolarização, visto que as entrevistadas por Pavan (2006) são 

professoras do curso de EJA e trazem as queixas de seus alunos; as outras 

são mulheres em processo de alfabetização.   Ambas, porém, compartilham a 

mesma realidade: são mulheres pobres que, ao olharem para seus próprios 

mundos, percebem que seus descompassos são decorrentes de uma carência 
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 Segundo Freire (2011b), os próprios depósitos feitos pelos educadores bancários podem vir 
a criar um confronto com a realidade e despertar os educandos até então oprimidos, prescritos 
e domesticados.  
228

 Grupo de Pesquisa GEPAEP. 
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ou falta presente nelas mesmas229. Aos seus olhos, tendo como fio condutor as 

narrativas, parece à mulher subalternizada que o problema não reside nem 

nunca veio do exterior, vez que ela percebe suas conquistas e possibilidades 

individuais. Contudo, o que percebo é que essas mesmas “conquistas” e 

“possibilidades” são propositalmente pensadas (por outros) para nunca se 

constituírem como suficientes e inclusivas. 

Pelas histórias das mulheres parceiras da pesquisa posso ver que elas 

buscam a inclusão pelo estudo, pela qualificação, pelo aprimoramento 

profissional e depositam sua confiança na cultura letrada à qual tanto desejam 

pertencer. No entanto, o que algumas vão percebendo pelo caminho é que a 

mesma economia escriturística que as excluiu da sociedade letrada e as 

mantém como analfabetas funcionais, desempregadas, desqualificadas 

profissionalmente também não garantirá sua permanência e sucesso. Elas 

percebem que quase sempre estarão aquém da sociedade letrada que 

almejam, à margem, por isso muitos e muitas desistem pelo caminho ou se 

conformam, enquanto outras e outros partem para a luta, demarcando sua voz 

e seus lugares nas brechas, nas fissuras, nos espaços cotidianos que podem 

ocupar. 

É tão triste você perder uma chance de emprego porque não sabe 

escrever. Quando alguém não sabe ler, parece que só vê figuras. Parece cego 

para as coisas230. Eu queria poder tratar das minhas coisas, poder assinar o 

meu nome nos documentos e não apenas colocar a marca do dedo. Vim atrás 

da escrita. Queria mesmo aprender e hoje, depois de seis meses no projeto, já 

consigo ler algumas palavras. Vera. 

Quando relacionam o processo de exclusão à sua desordem familiar, à 

falta de desemprego, entre outros, percebo, tanto nas falas das mulheres da 

pesquisa como na voz das professoras entrevistadas, que seus discursos são 

construídos fora de uma perspectiva de reflexão crítica. O processo de 

produção da exclusão não reside apenas na “falta” de estudo ou qualificação 

do sujeito, mas sim na sociedade capitalista que, segundo o pensamento 

marxista, veria no desemprego uma maneira de desmobilização da classe 
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 Bourdieu (2003), embora em um contexto europeu, atenta para o desejo razoável de 
ascensão através da escola e a manutenção da desigualdade social pela instituição. 
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 Mais uma vez opto por grifar essas frases para chamar a atenção do leitor e, depois, poder 
melhor com elas dialogar. 
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trabalhadora (MARX apud PAVAN, 2006).  Assim, podemos relembrar231 a fala 

de Almerinda, quando ela nos traz em suas falas a experiência de um de seus 

momentos como empregada doméstica: 

Quando eu trabalhava, era difícil, pois eu não podia nem mesmo fazer 

compras. Não sabia o nome dos produtos, não conseguia ler. Então tive uma 

patroa muito boa que me incentivava muito. Sabe o que ela fazia? Ela escrevia 

a primeira letra dos produtos que eu precisava comprar na palma de minha 

mão e quando chegava no mercado eu ia comparando. Almerinda.  

O que Almerinda traz em sua fala é, nada mais nada menos, o que 

expressei acima: que ela não conseguia, ela era incapaz até mesmo de realizar 

uma tarefa simples como fazer compras, pois não sabia ler os rótulos das 

embalagens. Então, ela vê na atitude de sua patroa (muito boa, segundo ela) 

uma resolução do problema que nela reside, seu analfabetismo. Parece que a 

patroa chega com a solução para sua cegueira, mas uma solução paliativa (um 

colírio de curta duração), que não a ajuda efetivamente, mas torna possível a 

atividade doméstica que precisa desempenhar. Quero dizer, ela precisava 

realizar a função (de qualquer maneira). A “bondade” da patroa que escrevia as 

letras dos produtos em suas mãos não chegava ao ponto de incentivar o 

retorno à escolarização tão desejada e deixada para trás. Bastava ser uma 

doméstica competente, mesmo que analfabeta. 

Enfim, o sujeito vítima de exclusão social pensa muitas vezes que sofre 

a exclusão por não ter tido condições de estudar, de se qualificar para o 

mercado de trabalho, de não ter e ser o suficiente que se espera de um 

trabalhador apto ao sistema capitalista. Sua família, também excluída, é, 

muitas vezes, perpassada pela culpa de não ter tido recursos materiais e 

financeiros para oferecer boas instituições de ensino aos seus filhos e, assim, 

prepará-los para um trabalho “qualificado”, provocando, dessa forma,  a 

manutenção ou atenuação de seu desemprego, subemprego e sua exclusão 

social. Maria de Lourdes, assim como outras mulheres presentes nesta tese, 

conta as dificuldades de morar no campo, trabalhar na roça com a família 

pobre e estar sempre longe das poucas possibilidades de escolarização. 
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 Retomo algumas falas anteriores não por repetição, mas para facilitar a leitura e 
compreensão. 
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Percebo que o sistema capitalista excludente não é pensado 

criticamente pelos sujeitos subalternizados, podendo ainda ser visto por eles 

como um sistema “condescendente” em relação às ausências e carências do 

sujeito excluído, um pensamento fruto de ausência de reflexão crítica acerca do 

valor que possuem. No caso de Almerinda, ela viu no gesto de sua patroa um 

ato bondoso, quando acatou a ideia que ela tivera ao escrever as letras iniciais 

dos produtos a serem comprados em sua palma da mão. Ela não se deu conta, 

talvez, de que não se tratava de um gesto de bondade, mas, muito 

provavelmente, apenas conveniência e praticidade. Quem sabe a patroa a 

pensasse como incapaz de aprender, quem sabe ainda o gesto de escrever na 

palma da sua mão a infantilizasse em sua capacidade cognitiva? Não tenho 

essa resposta vinda da boca de Almerinda, apenas posso pensar através de 

suas falas, daquilo que ela trouxe de suas experiências. 

Os patrões, representantes do sistema capitalista neste contexto que 

trago para reflexão, não apenas exploram a mão de obra da classe 

trabalhadora sem formação, como também contribuem para a manutenção 

dessa mesma exploração para dela se beneficiarem, mantendo-a alienada. 

