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RESUMO 
 

 

 
 

Esta pesquisa tem como objetivo central investigar a contribuição que o ensino de história 

oferece na construção da consciência histórica de gênero e raça de mulheres negras, ao desna- 

turalizar as relações hierarquizadas de gênero tecidas historicamente. Nesse sentido, busca-se 

responder como as/os discentes são instrumentalizadas/os pelo ensino de história para desen- 

volver um pensamento crítico e reflexivo que evidencie o desenvolvimento da consciência 

histórica. Este estudo se realizou no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro na 

cidade de Porto Seguro- BA em uma turma da Educação de Jovens e Adultos – EJA. Para 

efetivar a investigação, adotou-se como lentes, a consciência histórica que está inserida na 

área da Didática da História e nesse trabalho é compreendida a partir das concepções e teori- 

zações de Jorn Husen. Adota-se ainda a perspectiva interseccional dos marcadores sociais da 

exclusão para descrever o entendimento de como historicamente as múltiplas opressões e dis- 

criminações vulnerabilizam as mulheres negras. De natureza qualitativa, nesta pesquisa parti- 

cipante, os dados foram coletados através de entrevistas semiestruturadas com quatro mu- 

lheres negras cujos relatos se constituíram como fonte de pesquisa principal para a elaboração 

da dimensão pedagógica da pesquisa, materializada na forma de sequências didáticas para 

discussões das relações étnico- raciais e de gênero no ensino de história. As sequências foram 

organizadas em torno dos eixos: família, escola e trabalho. A partir da aplicação das sequên- 

cias didáticas, verificou-se que ocorreram transformações significativas na percepção das/os 

discentes em relação à relevância da mulher negra na sociedade. No entanto, nota-se que há 

ainda uma grande necessidade de redimensionar o currículo de história, de modo que este 

contribua para a quebra de estereótipos e preconceitos que ainda são direcionados à presença 

feminina negra na sociedade. 

 

 
Palavras-chave: Ensino de História, EJA, Relações Étnico-raciais, Gênero, Interseccionali- 

dade, Consciência Histórica. 



ABSTRACT 
 

 

 
 

This research has as main objective to investigate the collaboration that the teaching of history 

offers in the construction of the historical consciousness of gender and race of black women, 

in denaturalizing the hierarchical relationships of genus woven historically. In this process, 

the aim is to answer how the history taught allows women from the EJA, especially as black 

women, to have knowledge about the past of black women's movement struggles against rac- 

ism and sexism. The study was conducted in a final class year of Youth and Adult Education 

(YAE) on Integrated Education Complex in the city of Porto Seguro – Ba.To validate the in- 

vestigation, we adopted as lenses the historical consciousness that is inserted in the area of 

Didactics of History and in this work is approached from the conceptions and theorizations of 

Jorn Husen. It also adopts the intersectional perspective that assists in understanding the mul- 

tiple oppressions and discriminations that historically fall on black women. Of qualitative 

nature, in this participant research, data were collected through semi-structured interviews 

with four black women whose reports were constituted as the main research source for the 

elaboration of the pedagogical dimension of the research, materialized in the form of didactic 

sequences for discussions of ethnic- racial and gender roles in the teaching of history.The se- 

quences were organized around the axes: family, school and work.From the application of the 

didactic sequences, it was verified that there were significant transformations in the percep- 

tion of the students in relation to the relevance of the black woman in the society. However, it 

is noted that there is still a great need to resize the history curriculum so that it contributes to 

the breakdown of stereotypes and prejudices that are still directed at the black female pres- 

ence in society. 

 

 
Key Words: Black Woman, Ethnic-Racial Relation, Gender, 

Intersectionality, Historical Consciousness, YAE 
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INTRODUÇÃO 

 

 
Nas últimas décadas, ocorreu uma renovação na produção histórica com a incorpora- 

ção de novos temas, problemas e fontes. A História como campo de conhecimento alargou-se 

para abarcar sujeitos e temáticas antes não valorizadas e consideradas de menor importância. 

Portanto, é nessa virada paradigmática que o ensino de história como campo de pesquisa tem 

se ampliado, sobretudo devido às mudanças que ocorreram na sociedade com a introdução de 

novas questões como sexualidade, relações de gênero, direitos humanos entre outros, que re- 

verberam no tecido social e, exigem ampla discussão no contexto escolar. 

Nessa perspectiva, esta pesquisa busca contribuir para a ampliação das discussões de 

gênero e relações étnico- raciais no ensino de História na educação de jovens e adultos. Para 

tal fim, usa-se a consciência histórica como articuladora das discussões entre gênero, ra- 

ça/etnia e a construção social das desigualdades, de modo interseccionado, problematizando- 

se a invisibilidade e desnaturalização do preconceito e da discriminação das mulheres negras 

na sociedade brasileira. 

O desejo de realizar a pesquisa em tela germinou quando comecei a lecionar na Esco- 

la Estadual Pedro Álvares Cabral, hoje rebatizado como Complexo Integrado de Educação de 

Porto Seguro/BA, no ano de 2013. Ali, tive contato de modo mais efetivo com diversas tur- 

mas da Educação de Jovens e Adultos-EJA. Assumi as turmas com bastante empolgação, pois 

havia tido uma frutífera experiência com a EJA por ocasião do meu estágio supervisionado na 

época em que fiz o curso técnico de magistério, entre os anos de 1998-2000. Apesar do perío- 

do de estágio ter sido de certa forma curto, foi possível ampliar minha compreensão acerca 

das especificidades dessa modalidade, dos sujeitos que dela fazem parte bem como das suas 

demandas e perspectivas. 