Mas, apesar dos benefícios - o que Freire (2011a) chama de “falsa 

generosidade”232 -, dos seus poucos direitos adquiridos, não vemos menção ao 

direito e à justiça para essa parcela da sociedade. É exatamente o que mais 

chama atenção nos escritos de Pavan (2006) e o que eu também não encontro 

explicitamente nas falas das mulheres cujas histórias são compartilhadas neste 

trabalho. Afirma Pavan (2006, p. 108): “As professoras da EJA, além de não 

mencionarem a injustiça, afirmam que a pior forma de exclusão é aquela 

promovida pelo próprio indivíduo”. 

 

5.8  O que não é dito pela voz – memória de cego 

Neste trabalho de pesquisa, trago para a discussão histórias 

compartilhadas oralmente, mas não me prendo apenas ao que dizem, mas 

também àquilo que não é dito por elas, o que não está explicito em suas falas e 

histórias, o que elas não teriam como expressar do modo como estamos 
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 Freire (2011a, p. 41) destaca: “Os opressores, falsamente generosos, têm necessidade, 
para que sua” generosidade” continue tendo oportunidade de realizar-se da permanência da 
injustiça”.  
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acostumados a ler. Por isso, procurei e procuro prestar máxima atenção àquilo 

que não dizem, mas ao que parecem sentir, intuir, dadas suas experiências 

sofridas e vividas ao longo das décadas. Por essa razão, concordo mais uma 

vez com Pavan (2006, p. 110), quando diz que “escrever sobre a ausência é 

fundamental”, pois é preciso fazer valer as entrelinhas, os espaços, os silêncios 

produzidos em meio aos discursos. 

A cegueira como metáfora me faz lembrar também da obra “Memórias 

de Cego”, de Jacques Derrida (2010). Trata-se de um texto que quer provocar 

no leitor um sentir-se como cego, ou melhor, sentir-se como um cego se sente 

em um terreno desconhecido. É assim que o leitor se encontra já no início da 

obra em questão. O texto se inicia com reticências...Como assim um livro que 

inicia seu discurso com reticências? Normalmente, em uma introdução, o autor 

acolhe seu leitor e lhe explica, mesmo que sucintamente, sobre o que irá falar. 

Mas nessa obra derridiana não. Existe algo dito antes que o leitor abra a 

primeira página, algo a que esse leitor, nenhum leitor, teve acesso. E o que 

acontece com o leitor em meio a uma história que já começou? Em meio a uma 

história da qual nada sabe? Ele se sente perdido e impelido a reconstruir 

mentalmente algo que não viu, com que não teve contato. Não seria a condição 

da cegueira a assolar o leitor? Existe alguém que a ele contará uma história a 

partir de um ponto que ele desconhece. Ele, o leitor, precisa acreditar nessa 

história que não lhe é ofertada desde o início da obra. 

Assim, estamos diante da experiência e narrativa do outro, assim me 

encontrei (encontro-me) diante das narrativas das mulheres da pesquisa, como 

cega em muitos momentos, guiada pelas vozes que ecoam de um lugar 

impossível de conhecer. Para Derrida, a escrita de um texto, ou melhor, a 

escritura, não nasce de uma realidade dada, mas de uma ausência. Há sempre 

alguém a contar histórias, mas nelas tateamos como cegos, diante da 

necessidade de crer e da impossibilidade de ver. A mesma cegueira que 

impede os sujeitos subalternos de perceber que sabem e que podem, que têm 

cultura e direitos, impede também que as classes dominantes assim o vejam 

também. Essa cegueira social assola a todos nós. Uns, por conveniência, não 

querem ver e nem deixar ver; outros simplesmente não conseguem ver, talvez 

porque não acreditem que possam. 
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Em um trabalho que se situa no campo dos Estudos do Cotidiano da 

Educação Popular, que traz como mote de pesquisa as histórias de pessoas 

pertencentes ao grupo dos “demitidos da vida”, como não considerar outras 

leituras possíveis, de sujeitos que dizem o que pensam com o olhar, que se 

queixam no baixar da cabeça, ou que provavelmente não sabem expressar-se 

por meio das palavras e frases que conhecemos?  

Contudo, é imprescindível dizer que a aparente ausência de expressão 

não significa vazio. Não significa que eles não saibam exatamente o que 

passam ou que não saibam perfeitamente o que sofrem, mesmo sem contar 

com o viés crítico que delas esperamos, a práxis para transformar o mundo.  

Como disse Freire (2011a, p. 52), “quem melhor que os oprimidos, se 

encontrará preparado para entender o significado terrível de uma sociedade 

opressora?” Cada vez que uma pessoa da classe do popular coloca a inserção 

no mercado de trabalho como condição principal para a inclusão social, mesmo 

que faça a referência à qualificação profissional, à carteira de trabalho assinada 

ou mesmo a “ser alguém na vida”, simplesmente por se encontrar empregado 

precariamente, está dando indícios importantes sobre o processo de 

exploração ou ideologia neoliberal a que sempre foi submetido. 

Obviamente, tanto as professoras entrevistadas por Pavan (2006) 

quanto as mulheres com as quais conversei no projeto de escolarização de 

adultos apresentam uma certa dificuldade em formular uma concepção crítica 

do que vem a ser a exclusão social. Isso porque, do modo como a apresentam, 

parece que ter um emprego (mesmo que um emprego qualquer) poderia 

solucionar anos de exclusão, marginalização e abandono social, o que, como 

sabemos, não é bem assim. A autêntica libertação da consciência oprimida, 

segundo Freire (2011a), implicaria a ação e a reflexão dos homens sobre o 

mundo, para, dessa forma, conseguir transformá-lo.  Ele chama isso de práxis, 

um ato cognoscente, permeado por uma relação dialógica contrária à 

contradição educador-educandos que vemos na educação “bancária”, que 

serve, sobretudo, à sujeição e dominação dos sujeitos das classes populares. 

Pavan (2006) traz inúmeros autores para esse importante debate e 

apresenta algumas questões muito relevantes para aquilo que aqui pretendo 

pontuar. São teorias como “movimento cíclico de exclusão e inclusão operado 

pelo capital” (o capitalismo primeiro exclui para depois incluir a seu modo) 
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(OLIVEIRA apud PAVAN, 2006, p. 112) ; a “lógica destrutiva do capital” 

(ANTUNES apud Pavan, 2006, p. 112) ou a inclusão como reabsorção, 

recolocação ou inclusão subordinada, ou os lugares para os que são 

alcançados pela desigualdade social – chamado de “lugares residuais 

(MARTINS, 1997 apud PAVAN, 2006, p. 112).  Pude verificar, entretanto, 

através de Pavan (2006), que o que mais chama a atenção dos autores por ela 

trazidos é a naturalização da pobreza, da exclusão social, do desemprego, da 

marginalização, da desqualificação ou até mesmo do analfabetismo (o que toca 

este trabalho particularmente) como culpa do próprio sujeito ou sua família.  

No caso das professoras do curso de EJA, elas mostram que o discurso 

normalizante e excludente independe de grau de formação. Trata-se, muito 

provavelmente, de mulheres também oriundas das classes populares, assim 

como seus alunos, mulheres que talvez alcançaram um certo destaque na 

comunidade de onde vieram por terem feito um curso superior. Contudo, sua 

visão político-social continua inalterada e ausente da reflexão crítica, pois elas 

mantêm uma visão normalizante quanto à subalternização que sofrem, não 

sendo distinta, assim, da visão de seus alunos.  

Chama a atenção a naturalização presente nas falas das professoras 

que parecem dizer para seus alunos: é assim mesmo, a falta é sua, se você 

não estudar, continuará sendo culpado por sua exclusão social. Aquele 

discurso que Freire (2000, p. 131) vai chamar de “discurso fatalista”233. 

Ademais, essa “aparente” distância que as professoras oriundas das classes 

populares parecem ter de seus alunos é mesmo apenas “aparente”, sendo 

assunto que merece e tem sido palco de várias discussões. Esse 

distanciamento aparente pode ser encontrado nos trabalhos de vários 

pesquisadores em Educação, tema que vem sendo tratado nos espaços de 

discussão sobre educação popular, mas que se configura como um outro viés 

de pesquisa sobre o qual o tempo não me permite debruçar. 

Volto e procuro essa mesma questão nas histórias das mulheres 

parceiras desta pesquisa e percebo nelas o mesmo discurso, embora não a 
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 Segundo Freire (2000, p. 129), o discurso fatalista diz que “a realidade é assim mesmo, que 
fazer?”, decretando a impotência humana, sugerindo-nos a paciência e a astúcia para melhor 
nos acomodar a vida como realidade intocável. No fundo, é a compreensão da História como 
determinação. Da mesma forma, Freire (2000, p. 131) destaca que “não podemos aceitar o que 
venho chamando (fatalismo libertador), que implica o futuro desproblematizado, o futuro 
inexorável, não podemos igualmente aceitar a dominação como fatalidade”.  
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mesma naturalização. Acredito aqui ter encontrado uma breve, mas importante 

diferença, entre as duas falas que tratam a ausência de escolarização ou 

alfabetização como “cegueira”. Olho para as duas fontes de falas trazidas para 

este encontro/capítulo e vejo que as falas das professoras da EJA expõem a 

experiência escriturística de seus alunos “excluídos” e acabam por 

praticamente reafirmar sua culpabilidade em relação à sua ausência de 

escolarização. Lembro-me aqui da diferença proposta por Freire (2000) entre 

condicionamento e determinação. Segundo ele, saber-se condicionado e não 

determinado, “abre o caminho à sua intervenção no mundo” (FREIRE, 2000, p. 

56). 

Já nas falas das mulheres da pesquisa, percebo que notam e pensam 

sobre sua exclusão, sentem-se, talvez, culpabilizadas por suas carências 

educacionais, conquanto suas falas não me pareçam tão conformadas. 

Percebo que, para elas, a questão não é assim tão pacífica, não é como se 

nada pudesse ser feito. Noto que acreditam que algo pode ser feito e, por isso, 

foram fazendo. Cientes de sua exclusão, elas acreditam na educação, assim 

como as professoras da EJA. Todavia, é notória, em suas falas, a necessidade 

de buscar a educação como mecanismo de transformação social e não apenas 

como meio de conseguir um emprego na tentativa de não ser mais considerado 

excluído ou marginalizado. 

 O que pretendo mostrar é o que, no discurso das mulheres da pesquisa, 

não encontro a “acomodação”234 que Freire (2000, p. 84) chama de “falta de 

capacidade de resistir”, como retomo nas falas a seguir. 

Estou no projeto porque resolvi fazer o melhor para mim. Preciso 

aprender a ler as palavras de Deus. Na infância eu morava na roça. Comecei a 

trabalhar com 7 anos de idade em casa de família. Sofri muito com minhas 

patroas porque eu não sabia fazer nada direito. Almerinda. 
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 Falo da questão da “acomodação”, de um “discurso de acomodação” que não vejo nas 
histórias de vida comigo compartilhadas. Freire (2000, p. 41) diz que: “o discurso da 
impossibilidade de mudar o mundo é o discurso de quem, por diferentes razões, aceitou a 
acomodação, inclusive por lucrar com ela. A acomodação é a expressão da desistência da luta 
pela mudança. Falta a quem se acomoda, ou em quem se acomoda fraqueja, a capacidade de 
resistir”. Contudo, avançando mais um pouco na discussão, Freire diferencia dois tipos de 
acomodação: quem se acomoda desesperançado (o oprimido sem horizonte) e quem tem no 
discurso de acomodação, um instrumento para atrasar ou obstaculizar a mudança (o opressor 
impenitente).  Nas histórias das mulheres idosas que trago para esta pesquisa, nenhum dos 
dois casos se aplica. Elas podem até configurar o oprimido, mas não sem horizonte nem 
esperança. 
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Vim ver como fazia o passe livre para ônibus e vi que eles tinham aqui 

escola para os mais velhos. Então, pensei: “agora preciso pensar em mim.” Eu 

entrei esse ano e já estou lendo. A leitura faz muita falta. Sem se saber ler, não 

se caminha com as próprias pernas. Regina. 

Quando Freire (2011b) critica o método de alfabetização mecanicista, de 

depósito de palavras no educando, palavras essas que nenhuma relação têm 

com a sua realidade, ele está sinalizando para  um trabalho de alfabetização 

que não ajuda em nada um sujeito a compreender criticamente a situação de 

opressão e exclusão em que se encontra. E vai além disso, quando diz que 

uma alfabetização mecanicista reforçaria “o silêncio em que se acham as 

massas populares dominadas pela prescrição de uma palavra veiculadora de 

uma ideologia da acomodação” (FREIRE, 2011b, p. 82) E completa: 

Na medida em que, em si mesma, esta alfabetização não tem a força 
necessária para concretizar pelo menos algumas das ilusões que 
veicula, como por exemplo a de que o analfabeto que aprende a ler 
consegue um emprego’, cedo ou tarde termina por funcionar contra 
os objetivos amaciadores do próprio sistema, cuja ideologia reproduz. 
(FREIRE, 2011b, p. 18-19). 

 

As palavras de Freire (2011b) me ajudam muito a obter uma 

aproximação do que acomete tanto as falas das mulheres da pesquisa quanto 

as falas das professoras da EJA quando falam a/de seus alunos. No trecho 

citado, ele se utiliza de palavras muito fortes para expressar seu pensamento. 

Trata como uma das ilusões inseridas nas classes subalternizadas a aquisição 

do emprego após a aquisição da alfabetização. É sabido, obviamente, que 

suas chances de emprego podem talvez aumentar, mas não necessariamente 

após sua alfabetização, vez que   sua alfabetização não é condição essencial 

para ser ou estar empregado. Vera, uma das mulheres da pesquisa, também 

em processo de alfabetização, revelou com suas histórias já ter perdido muitas 

chances de emprego por não saber ler e escrever. Certamente esse cenário 

ocorre, mas todas elas, mesmo analfabetas (até então), conseguiram ter 

trabalho. Vera, inclusive, foi merendeira em uma escola pública. 