Quando ingressei no curso de Licenciatura em História no ano de 2004, não ti- 

ve mais contato com turmas de jovens e adultos. Porque fiquei impossibilitada de estagiar à 

noite devido às demandas trabalhistas e familiares. Assim, meu contato com as turmas da EJA 

só voltou a ocorrer quando, já licenciada em História, fui contratada pela Secretaria de Educa- 

ção do Estado da Bahia, em 2013 e optei por concentrar minhas aulas no turno noturno nas 

turmas de EJA, devido à afinidade que havia desenvolvido com o público integrante dessa 

modalidade de ensino. 
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As experiências que adquiri nos últimos cinco anos, trabalhando com a EJA, fomenta- 

ram o meu interesse em buscar novas informações sobre as mulheres que ingressam nessa 

modalidade de ensino para conclusão dos estudos na educação básica. Alguns fatos desperta- 

ram minha atenção e captaram o meu interesse para a realização e aprofundamento dessa pes- 

quisa: a presença massiva de mulheres se comparada com o número reduzido de homens, 

também o fato de que, com raras exceções, as mulheres são negras e oriundas de setores mar- 

ginalizados da sociedade que veem a educação como uma possibilidade real de ascensão soci- 

al. 

Ademais, a identificação com esses sujeitos diz também sobre a minha história de vi- 

da. Porque, oriunda de família numerosa, racialmente discriminada e vulnerabilizada social- 

mente, minha sobrevivência foi marcada pela combinação de diversos fatores sociais. Estudar 

de modo mais profundo a construção de tais fatores e a sua repercussão na vida de mulheres 

negras como eu, foi um desejo que permaneceu latente em mim, porém não pude levar adiante 

de imediato pois, ao sair da universidade e me inserir como docente na educação básica, o 

diálogo com a academia ficou mais distante. Esta distância ocorreu devido às demandas per- 

tinentes à profissão que subtraíram o tempo dedicado à continuidade da minha formação nos 

anos subsequentes ao término da graduação como: carga horária extensa, turmas muito nu- 

merosas, correção de atividades e provas em casa, reduziram sobremaneira a disponibilidade 

para dedicação à pesquisa. 

Percebo a minha construção enquanto profissional como um desafio diário que exige 

uma atualização constante, assim como a necessidade de estreitar o vínculo com o universo 

acadêmico para aprofundar os debates teóricos que fundamentam a prática em sala de aula. 

Inclusive reconhecer-me enquanto negra, foi um processo gradativo e repleto de significados, 

cujos impactos repercutiram no meu fazer docente, desde a seleção e abordagem de conte- 

údos ao cuidado na escolha de vocábulos e expressões visando não reproduzir os estereóti- 

pos existentes acerca da população negra. 

Durante o processo de conscientização de minha negritude, que foi um processo com- 

plexo e gradativo, tive experiências fantásticas e grandes ensinamentos com alunas negras 

empoderadas que longe de esconder/disfarçar seus traços fenotípicos, buscavam evidenciar o 

seu pertencimento étnico- racial . No entanto, ainda me inquietava o fato de perceber a neces- 

sidade de uma maior inserção das mulheres negras nas produções didáticas da área de histó- 
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ria . Cheguei à conclusão da premente necessidade em retomar o diálogo com a academia e 

com as correntes historiográficas que dão conta de compreender e incluir os diversos sujeitos 

da história. 

Desse modo, no ano de 2016, ingressei no Mestrado Profissional em Ensino de His- 

tória- PROFHISTÓRIA, programa que busca promover o diálogo entre a academia e a escola 

e sobretudo visa o aprimoramento da qualidade dos profissionais da rede básica de ensino. O 

programa me atraiu pois, tive a oportunidade de trazer as inquietações e angústias do meu 

cotidiano docente para o centro da discussões teóricas. Percebi com o ingresso no programa, a 

validade e relevância da conexão entre teoria e prática e tive a oportunidade ímpar de pes- 

quisar sobre as questões de gênero e étnico raciais com foco na mulher negra da EJA. 

Assim como tantas mulheres negras brasileiras, vivenciei os efeitos da intersecção de 

raça, gênero e classe, manifestados cotidianamente ao me deparar com o preconceito e situa- 

ções de discriminação que, de muitas maneiras, moldaram a minha trajetória. Cresci vendo 

minha mãe, dona Jair, hoje com 70 anos, realizar várias tentativas de se alfabetizar, e para 

isso, ingressou no programa de alfabetização de adultos, o MOBRAL (Movimento Brasil Al- 

fabetizado), porém, não obteve sucesso. Fatores como: grande número de filhos, cuja criação 

era considerada quase que exclusivamente de sua alçada; os cuidados com os afazeres domés- 

ticos; a distância da escola, por morar na zona rural e em área remota, dificultando o acesso a 

uma unidade escolar e impediam a continuidade dos estudos. 