Talvez essa ilusão de que fala Freire (2011b) seja algo normalizado 

entre os sujeitos das classes populares. Talvez seja o que essas mulheres 

ouviram desde pequenas, assim como os alunos das professoras do curso de 

EJA. Quem sabe aprenderam assim, que o analfabetismo é culpa de quem o 

possui e não uma das expressões mais presentes e concretas de uma 
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realidade social injusta e excludente. Essa ilusão ou “objetivo amaciador do 

próprio sistema”, como nos diz Freire (2011b, p. 80), não só promove uma 

manutenção da exclusão, mas, assim como uma alfabetização mecanicista, ela 

é ainda mais profunda, quando nega ao sujeito sua própria palavra, o que se 

torna grave na visão de Freire (2011b, p. 80), pois, “no fundo, negar a palavra 

implica algo mais. Implica negar o direito de pronunciar o mundo”.  

Não digo que esse pensamento – de obter um emprego (mesmo 

qualquer emprego) na esperança de não ser mais socialmente excluído -, seja 

o único e exclusivo pensamento das professoras entrevistadas por Pavan 

(2006). Não se trata aqui de criticar o desejo de educação ou qualificação pelos 

estudantes do curso de EJA ou alfabetizandos de qualquer projeto educacional, 

muito menos de verificar que aqueles que acreditam na educação como uma 

arma possível para uma libertação social estariam equivocados.  

O que está em questão aqui é a naturalização da exclusão ou ausência 

de reflexão sobre isso, percebida nos próprios excluídos, excluídos estes que 

não lançam seus olhares para fora, mas, sim, para dentro de si e só 

conseguem enxergar-se a si mesmos como únicos culpados e responsáveis 

por sua exclusão, exatamente como desejam as classes dominadoras. Como 

afirma a professora Roberta, uma das entrevistadas por Pavan (2006, p. 111), 

quando traz a fala de um de seus alunos: “eu hoje sou alguém, eu tenho 

emprego, a carteira assinada. (...) Ah professora, eu trabalho, professora.” 

O aluno da professora Roberta sente-se “alguém” após conseguir um 

emprego de carteira assinada. Sem desconsiderar o modo de expressão do 

educando, sinto-me impelida a pensar o que poderia estar por trás desse 

pensamento. Se pudesse levar ao pé da letra a afirmação do aluno do curso de 

EJA, eu diria que se ele não se sentia “alguém” antes do emprego conseguido, 

de que modo então ele se sentia?  

Retomo aqui a fala de Maria de Lourdes para pensar de forma mais 

próxima o que ela traz: “Quando eu trabalhava, meu patrão pegava minha mão 

para eu assinar e ele fazia com a minha mão as voltas no papel. Aquele era o 

meu nome”. 

Maria de Lourdes me mostrou em seu relato que o seu patrão de então, 

diante da sua ausência de escolarização e posição de subalternidade social e 

intelectual, costumava pegar em sua mão e assinar por ela. Quando ela 
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compartilhou comigo essa história, percebi em seu rosto uma certa reprovação 

a respeito do que dizia, mas teria eu sentido certo? Ou estaria eu recordando 

rosto de Maria de Lourdes no momento do relato e percebendo nele o que 

chamo de reprovação ou vergonha diante do que seu patrão fizera? Tenho a 

memória dessas conversas, mas de fato só disponho das histórias 

compartilhadas para pensar, escrever e, a partir delas, tecer considerações e 

reflexões com a ajuda de outros autores. 

O aluno da professora Roberta não se reconhecia “alguém” antes de ter 

sua carteira assinada pelo patrão, antes de ser um empregado registrado. 

Parece que ele se reconhece “alguém” pelas mãos do outro, talvez por uma 

falsa generosidade que passa a receber dele todo o louvor235. 

Se a vida é a arte do encontro – como defendo na introdução da tese a 

escolha dos capítulos como encontros – e se é sobre encontros de sujeitos 

mulheres da classe popular e suas histórias que este trabalho trata, arrisco a 

pensar através de mais um encontro: 

Marileia Gollo de Moraes e Maria Simone Vione Schwengber (2017), no 

texto “Mulheres e Heranças Educativas do Analfabetismo” apresentam, entre 

outras questões, a relação que algumas mulheres idosas estabelecem com a 

escola. As pesquisadoras verificaram que elas apresentavam diferentes tipos 

de vínculos com a escola: algumas nunca pisaram em uma escola; outras 

foram matriculadas, mas não cursaram; outras foram à escola, mas dizem nada 

ter aprendido e outras ainda foram impedidas de dar continuidade aos seus 

estudos. O que chamou a atenção das pesquisadoras foi o fato de que, mesmo 

tendo frequentado a escola, todas as mulheres entrevistadas terem se 

autodeclarado analfabetas, justificando o fato de não saberem ler e escrever. 

Sobre os impedimentos ao processo de escolarização, verifiquei que eles 

aparecem tanto nas histórias das mulheres do Projeto Vida em Movimento, 

quanto nas falas das mulheres entrevistadas egressas do Curso Higiene, 

Conservação e Produção de Alimentos do Instituto Federal Farroupilha (IFFAR) 
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 Sem a intenção de criticar o posicionamento das professoras da EJA trazidas por Pavan 
(2006), chamo Freire (2000, p. 44) para pensar o papel do educador, de um educador que se 
quer crítico ou que se deseja progressista, que vem e trabalha com as classes populares. Ele 
diz: “Ao testemunhar a seriedade com que trabalha, a rigorosidade ética no trato das pessoas e 
dos fatos, a professora progressista não pode silenciar ante a afirmação de que (por exemplo) 
os favelados são os grandes responsáveis por sua miséria”; não pode silenciar em face do 
discurso que diz da impossibilidade de mudar o mundo porque a realidade é assim mesmo.  
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– Campus Santo Augusto/RS236, cujas colocações são apresentadas em 

Moraes e Schwengber (2017). Esses impedimentos vão desde a intenção do 

pai de colocar na escola apenas os filhos homens, a implicância e intolerância 

do marido em relação à escola, até a criação de filhos e netos. Como dizem 

Marli e Maria de Fátima (do projeto Vida em Movimento) e Ester, (do projeto 

Mulheres Mil, citada no texto em questão): 

Era meu sonho, desde pequena, mas nunca pude nem mesmo ver como 

era uma sala de aula por dentro. Agora, depois de tantas perdas, virei 

evangélica e tenho muita vontade de saber ler a Bíblia, como os outros sabem. 

Saber ler e escrever significa não depender dos outros e ter mais segurança 

para levar a vida sozinha. Vou poder ler e escrever o que eu quiser sem pedir a 

ajuda dos outros. Marli. 

Aos 7 anos, meu pai me matriculou na escola e frequentei até os 13 

anos. Não aprendi (...) fiquei no primeiro ano e rodava (...) quando passei para 

o segundo ano, o pai me tirou da escola. Porque estava grandona e tinha que 

trabalhar. A mãe e o pai diziam: que burra, não aprende (...) sempre rodando! 

Venho de uma família pobre, de dez irmãos. Morava longe, frequentei a aula só 

uma semana porque quando chovia o rio enchia e nós ficávamos presos lá na 

escola. Casei e viria a frequentar as aulas, mas o meu marido não deixava! 

Dizia que eu não tinha que ir. Teria que comprar comida pras crianças (...) de 

noite tinha aula, e de noite ele não aceitou. Esther. 