Além desses fatores, havia a resistência do marido em aceitar que sua mulher ficasse 

“perdendo tempo” na escola, como dizia meu pai. Isso fez com que ela desistisse finalmente 

de aprender a escrever, segundo suas palavras “de modo decente”, o seu nome. Assim é pos- 

sível verificar, em sua trajetória, ou melhor, a interseccionalidade
1
 dos diversos sistemas de 

opressões que, segundo a intelectual norte-americana Kimberlé Crenshaw (2002), estruturam 

a posição da mulher negra na sociedade, as quais vivenciam cotidianamente a opressão 

provocado pelos fatores interseccionais que irão moldar a sua trajetória na sociedade e na 

mesma medida, constituir a(s) sua(s) identidade(s). O potencial analítico da intersecionalidade 

reside no fato de que esse conceito torna visível o fato de que os diversos sistemas discrimina- 

 

1 
O termo interseccionalidade foi cunhado em 1989 por Kimberlé Crenshaw , e é usado para designar a inter- 

dependência das relações de poder entre classe,raça e gênero, no entanto, a origem desse conceito remonta 
ao final da década de 70, com o movimento conhecido como Black Feminism que fazia críticas contra o fe- 
minismo branco,de classe média e heteronormativo. Foi na segunda metade dos anos 2000 que o termo ga- 
nhou mais destaque nos círculos acadêmicos. Ver mais em : HIRATA, Helena. Gênero, classe e raça: intersecci- 
onalidade e consubstancialidade das relações sociais. Tempo Social, vol. 26, n.1, São Paulo, Jun/2014, p. 61-74 
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tórios produz efeitos muito profundos na vida das mulheres negras porque atuam de forma 

sobrepostas. Assim as relações étnico- raciais e de gênero estão intimamente ligadas à 

construção histórica da nossa sociedade que se encarregou de alocar a mulher negra em pa- 

tamar diferente e subalternizado quando comparado à mulher branca e ao homem negro. Por 

conta da intersecção de fatores , sua trajetória se caracteriza pelo enfrentamento incessante ao 

sexismo, racismo, classismo . 

Com essas lembranças, como pano de fundo, refleti se os dilemas para retornar à esco- 

la, vividos por minha mãe e por tantas mulheres de sua geração há décadas, de alguma forma 

seriam, na atualidade, vivenciados pelas mulheres negras pobres da EJA, minhas alunas. Elas 

passam por muitas adversidades para retornar e, principalmente, permanecer na escola. Se há 

algumas décadas, escrever “o nome de forma decente” era um grande objetivo a ser alcança- 

do, nos tempos atuais adquirir essa competência já não é suficiente para garantir empregabili- 

dade e autonomia no mercado de trabalho. Isso porque a permanência do racismo, das desi- 

gualdades de gênero e de classe ainda vitimizam a mulher negra, impedindo seu pleno desen- 

volvimento. 

Outra questão que serviu também como mote para realização desta pesquisa, foi a 

constatação da invisibilidade social imposta historicamente pela sociedade às mulheres ne- 

gras, refletindo – se na produção de conhecimento. Nas produções didáticas que servem como 

recurso pedagógico para professores e alunos, a mulher negra também não é considerada, de 

fato, como sujeito da História e produtora de conhecimento. No que tange aos trabalhos aca- 

dêmicos de mestrado e doutorado, essa realidade não é diferente. 

Apesar de que o ensino de História nas últimas décadas tem assumido a incumbência 

de trazer cada vez mais à tona todas/todos os que ocuparam os rodapés de livros e manuais 

didáticos. Também tem realizado de modo cada vez mais recorrente o movimento de escuta 

daqueles que, durante muito tempo, tiveram sua cultura, história, saberes e fazeres negados e 

silenciados no currículo. Isso por conta “do racismo aflorado no sistema educacional, especi- 

almente por meio dos silêncios que são produzidos em relação aos direitos e características de 

comunidades étnicas e povos minoritários e sem poder” (SANTOMÉ, 2005, p. 169). 

O uso que os professores fazem dos materiais em suas aulas refletem muitas vezes, 

concepções androcêntricas e valores culturais euro centrados estabelecidas na sociedade e que 

perpassam o universo escolar e o ensino de história. Por exemplo, o ensino focado em homens 

brancos como personagens únicos das tramas ocorridas em diferentes contextos históricos. A 
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escola ocupa um lugar significativo na sociedade e estabelece normas que são diariamente 

reforçadas e provocam repercussões na vida dos sujeitos que ali adentram. 

Como afirma Guacira Louro, a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e 

códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o 

"lugar" dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Por meio de seus quadros, 

crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles que deverão ser modelos e permite, também, 

que os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos (LOURO,1997, p.58) 

Entende-se que as questões de gênero aí implícitas estão também imbricadas em todas 

as dimensões da sociedade e se manifestam cotidianamente. O que se entende como aceitável 

no comportamento feminino e masculino é, em boa parte, tecido no interior da escola.. 

Diante disso, faz-se necessário desconstruir a imagem de superioridade atribuída ao 

homem na história, e principalmente desnaturalizar as construções sociais que demarcam o 

papel das mulheres como secundário e coadjuvante na história do Brasil, em especial, das 

mulheres negras. É importante salientar que as mulheres negras foram decisivas nos diversos 

movimentos de insurgência à escravatura ou na articulação de formas de sobrevivência na 

sociedade do pós abolição e na atualidade, por isso, a importância de valorizar e recuperar sua 

participação como sujeito dos processos da história do Brasil. 

A permanência da invisibilidade da história de mulheres negras no Brasil, perpetua e 

contribui na sociedade e no próprio contexto escolar, para a manutenção de concepções de 

cunho sexista e racista que retiram o protagonismo das mulheres negras. Evidenciar a partici- 

pação dessas personagens históricas no ensino de História é contribuir para a construção da 

identidade de gênero e raça das mulheres negras, em especial das estudantes. A partir daí que 

elas poderão enxergar de fato sua inserção na história. Objetivo que norteia a realização dessa 

pesquisa. 

Investigar esses novos sujeitos, buscar conhecer suas motivações e aflições, anseios, 

especificidades, é imperativo para a construção de uma educação socialmente comprometida. 

Que seja antirracista antissexista e que contribua para a construção de novos olhares sobre a 

população negra, especialmente sobre a mulher negra. O ensino de História, desde o seu nas- 

cimento no século XIX, até as últimas décadas do século XX, ignorou, silenciou ou abordou 

de forma rasa e apressada os grupos socialmente desfavorecidos. Porém, esse cenário está se 



15 
 

 

 
 

modificando na atualidade. Isso, por conta da ação do movimento negro feminista que reivin- 

dicou a inserção da mulher negra, suas lutas e conquistas no ensino da História do Brasil. 

Vimos, então, a necessidade de escutar novos sujeitos, em especial as mulheres negras 

alunas da EJA, e compreender os seus lugares de fala
2
. Desse modo, por meio de suas narrati- 

vas, seria possível produzir outros olhares e outras epistemologias para subsidiar o enfrenta- 

mento aos marcadores sociais de desigualdade. São eles que impactam suas vidas, mas não 

anulam o seu protagonismo nas reivindicações de demandas e na busca pela equidade de gê- 

nero, raça e classe. Entende-se então que as práticas que coíbem o racismo e o sexismo devem 

começar na escola. Nesse sentido, o ensino de História pode fornecer uma contribuição im- 

prescindível na reeducação das relações étnico-raciais e de gênero. Da mesma forma, contri- 

bui na produção de saberes que se opõem aos paradigmas tradicionais, os quais deslocam o 

olhar epistêmico eurocêntrico, branco e masculino e o substituem por um olhar de respeito às 

epistemologias produzidas pelas mulheres negras. 

Nesta perspectiva, a presente pesquisa se delineou a partir da constatação da necessi- 

dade em discutir e desnaturalizar, por meio do ensino de História, as relações assimétricas de 

gênero e raça que impactam de modo negativo a vida das mulheres negras. O debate aqui pro- 

posto ainda necessita de grande inserção nos conteúdos de História, pois é perceptível que há 

uma secundarização desse tema no currículo da disciplina. 

Assim, buscou-se trazer para o centro do debate do ensino de História as mulheres im- 

pugnadas por conta do racismo e das relações de gênero forjadas na nossa sociedade. Porém, a 

despeito das interdições que sofrem, souberam articular maneiras diversas de se insubordinar 

contra o excludente sistema social do qual fazem parte e onde não estão, de fato, inseridas. A 

partir dessas reflexões, a presente proposta buscou responder à seguinte questão: Como as/os 

discentes são instrumentalizadas/os pelo ensino de história para desenvolverem um pensa- 

mento crítico e reflexivo que evidencie a formação da consciência histórica? 

 

2 
A filósofa feminista Djamila Ribeiro defende que ”lugar de fala pode ser interpretado como uma forma de 

contranarrativa, ou o mecanismo por meio do qual os grupos marginalizados que  enfrentam desvantagens  
têm para conquistar espaço nos debates públicos. O lugar de fala reivindica diferentes pontos de análises e 
afirmações e refuta a historiografia tradicional e a hierarquização dos saberes. O conceito serve para nos auxili- 
ar a compreender como nossas falas marcam nossas relações de poder e eventualmente reproduzem precon- 
ceitos e estereótipos. Quando promovemos uma multiplicidade de vozes o que se quer é quebrar o discurso 
autorizado e único, que se pretende constantemente universalizar. Lugar de fala não é só o poder falar, não se 
trata apenas de um amontoado de palavras, mas de uma hierarquia violenta que decide quem pode e quem 
não pode falar. Essa hierarquia, por sua vez, é construída fruto da classificação racial da população. O lugar de 
fala surge para refutar a epistemologia dominante, estruturada essencialmente sob um olhar branco, masculi- 
no e europeu”. Disponível em : https://revistacontinente.com.br/edicoes/211. Acesso em 20/06/2018 



16 
 

 
 

 

Diante disso, tem como objetivo analisar a contribuição que o ensino de História ofe- 

rece para a construção da consciência histórica de estudantes negras da EJA. Objetiva tam- 

bém, refletir sobre a importância da abordagem e problematização das relações de gênero e 

étnico-raciais no ensino de História de modo a levar as estudantes negras a fomentar a cons- 

trução de um olhar positivo sobre si. Como dimensão propositiva, esta dissertação propõe 

sequências didáticas para o ensino de história, fazendo das experiências de alunas negras da 

EJA conteúdos de estudo e reflexão contribuindo para aproximar ensino de história e experi- 

ências vividas pelas/os discentes em sala de aula, permitindo a todos/as que consolidem uma 

consciência histórica de gênero e raça. 