Tive a oportunidade de pensar com Maria de Lourdes o momento em 

que o patrão pegava a sua mão e assinava os documentos por ela. Da mesma 

forma, através dos escritos de Pavan (2006), tive acesso ao desabafo do aluno 

da professora Roberta, ao dizer que, após ser empregado, passara a se sentir  

“alguém”. Como tudo na vida é relação, o encontro entre pessoas ou não 

poderia fugir a esse embate, nem mesmo o encontro de Maria de Lourdes com 

seus ex- patrões ou patroas. No campo dos Estudos do Cotidiano da Educação 

Popular, pensamos constantemente esse cotidiano como relacional, 
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 Segundo as autoras, o percurso de análise envolveu a entrevista narrativa com sete 
mulheres, o tratamento adequado às falas no momento da transcrição e a análise do discurso 
na perspectiva dos enunciados. 
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conflituoso, como local de enfrentamentos diários que nos torna sujeitos 

constituídos historicamente237. 

Tento aproximar esse movimento de percepção que o sujeito 

subalternizado tem de si mesmo e do outro (diferente dele). Nesse encontro, 

alguns podem lutar, utilizar suas táticas e resistir (como percebo nas mulheres 

da pesquisa); outros, podem, por sua vez, se anular e reconhecer no outro 

alguém maior e melhor do que ele, dando ao outro a oportunidade de 

coisificação que acaba lhe caindo em cima. Tal movimento de “servidão” seria 

um reconhecimento do próprio sujeito de sua incapacidade de lutar e vencer os 

desafios da vida, das relações mitificadas pelas classes dominantes, causando 

distorção da razão, promovendo “um pensar falso sobre si e sobre o mundo”, 

conforme (FREIRE, 2011b, p. 163). 

 

5.9    Por que encontro às cegas? 

Na introdução desta tese, expliquei por que resolvi considerar cada um 

dos capítulos como encontros. E, este presente encontro, que aqui se faz, teve 

como primeiro título “encontro às cegas com os excluídos”, mas percebi que 

não cabia falar das mulheres cujas narrativas abordo, pelo termo “excluídos”, 

por três motivos238: primeiro, acredito não caber por estar tratando apenas de 

mulheres; segundo, porque em um encontro (também como conceito), 

principalmente em um encontro de narrativas de mulheres, algumas relações 

conflituosas são externadas, seja com seus pais, com seus maridos, com seus 

patrões. Entretanto, oprimido e opressor estão em relação, são partes desse 

espaço relacional, essa relação só se faz na composição com o outro da 

relação; terceiro, se digo que são “excluídos”, estou, com meu discurso, 

retirando mais uma vez o que foi sempre negado: seus direitos. Provavelmente, 

eu estaria, sem desejar, reforçando que são mesmo o lado de fora, os 

marginais da história, que tiveram sempre seus direitos negados. Todavia, elas 

foram resistentes e resilientes, fazendo-se presentes, fazendo-se ouvir de 

alguma forma, para anunciar e enunciar a voz e presença delas e dos outros. 
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 Veiga-Neto (2003 apud TEDESCHI; PAVAN, 2015) afirma que nos tornamos sujeitos 
mediante uma dupla sujeição – a sujeição em relação ao outro e a sujeição que liga o sujeito à 
sua identidade. 
238

 A discussão desses motivos agradeço à minha orientadora Maria Teresa Esteban e ao 
grupo de orientação coletiva por ela coordenado. 
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Essas mulheres (alfabetizandas e professoras) tomam a narrativa como arma e 

vão dizer sobre si e sobre os outros.   

Enunciados, verbalizados ou não, percebi nas conversas e, depois nas 

histórias transcritas, fruto delas, que há algo que escapa aos registros e do 

qual nem sempre nos damos conta, como nem sempre podemos dar conta. Daí 

vem o que chamo de “encontro às cegas”. Trago o que Freire (2011a) chama 

de imersão da consciência crítica do oprimido para pensar essa questão. Essa 

imersão dificulta, na concepção freiriana, que as massas populares cheguem a 

se inserir criticamente na realidade. E continua: 

É que o opressor sabe muito bem que esta “inserção crítica” das 
massas oprimidas, na realidade opressora em nada pode a ele 
interessar. O que lhe interessa, pelo contrário, é a permanência delas 
em seu estado de “imersão” em que, de modo geral, se encontram 
impotentes em fase da realidade opressora, como situação limite que 
lhes parece intransponível. (FREIRE, 2011b, p. 54). 

 

Nessa imersão que traz Freire (2011b), encontro aquilo que não está 

posto, que muitas vezes não é visto ou percebido pelo oprimido – que ele 

continue submerso em sua realidade acrítica. Assim, ele dará menos trabalho, 

exigirá menos dos opressores, pois não terá a explícita visão de seus direitos. 

Aqui também me lembro de Almerinda que considera benevolente a atitude da 

patroa em escrever a primeira letra de cada produto a ser comprado em suas 

mãos. Há aqui, a meu ver, uma manutenção dessa imersão, pois alfabetizar-

se, como diz Ernani Fiori, no prefácio da 50ª edição da Pedagogia do Oprimido:  

“a alfabetização não é um jogo de palavras, é a consciência reflexiva da 

cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos 

caminhos, o projeto histórico de um mundo comum, a bravura de dizer a sua 

palavra” (FREIRE, 2011a  p. 28). 

O encontro às cegas pode configurar também o próprio encontro. Não 

um simples encontro (que nunca é simples) com o outro, mas, sobretudo, um 

encontro com o que não vemos com os olhos físicos, mas que sentimos, 

percebemos que ali está. Um encontro com a parte desconhecida do outro, 

sem querer ser redundante, já que o outro configura o sempre desconhecido. 

Um encontro com aquele que é coisificado, normatizado, sujeitado, entre 

outras, na tentativa de aproximação, para que este se torne aquilo que dele 

sempre queremos: que seja “conhecido”, que seja re-conhecido. Acredito que 

esse (re) também aponte o mesmo caminho dialético do “novamente”. É um 
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relacionar-se e relacionar-se novamente, conhecer e reconhecer, 

dialeticamente. Encontro que, etimologicamente, vem do Latim INCONTRARE, 

“encontro de adversários”, formado por IN-, “em”, CONTRA, “contra, oposto”239. 

O que chamo de encontro às cegas não traz apenas a perspectiva do 

encontro com o desconhecido em seu nome. Também me importa tratar a 

cegueira. Não uma cegueira física, nem leitosa, como na obra de Saramago 

(1995), mas sim a metáfora da cegueira ou a cegueira como metáfora, utilizada 

pelas mulheres da pesquisa, bem como pelas professoras da EJA para 

descrever ou caracterizar aquele que não conta com a escrita nem com a 

leitura, para descrever também aquela ou aquele que também não conta com o 

apoio da escolarização e, assim, não tem suporte para ter consciência de si 

como sujeito pensante, sujeito de direito e com possibilidades de se sentir 

incluído socialmente. 