O local de pesquisa foi o Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro, 

no turno noturno. A turma observada é bastante heterogênea no quesito faixa etária. Há pes- 

soas, por exemplo, com idade compreendida na faixa que varia entre 19 e 60 anos. No entan- 

to, a maioria possui a idade média de 35 anos. Nesse universo, a presença de mulheres negras 

é nitidamente mais expressiva numericamente. Foram entrevistadas quatro mulheres negras, 

estudantes do eixo VI, que equivale à primeira etapa do terceiro tempo formativo onde são 

ministradas as disciplinas das áreas de ciências humanas e linguagens. A escolha dos sujeitos 

ocorreu a partir de critérios de seleção: auto reconhecimento étnico-racial, que exercessem ou 

tivessem exercido atividade remunerada, serem estudantes do eixo VI da EJA. 

A pesquisa de abordagem qualitativa oportunizou a investigação do fenômeno sócio- 

histórico aqui apresentado. Posto que conhecer e compreender os sujeitos envolvidos nesta 

pesquisa, bem como as perspectivas e visões que apresentam é tarefa primordial. Vale salien- 

tar que a pesquisa qualitativa pressupõe interação, pois uma investigação não é um fato isola- 

do. Ocorre a partir de uma rede de procedimentos teóricos, metodológicos e práticos os quais, 

gradativamente, culminam na concretização de resultados. Nesse bojo, utilizou-se a pesquisa 

participante pois esta assume um compromisso político- ideológico com o universo onde se 

está inserida, por essa razão tem-se voltado sobretudo para a investigação junto a grupos soci- 

almente desfavorecidos. Além disso, Demo( 1982,p.89)”a pesquisa participante não é somen- 

te possível, mas necessária para repormos a inter-relação dinâmica entre teoria e pratica”. 

Para a coleta de dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas onde foi possível 

proceder a análise de diversos recortes nas trajetórias de mulheres negras da EJA. O objetivo 

foi compreender suas vivências e experiências tendo como foco a análise de alguns eixos que 

estruturam a vida em sociedade. 
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O resultado das entrevistas foi organizado em forma de texto dissertativo, ou seja, as 

narrativas se constituíram em fontes que serviram de base para a produção das sequências 

didáticas, as quais foram usadas para promover a discussão de gênero, consciência histórica e 

relações étnico-raciais no ensino de História. Com a elaboração das sequências didáticas, bus- 

ca-se evidenciar que, a despeito das dificuldades que se interpuseram historicamente em seu 

percurso, as mulheres negras estão conquistando cada vez mais os espaços que outrora lhes 

foram sistematicamente negados em distintas esferas. Para que essa ocupação seja ainda mais 

efetiva, a educação fornecida pela escola tem um papel crucial: atuar na construção da identi- 

dade de gênero e raça das estudantes negras por meio da clarificação do papel desempenhado 

pelas mulheres negras ao longo da história do Brasil. Após a elaboração, as sequências foram 

aplicadas em uma turma da EJA do Eixo VI e o trabalho com toda a turma analisado. 

No processo de construção do texto dissertativo, diversos autores fundamentaram o 

corpus do trabalho. No campo do ensino de História foram recrutadas ideias de Circe Bitten- 

court (BITTENCOURT, 1997) e Elsa Nadai (NADAI, 1993), acerca da constituição da Histó- 

ria como disciplina escolar e o seu percurso cheio de tensões e acomodações aos diferentes 

contextos em que se inseria, bem como suas potencialidades. O ensino de História atendeu, 

em diferentes épocas, aos interesses de grupos sociais hegemônicos. O reflexo desse fato pode 

ser verificado na seleção dos programas da disciplina e da organização do currículo, os quais 

privilegiaram, durante décadas, os grandes vultos da histórica nacional. Chancelou-se, assim, 

o direito de poucos serem considerados sujeitos, portanto construtores da história e memória 

nacionais. 

Para contribuir na reflexão acerca dos tensionamentos que emergem com o debate das 

relações étnico-raciais na sociedade e no espaço escolar brasileiro, recrutou-se Kabengele 

Munanga (MUNANGA, 2005) e Nilma Lino Gomes (GOMES, 2003,2005,2012), como inter- 

locutores nessa empreitada. Os autores contribuem na tarefa de discutir a condição subalterni- 

zada da população negra na sociedade brasileira, como um dos efeitos perverso do racismo. 

Da mesma forma, trazem para o centro do debate as contestações originadas no campo dos 

movimentos sociais que culminaram nas políticas públicas de reparação à herança racista. 

Ambos se debruçam ainda no estudo da realidade da população negra e denunciam a persis- 

tência do preconceito e da negação do racismo no Brasil, cuja prática recebeu o nome de “fá- 

bula da democracia” segundo Munanga. Tais práticas discriminatórias ainda se propagam na 

sociedade e repercutem na escola de modo institucionalizado, interferindo, segundo Gomes, 

na autoestima, na construção da identidade e no aprendizado dos alunos. 
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No auxílio ao entendimento da constituição do gênero como categoria analítica no en- 

sino de História, nos embasamos em Joan Scott (SCOTT, 1995) e Joana Maria Pedro (PE- 

DRO, 2005) cujosg debates se debruçam sobre o surgimento e consolidação de gênero como 

uma importante lente para pensar o lugar da mulher na sociedade sexista, patriarcal e hetero- 

normativa. Vale destacar a validade dessa categoria nessa pesquisa pelo fato de permitir histo- 

ricizar a posição desigual das mulheres frente aos homens na sociedade. Essa análise é condi- 

ção fundamental para compreender as dinâmicas que regem as instituições sociais e regulam a 

vida dos sujeitos assegurando, desde tempos remotos, ao homem o lugar de sujeito universal e 

a mulher, considerada o outro, o que supostamente chancela as opressões que recaem sobre 

ela. Guacira Louro (LOURO, 1995,1997; 2000), por sua vez, fornece aporte para a análise das 

questões de gênero e educação e as suas imbricações nas relações de poder, gênero e raça que 

atravessam cotidianamente o espaço escolar. 

No intuito de avançar nas discussões de gênero na perspectiva racializada, ancoramos 

as análises nas obras de bell hooks (HOOKS, 1981,2015) e Sueli Carneiro (CARNEI- 

RO,1987,2003,2006) que apontam a necessidade de incluir  raça nos estudos de gênero co- 

mo um importante eixo para compreender as especificidades das mulheres negras e analisar 

criticamente o lugar subalterno ocupado por elas na sociedade Convoco ainda Kimberle 

Crenshaw (CRENSHAW, 2002), que traz para o debate o conceito de interseccionalidade, um 

importante viés para se pensar as múltiplas opressões que permeiam a vida das mulheres ne- 

gras e as alocam em posições sociais historicamente desfavorecidas. 

No tocante à educação de jovens e adultos como espaço privilegiado para a discussão, 

do reconhecimento de opressões e ao lugar de produção de conhecimentos, utilizou-se como 

aporte o pensador Paulo Freire (FREIRE, 1987,1996), cujas reflexões teóricas pavimentaram 

os estudos a respeito do protagonismo e da libertação das classes subalternizadas no Brasil, e 

defendeu em sua trajetória de militância acadêmica e social uma educação libertadora com 

poder de transformar o viver dos sujeitos e possibilitar a sua saída dos lugares de opressão. Na 

esteira do seu pensamento, recruta-se Maria Clara de Pierro (PIERRO, 2001,2006) e Miguel 

Arroyo (ARROYO, 2007,2011), que se dedicam a analisar o surgimento da EJA como políti- 

ca pública voltada para a educação de adultos populares. Nesse bojo, é analisado o percurso 

histórico dessa modalidade e as problemáticas decorrentes das políticas públicas. De acordo 

com os autores, elas se apresentam em diversos momentos descontínuas, o que impacta de 

diversas maneiras os discentes, principalmente as mulheres negras cuja presença é massiva 

nessa modalidade. 
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Finalmente, na ampliação a respeito da constituição e formação da consciência histó- 

rica e da sua importância no ensino de História, foi recrutado o pensamento de Jorn Rusen 

(RUSEN, 1992,2001,2006), que teoriza a respeito da relação intrínseca entre o ensino de His- 

tória e o desenvolvimento da consciência histórica, habilidade fundamental para a orientação 

da vida prática humana no tempo. A consciência histórica dá sentido prático aos saberes ad- 

quiridos por meio da aprendizagem histórica e que podem ser mobilizados nas mais distintas 

situações. Esse é um processo que se busca investigar nesse estudo, pois importa compreender 

de que forma o ensino de História contribui ou pode contribuir para desenvolver nas alunas 

negras a identidade de gênero e raça. O entendimento do passado escravista brasileiro é ne- 

cessário para a compreensão de situações de opressão enfrentadas por mulheres negras. Essas 

opressões devem ser combatidas abrindo possibilidades para outro futuro. Seguindo essa tri- 

lha, são recrutadas as contribuições de Fernando Cerri (CERRI, 2010,2017), Maria Auxiliado- 

ra Schmidt (SCHMIDT, 2016) e Ana Maria Monteiro, que lançam luzes sobre a relação in- 

trínseca entre a consciência histórica, a aprendizagem histórica e a apropriação da competên- 

cia narrativa, que é uma habilidade específica e essencial da consciência histórica. 

Assim, para viabilizar as discussões propostas nesta pesquisa, referendados nos teóri- 

cos acima elencados, esse trabalho se desenvolverá em quatro capítulos. O primeiro intitula-se 

Ensino de história na educação de jovens e adultos: a construção da consciência histórica 

para o debate de gênero e étnico-racial onde será abordada a trajetória da educação de jovens 

e adultos e proceder discussão das problemáticas e desafios que envolvem essa modalidade de 

ensino. Nessa esteira, será utilizada a categoria gênero para pensar as relações construídas 

historicamente na sociedade e as suas diversas possibilidades de análise aplicadas ao ensino 

de História. O debate de gênero será racializado de modo a situar a mulher negra no centro da 

discussão e no bojo das preocupações acerca da aprendizagem histórica. Também serão discu- 

tidas as interlocuções possíveis e que se revelam necessárias no contexto contemporâneo entre 

a consciência histórica, ensino de História na EJA e as relações étnico-raciais. 