Avanço, então, para os rumos finais deste trabalho com tanto ainda por 

dizer sobre uma temática que me parece atual, inesgotável e necessária de ser 

pensada, enquanto estivermos sob a égide de uma sociedade excludente. 
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 Disponível em: https://origemdapalavra.com.br/palavras/encontro/ 

https://origemdapalavra.com.br/palavras/encontro/
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  Ao encontro da conclusão  
 

Penso que a conclusão de uma tese de doutorado deve trazer aquilo 

que consegui aprender e até onde pude chegar a partir das perguntas que eu 

mesma me fiz no início deste trabalho. Contudo, concluir uma pesquisa de 

quatro anos não é tarefa simples. Conforme expus ao longo dos cinco 

encontros, esta é uma pesquisa que tentou percorrer, inicialmente, os 

caminhos ditados pelas narrativas de mulheres que tiveram o direito à 

escolarização negado.  

O desenho desta pesquisa vi nascer no bojo dos Estudos da Educação 

Popular e seus contornos metodológicos na investigação narrativa, conjunto de 

pesquisa que me permitiu perceber melhor os movimentos de busca, de 

achados, de encontros e desencontros experimentados pelas mulheres da 

pesquisa. Um movimento tal que eu também, no meu texto, não pude deixar de 

sentir e viver. 

As vozes narrativas dessas mulheres se encontraram no corpo do texto 

e interligadas à voz do texto de pesquisa escrito por mim. Essa reunião pode 

provocar no leitor um embaralhamento que chamo de proposital, uma vez que  

traz a voz da pesquisadora, influenciada pelos relatos dessas mulheres; as 

vozes das mulheres da pesquisa (Iolanda, Vera, Almerinda, Júlia, Maria de 
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Fática, Maria de Lourdes e Helena), bem como suas histórias que encontram 

outras histórias de outras mulheres. 

Mas o encontro não funciona sozinho. O encontro, com todas as suas 

nuances, tem como suporte imprescindível a relação. Com este trabalho 

aprendi, entre muitas outras coisas, que estar em relação está além da escuta 

sensível ou a percepção dos indícios estão em jogo. Os quatro anos de 

trabalho de uma pesquisa doutoral se transformaram no dobro de tempo, 

quando tentei, com a ajuda dessas mulheres, adentrar seu mundo e suas 

experiências. De tanto ouvi-las parecia que elas não estavam mais longe de 

mim, mas dentro do meu discurso. Acredito que, numa pesquisa apoiada em 

experiências de vida, que traz relatos orais com histórias tão marcantes, não 

pode ser diferente. 

 

 

 

 

1. Volto ao início da reflexão 

Antes mesmo de confeccionar o projeto para Doutorado em Educação, 

já tinha percebido que o fim necessário da pesquisa do mestrado tinha deixado 

em mim o que Derrida (2003) chama de porte do outro.  Ele trabalha esse 

conceito a partir do último verso de um poema de Paul Celan (1996, p. 113), a 

saber: “o mundo acabou e eu tenho de te portar”240. 

Para mim, significava que mundo trazido pelas mulheres da pesquisa (as 

mesmas mulheres com as quais trabalhei na dissertação de mestrado), um 

mundo afeito de experiências, trazido apenas a partir de suas histórias, me 

envolveu e abraçou, mas depois foi afrouxando e parecia escapar, 

distanciando-se cada vez mais do mundo que partilhamos.  

Entretanto, de porte do pensamento derridiano sobre esse verso, 

procurei refletir a respeito e percebi que o fim da dissertação de mestrado, o 

                                                           
240

  “Com o enxame da negra constelação que se busca / Uma via de saída, de partida: / Na 
fronte silicificada de um carneiro / Eu marco a fogo esta imagem, entre / Os cornos, lá dentro, / 
No canto das circunvoluções, incha / O miolo dos mares / De coração coagulado./Contra O que 
/Não carrega ele?/ O mundo acabou, eu tenho de te portar” (CELAN, 2003, p. 113, grifo 
meu). 
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mundo trazido pelo discurso dessas mulheres, não precisava significar um fim 

derradeiro. E, assim, defendi a continuidade de pensar sobre o que me 

disseram essas mulheres, só que priorizando suas narrativas embutidas nas 

conversas que tivemos. 

A segunda parte do mesmo verso celaniano diz: “eu tenho de te portar”. 

Posso ver que a presença do verbo (ter) no verso citado não deixa espaço para 

alternativas ou escolhas. Uma vez sem opção, é preciso portar o outro, 

segundo o pensamento derridiano, pois o outro está em nós, como um 

hóspede para o qual abrimos nossas portas incondicionalmente. Assim 

também me senti diante da pesquisa com essas mulheres, escolhida por ela, 

responsável por ela e obrigada a portá-la em mim.  

Da mesma forma, pude perceber que as mulheres da pesquisa, ao 

escavarem seus passados, encontram também elas com uma outra que 

estavam obrigadas a portar: a criança e jovem negra impedidas de estudar que 

um dia foram, com seus gritos, denúncias e questões241. Esta constitui uma 

questão importante para Garcia e Valla (1996) no que toca ao trabalho com 

sujeitos de grupos populares, quando dizem: “identificar os conteúdos 

revolucionários das falas e ações populares e contribuir para que estes núcleos 

se ampliem e fortaleçam, num diálogo em que os grupos populares e os 

“intelectuais” se enriquecem e avançam” (GARCIA e VALLA, 1996, p. 11). 

Encontrei também em Freire (2011a) uma possível justificativa para a 

pertinência do presente trabalho. Quando fala dos temas geradores, Freire 

explica que as aspirações, finalidades e motivos que estão implícitos nas 

temáticas significativas são tão históricos quanto os homens, não podendo, 

dessa forma, ser encontrados fora deles. Então, a tentativa de captá-los e 

entendê-los é o mesmo que entender os homens que encarnam motivos e a 

realidade a eles referida (FREIRE, 2011a). 

Assim, ao tentar, com esta pesquisa, entender os motivos, anseios, 

aspirações e queixas de mulheres em fase de alfabetização e entender o que 

                                                           
241

 O leitor pode se dar conta de que sempre que falamos das mulheres, sujeitos da pesquisa, 
pensamos inevitavelmente no papel do pesquisador que, assim como o sujeito da pesquisa, 
deve suportar o peso de remontar o passado, de trazer à tona fatos e pessoas e, juntamente 
com o outro, refletir e procurar entender. Não enxergamos o sujeito da pesquisa sem o 
pesquisador, bem como não podemos pensar no outro do sujeito da pesquisa sem pensar no 
outro do pesquisador. Un(s) e outro(s) vão tecendo a teia do descobrirem-se outro dentro de si. 
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dizem suas narrativas é o mesmo que buscar entender e aprender com a 

realidade que elas trazem. 

Este trabalho se propôs, antes de tudo, quebrar o jejum e falar sobre 

narrativas antes destinadas apenas ao aspecto noturno da vida e da 

lembrança. Dialoguei com essas e outras histórias porque o diálogo é a base 

do encontro e só o encontro é capaz de conjugar narrativas e experiências tão 

próprias, mas ao mesmo tempo tão amplas, capazes de acolher a mim e a 

todas as mulheres que se sentem tocadas por elas. 