O segundo capitulo, intitulado, Percurso metodológico: o caminho da pesquisa, situa a 

pesquisa e delimita o caminho metodológico percorrido para sua realização. Assim, esse capí- 

tulo apresenta as entrevistas semiestruturadas realizadas com mulheres negras  estudantes  

que, são percebidas nesta pesquisa como subversivas, pois burlam o sistema excludente e re- 

tornam à escola para redefinir seus itinerários de vida. As narrativas dessas mulheres são ins- 

trumentos para viabilizar a discussão sobre as relações de gênero e étnico-raciais existente na 

sociedade. A partir dos depoimentos , foi concebida uma proposição de ensino, na forma de 
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sequências didáticas com o intuito de contribuir na construção da identidade de raça e gênero 

e, por conseguinte, ajudar na ampliação da educação das relações étnico- raciais nas escolas. 

O terceiro capítulo, Tecendo novos caminhos no ensino de história: narrativas de mu- 

lheres negras como fontes na construção do produto educacional tratam das análises realiza- 

das a partir dos resultados da aplicação do produto educacional, cuja proposição foi a elabora- 

ção das sequências didáticas. O objetivo é discutir gênero e raça nos anos finais da educação 

básica e, contribuir para o desenvolvimento da consciência histórica de raça e gênero de estu- 

dantes. A pesquisa foi levada a efeito na Educação de Jovens e Adultos, pelo fato de que essa 

modalidade se revelou um terreno profícuo para a realização das discussões propostas nesse 

trabalho. A análise de cada sequência e as inferências que foram possíveis realizar em cada 

uma delas, são apresentadas ao longo desse capítulo. Estão alinhadas aos conceitos que fun- 

damentaram a pesquisa. Assim, o material produzido para realização das atividades será di- 

vulgado como apêndices no final do texto. 

Finalmente, nas considerações finais, foi ressaltada a importância de se promover o 

ensino de História em uma perspectiva crítica e reflexiva. Assim, busca-se contribuir, efeti- 

vamente, para a quebra de preconceitos e de estereótipos por meio da promoção de um ensino 

comprometido com as demandas do tempo presente e com o desenvolvimento justo e igualitá- 

rio da sociedade. Nesse sentido, refletir sobre a nossa prática em um espaço privilegiado, que 

é a sala de aula, e pensar alternativas outras que contribuam para redimensionar o ensino de 

História é um desafio ao qual nós, professores-pesquisadores, não podemos refutar. 
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1. ENSINO DE HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: A CONS- 

TRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA HISTÓRICA PARA O DEBATE DE GÊNERO E ÉT- 

NICO-RACIAL 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar um panorama histórico acerca do surgi- 

mento da Educação de Jovens e Adultos no Brasil enquanto proposta de educação emancipa- 

dora e popular. Nesse bojo, analisa-se o seu surgimento, bem como os diversos momentos 

caracterizados pelos avanços e recuos das políticas públicas educacionais para essa modalida- 

de de ensino. Nesse bojo, um dos principais eixos de discussão, serão a trajetória do ensino de 

história e as mudanças ocorridas no currículo com a inserção dos novos sujeitos, como as mu- 

lheres negras, que é o público central deste estudo. Por fim, ensejaremos uma discussão acer- 

ca das possibilidades que a consciência histórica oferece para o ensino de história, de modo a 

torná-lo, de fato, significativo. 

1.1 A trajetória da educação de jovens e adultos no Brasil e na Bahia: breve histórico 

 
A Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao longo da história do Brasil passou por con- 

sideráveis modificações tanto em seus aspectos legais quanto em sua concepção formativa e 

educacional. Sua trajetória se caracterizou, em diversos momentos, pela adoção de políticas 

públicas descontínuas que dificultavam a efetivação da sua finalidade educativa – a escolari- 

zação e a inserção social de jovens e adultos. Sua trajetória remonta às primeiras décadas do 

século XX. A respeito do início da EJA, o estudo de Thyeles Borcarte Strelhow aponta que 

 
[...] em 1934, foi criado o Plano Nacional de Educação que previa o ensino 

primário integral obrigatório e gratuito estendido às pessoas adultas. Esse foi 

o primeiro plano na história da educação brasileira que previa um tratamento 

específico para a educação de jovens e adultos. Foi a partir da década de 40, 

e com grande força na década de 50, que a educação de jovens e adultos vol- 

ta a pautar a lista de prioridades necessárias do país. Em 1938 foi criado o 

INEP (Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos) e em [...] 1942 o Fundo 

Nacional do Ensino Primário, com o objetivo de realizar programas que am- 

pliassem e incluíssem o Ensino Supletivo para adolescentes e adultos. Em 

1945, esse fundo foi regulamentado, estabelecendo que 25% dos recursos 

fossem empregados na educação de adolescentes e adultos (STRELHOW, 

2010, p.52). 