 

 

2. O encontro da voz de infância 
 

“Na pré-escola a criança se prepara para ser escolar, ela ainda é pré-
escolar. No entanto, na vida fora da escola ela já é adulta. Tem uma 
inserção na sociedade como trabalhadora, com todo o ônus de ser 
uma trabalhadora explorada: explorada pela mãe em casa, explorada 
fora indiretamente pelos familiares, ou por outros adultos a que se 
encontra submetida. Aí reside a principal contradição – esta criança 
que na escola é pré-escolar, portanto, pré-criança da escola, fora da 
escola é adulto.” (GARCIA, 2015, p. 50) 

 

 Este momento da tese marca o final, mas também o início de todo 

caminho que através deste trabalho tentei percorrer. Não posso deixar de 

lembrar que foi a partir da atenção e escuta a uma voz diferente que aparecia 

em algumas histórias que tudo começou. O que quero dizer é que, na escuta 

dessas mulheres, depois na leitura das transcrições das suas histórias 

(transcrição que considero uma nova escuta), fui notando que se apresentava 

sorrateiramente uma outra voz em meio às vozes de mulheres que escutava. 

Chamei essa voz, inicialmente, de voz de infância, tendo sido ela a me 

provocar a olhar novamente, retomar as mesmas narrativas, mas de forma 

renovada. Acredito que a necessidade de compartilhar tal percepção (de voz 

infantil, infância) talvez fosse mais um exercício de reflexão que precisava ser 

feito, na tentativa de melhor compreender o que, inicialmente, não alcançara.   

 A cada releitura das transcrições, eu notava que precisava de um novo 

olhar (par de olhos?) para essas curtas narrativas, pois cada vez mais me 

sentia próxima dessa percepção de infância. Mas que vozes sorrateiras eram 

essas dentro das narrativas? Se eram vozes infantis, seriam vozes de qual 

infância? 
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 O que mais me chamou a atenção é que o tema “infância” não era o 

motivo das conversas que despertaram as narrativas naquele momento, mas, 

mesmo assim, elas insistiam em fazer parte do que era dito. Talvez, justamente 

por não configurarem o centro da questão que me interessava, elas ficaram à 

parte. Estavam ali, mas não foram devidamente ouvidas.  Contudo, ver e 

perceber não bastava. Eu precisaria encontrar meios de ouvi-las melhor e, 

depois, mostrar que elas estavam ali, já que não insidiam de forma majoritária 

em todas as narrativas.  

Então, eu me perguntava: como mostrar que ouço outras vozes além 

das vozes das mulheres da pesquisa? Além das várias vozes que habitam em 

todos nós, nossos ecos, eu percebia, nas narrativas, a presença aqui e ali de 

vozes que pareciam vir de uma infância que não poderia ter marcas 

determinantemente cronológicas. 

 Quanto mais eu pensava nesses pormenores, mais eu me convencia de 

sua presença. Eu as percebia de forma sorrateira, entrando nas conversas, 

aparecendo sem serem convidadas nas histórias que essas mulheres foram 

buscar em algum lugar de suas memórias. Então, em uma das leituras, fez 

totalmente sentido a leitura de uma frase do fragmento 123 de Heráclito, trazida 

por Mello (2017, p. 8): “A natureza deseja intimamente ocultar-se”. Em suas 

palavras:  

 (...) a realidade deve ser descoberta; ela se esconde porque deseja, 
intimamente, ser revelada. Não como uma suma verdade a ser 
alcançada, mas como uma coleção de mundos possíveis na relação 
entre texto e contexto ou sujeito discursivo e sujeito humano. 
(MELLO, 2017, p. 08). 

 

Li em Mello (2017) que, se essas infâncias estavam antes escondidas, é 

porque desejavam intimamente ser reveladas. Comecei a reunir e ouvir242 

melhor as histórias que traziam essa infância de forma mais perceptível. 

Apresentei, inicialmente, um texto sobre essa percepção ao grupo de 

orientação coletiva243 do qual faço parte. Esse texto justificava a minha volta às 

                                                           
242

 Faço novamente aqui referência à heterociência, trazida por Bakhtin (apud MELLO, 2017),  
uma ciência que se faz através da escuta e do diálogo entre os sujeitos da pesquisa. 
243

 Aproveito a oportunidade dada pelo rumo que o texto toma para agradecer imensamente ao 
grupo de orientação coletiva do qual faço parte desde 2012. Nossos trabalhos, (monografias, 
dissertações e teses) nunca seriam os mesmos sem as leituras que fazemos, os 
questionamentos que colocamos, enfim, sem a escuta atenta e solidária que nos propomos a 
fazer nos trabalhos uns dos outros. Assim, os trabalhos que ali nascem, apresentam esse 
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conversas para ouvir melhor essas histórias que traziam essa infância que se 

escondia, mas que desejava ser revelada. Todavia, conforme eu imaginava, 

nem todos as percebiam de fato presente nas narrativas. Contudo, uma fala da 

minha orientadora foi assertiva: “Não é porque não as percebemos que elas 

não estão ali”. De fato, elas estavam, sempre estiveram ali, e eu só precisava 

saber como mostrar o que via, ou melhor; ouvia, ao ler as narrativas. 

 Apesar de não serem notórias em todas as narrativas, não significava, 

como disse minha orientadora, que não estivessem ali. Mas como fazer para 

trazê-las à tona? Como fazê-las emergir, se eu precisava cada vez mais 

mergulhar ao encontro delas? Depois de algum tempo, compreendi que 

precisava não apenas ouvir, mas deixá-las falar. Não um deixar no sentido de 

“permitir”, que seria totalmente oposto ao que me proponho e penso, mas, sim, 

oferecer o meu texto, o meu discurso como meio para que suas vozes 

pudessem ser ouvidas por mais pessoas em outros contextos. 

 E assim esse encontro foi-se fazendo: entremeados por nossas vozes, 

mas gestando também vozes infantis que não se mostravam quando eu queria, 

mas quando elas desejavam aparecer. Oxalá todos tivessem olhos e ouvidos 

para percebê-las, pois acredito que muito temos a aprender com as crianças 

que um dia as mulheres da pesquisa foram. Acreditei que, ao ouvir essas 

vozes infantis, eu poderia ouvir também, quem sabe, além de suas palavras, os 

seus silêncios, ambos usados como arma contra o poder que negou, proibiu, 

invalidou e calou essas mulheres desde a infância. 

Sei que não conversei com as crianças que elas foram, sei também que 

a infância não se configurou, como pensei inicialmente, o palco dessa 

discussão. Todavia, conversei com mulheres em processo de alfabetização 

que remontavam cenários da vida e os ressignificavam para dar voz ao que 

desejavam falar. Vez ou outra, essas mulheres permitiam que suas infâncias, 

de algum tempo e de algum lugar, adentrassem e se fizessem parte do que me 

foi narrado por elas. 

Acredito que essas vozes de infância, - território privilegiado do encontro 

singular com aquilo que vem de longe, segundo Gagnebin (2014) - deixadas 

em algum lugar do passado, não foram “deixadas” no sentido de esquecidas, 

                                                                                                                                                                          
caráter coletivo, que faz todo sentido para um grupo pertencente aos Estudos da Educação 
Popular. 
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pois, se assim fosse, o que elas estariam fazendo nas narrativas de agora? 

Dizer que foram deixadas ou esquecidas seria o mesmo que dizer que não 

mais se fazem presentes, o mesmo que contradizer tudo o que já disse. Se, de 

alguma forma, elas continuavam ali, resguardadas, potentes e aptas a reclamar 

significa, a meu ver, que elas foram “deixadas” em outro sentido, no sentido de 

preservadas, guardadas para o momento oportuno. 

 Então, passei a pensar no que essas vozes de infância diziam (ou 

reclamavam) com tanto vigor, que não permitiam que eu as deixasse de lado. 

Obviamente, eu tinha (sempre temos244) a opção ou a escolha de não as trazer 

ou não as tornar visíveis em meu texto. Mas, apesar da possibilidade de não 

trabalhar o meu discurso por esse caminho, não poderia evitar de mostrar o 

que qualquer leitor mais atento poderia identificar. 

 Pode parecer que travo um discurso ingênuo ou romantizado, ao falar 

dessas vozes infantis nas narrativas de mulheres das classes populares em 

processo de alfabetização. Entretanto, desejo chamar a atenção para algumas 

questões que essas vozes insistiam em falar.  

 A primeira questão - que julgo ser a mais importante - é pensar que 

essas vozes do passado não significam uma exaltação ou comemoração do 

que se passou. Não tratei nesta tese de um simples “lembrar do passado” com 

o intuito de trazê-lo para o presente e permanecer na atmosfera da queixa, da 

reclamação, da lamentação. Tratei, por outro lado, de pensar essas vozes do 

passado como luta contra o esquecimento. Considero que a luta necessária 

contra o esquecimento pode ser mais importante que a vontade de lembrar245.  

 A segunda questão, que nasce e se descola da primeira, me diz que 

essas vozes infantis podem ser as marcas, rastros ou armas, por vezes pouco 

perceptíveis, propositalmente veladas, para a luta contra aquilo que não pode 

ser esquecido. Considero que mais importante que lembrar que muitas 

pessoas não tiveram (e ainda não têm) acesso ao direito de escolarização é a 

luta necessária para não esquecermos que isso não pode continuar a 

acontecer. 
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 Ouvi e aprendi com Jaqueline Moraes, professora membro da banca de avaliação do exame 
de qualificação desta tese.  
245

 A questão do lembrar e do esquecer ocupa lugar importante nos escritos de Walter 
Benjamin, segundo Gagnebin (2014).  
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 Confio que essas questões encorpam a perspectiva político-social e 

pedagógica abraçada por esta tese. E essa confiança me anima a dizer que as 

narrativas e lembranças do passado são mais eficazes e importantes não 

apenas se nos fazem lembrar delas. Mas, principalmente, se nos remetem a 

uma história (que muito se quer esquecer), mas que não deve ser esquecida 

para que não se perpetue e não continue a ser normalizada. 

 Nesta conclusão apresento mais uma delas: por que dar ouvidos a 

vozes infantis, que trazem uma infância que não se pode situar no tempo? 

Essa imprecisão temporal me levou a repensar a questão do tempo, da 

memória, no tempo da infância e provocou em mim a lembrança de outro 

fragmento de Heráclito. O fragmento 52 que, segundo Mello (2017, p. 8), diz 

que “o tempo é uma criança brincando”246. O mesmo fragmento é também 

trazido à reflexão por Kohan (2007, p. 114) quando diz: “O tempo é uma 

criança que joga um jogo de oposições. De uma criança, seu reino”. 

 A leitura que se faz do fragmento de Heráclito extrai a infância da 

cronologia em que normalmente situamos as idades. Para Kohan (2007), aion 

configura uma criança que joga, um jogo de oposições, que “crianceia” (paizo) 

– ação própria de uma criança, de ser criança. Mello (2017) também pensa o 

termo paídzon, que significa, de modo literal “criançear”, ou seja, fazer o que é 

próprio de uma criança. Mello (2017) sugere ainda algo que, para mim, faz 

muito sentido. Ela pensa que, talvez, com essas colocações, Heráclito tenha 

desejado destacar a força da experiência infantil no tempo. De porte dessa 

sugestão, eu posso perceber que, nas narrativas a mim confiadas, existe uma 

força que emerge de um outro tempo, de uma outra atuação, possivelmente, a 

força da experiência infantil advinda das crianças que um dia elas foram. 

 

3. Palavras grávidas de sentido 

 Se o trabalho de escrever consiste, como sinalizou Certeau (2012), no 

mesmo trabalho de dar à luz, não pretendo terminar este trabalho nem 

repetindo tudo que disse e argumentei nos encontros, muito menos justificando 
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 Fragmento 52 in Mello (2017). Em Kohan (2007, p. 114) encontrei: “Vale notar que já os 
antigos gregos afirmavam uma outra temporalidade intensiva associada à infância. O primeiro 
foi Heráclito, no século V a.C., que no fragmento que conservamos com o número 52 afirma: ‘O 
tempo é uma criança que joga um jogo de oposições. De uma criança, seu reino”.  
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os caminhos que percorri. A minha escrita pretendeu alargar os meus sentidos 

e percepções a respeito do que as mulheres da pesquisa trouxeram em forma 

de questões, queixas e anseios, mas também das denúncias dos alertas e 

avisos. 

Desejo finalizar este trabalho não com a luz, não darei à luz o que eu 

disse ou o que elas me disseram. Desejo, neste momento, pensar com Freire 

(2011) que as minhas palavras, apoiadas nas palavras dessas mulheres, 

apenas sinalizam possibilidades várias: de reflexão, de trabalho, de luta, de 

aprendizagens. 

Aposto mais nas palavras grávidas de sentido de Freire (2011), pois 

acredito que este trabalho de tese não é uma escrita que possa dar à luz, mas 

que se encontra prenha de palavras, de afetos, de sentidos, de caminhos, de 

lembranças, de infância, de mulheres, de vozes, de lutas, enfim, de tentativas, 

erros e acertos na esperança, também freiriana, de pensar e escrever com 

palavras que sejam também as palavras dessas crianças, dessas mulheres, 

dessas mulheres das classes populares, dessas mulheres adultas, dessas 

mulheres estudantes dos cursos de alfabetização de adultos. São mulheres 

que encontramos e conhecemos, mas que são escondidas ou se escondem 

aos nossos olhos cotidianamente em nosso país. 

Por isso, acredito, ao término deste trabalho, que não se trata de lembrar 

simplesmente que essas mulheres existem, de saber que suas vozes ecoam 

em algum ligar, mas de não permitir que sobre elas se mantenha o 

esquecimento247 conveniente que tenta inviabilizar a violência e impossibilitar a 

palavra. 

Torço, pessoalmente, para que essas palavras, as nossas palavras de 

mulheres, não sejam só “palavras ao vento, palavras pequenas, palavras 

apenas....”248. 

 

 

 

                                                           
247

 Segundo Gagnebin (2014, p. 233-234), Benjamin ressaltou o quanto o esquecimento 
rejuvenesce. “Nada renova tanto quanto o esquecimento.” Para a autora, a rememoração 
involuntária de Proust está muito mais próxima do esquecimento do que daquilo que 
chamamos de lembrança.  
248

 Referência à música Palavras ao Vento, de Cássia Eller. 
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