 

A EJA, em seus primórdios, foi concebida no intuito de suprir a demanda da escolari- 

zação de adultos, para fornecer mão de obra ao incipiente setor industrial brasileiro. Ela ex- 

trapolou essa finalidade primeira e adquiriu outros sentidos pedagógicos e políticos com o 

passar dos anos. Nesse contexto, na tentativa de preconizar novos paradigmas pedagógicos 

para a educação de adultos, o educador Paulo Freire se destacou na elaboração de um método 
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de ensino voltado para a formação do cidadão, através de um ensino emancipador que aju- 

dasse o educando a compreender a sua realidade e analisá-la de modo crítico . Para atingir 

esse objetivo, Freire passou a direcionar diversas experiências de educação de adultos que se 

revelaram exitosas. A mais significativa delas ocorreu em 1963 em Angicos, cidade do Rio 

Grande do Norte. O contexto político e social contribuiu decisivamente para a multiplicação 

dessas experiências porque 

 
Embaladas pela efervescência política e cultural do período, essas experiên- 

cias evoluíam no sentido da organização de grupos populares articulados a 

sindicatos e outros movimentos sociais. Professavam a necessidade de reali- 

zar uma educação de adultos crítica, voltada à transformação social e não 

apenas à adaptação da população a processos de modernização conduzidos 

por forças exógenas (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p.60). 

 
Essa concepção política da EJA, defendida por Paulo Freire, se traduz na perspectiva 

de proporcionar ao aprendiz uma educação crítica, dialógica, libertadora e de respeito aos 

saberes dos educandos. Segundo Paulo Freire, “a escola não só deve respeitar os saberes que 

os educandos chegam a ela como [...] discutir com os alunos a razão de ser desses saberes 

com o ensino dos conteúdos” (FREIRE, 1996, p.15). Sob esta ótica, estreitar a relação entre 

conteúdos ensinados na escola e os saberes que os alunos já trazem como fruto de suas expe- 

riências de vida torna-se necessário assegurar um aprendizado libertador que contribuía para 

ampliar sua leitura de mundo e posicionamento crítico diante da realidade. Fávero e Freitas, 

ratificam que as experiências educativas realizadas por ele 

 
[...] inovou radicalmente não só o conceito de alfabetização como consolidou 

o próprio modo de trabalhar com os adultos. A fundamentação  apresentada  

e a proposta do sistema de alfabetização de adultos sugerida por Paulo Frei- 

re, nessa ocasião, se configura em um novo entendimento da educação de 

adultos, cujo passo inicial seria a alfabetização feita na perspectiva da cons- 

cientização, as quais contribuíram para redefinir os métodos empregados na 

escolarização dos adultos provenientes de classes populares (FÁVERO; 

FREITAS, 2011, p.371). 

 
O método freireano

3
 de alfabetização de adultos se disseminou por diversas regiões do 

país e redesenhou de modo eficaz a educação de jovens e adultos. Este método consiste no 

 
3 

O método de alfabetização criado por Paulo Freire concebe a educação como um processo dialético onde os 

sujeitos envolvidos participam ativamente em um processo de constante interação e aprendizado recíproco. O 

conhecimento parte da realidade vivenciada peloas/os educandas/os. Além de alfabetizar, esse método busca 

principalmente desenvolver nos educandos e educandas oriundos de camadas socialmente excluídas, uma no- 

ção    de    consciência    de    classe    que    promova    a    libertação   desses   sujeitos. Disponível em: 

www.portaleducacao.com.br . Acesso em 20/09/2017. 

http://www.portaleducacao.com.br/
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desenvolvimento de uma educação libertadora de forma que os sujeitos percebam o mundo 

que os cerca e a partir daí possam transformar sua realidade. Para Freire, “a educação proble- 

matizadora possui um caráter autenticamente reflexivo e resulta na sua inserção crítica na 

realidade” (FREIRE,1987 p.70). Na década de 60, com o advento do golpe civil militar de 

1964, a EJA foi redefinida em sua proposta e finalidade, que nessa conjuntura passou a aten- 

der à lógica do mercado: preparar mão de obra para o trabalho na indústria. O ensino tecnicis- 

ta voltado à preparação para o trabalho na indústria foi organizado no programa educativo 

denominado Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL, que vigorou até 1985 e foi 

encerrado no período concomitante ao fim da ditadura militar no Brasil (DI PIERRO, JOIA, 

RIBEIRO, 2001, p. 61). 

A extinção do MOBRAL ocorreu no período em que o governo militar também aca- 

bava no Brasil. As diversas mobilizações da sociedade civil pela abertura democrática culmi- 

naram no processo de renovação de ideias e das instituições. Foi nesse novo contexto que a 

Constituição de 1988 foi estabelecida. Conhecida como Constituição cidadã, esse documento 

buscou assegurar aos cidadãos a garantia dos seus direitos fundamentais, principalmente no 

que tange à educação. Dessa forma, a educação passou a ser orientada por novas diretrizes 

presentes em uma nova versão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB, que alterou a 

disposição das legislações educacionais anteriores e trouxe claramente expresso o papel do 

Estado para com a educação de jovens e adultos (DI PIERRO, 2000, p. 119). 

Foi a partir da LDB 9394/96, sancionada em 1996, que a educação de jovens e adultos 

passou a ser considerada uma modalidade integrante da educação básica. Segundo Aline do 

Carmo Costa Barbosa 

 
Até esse ano, não havia uma definição clara do que seria a EJA, podendo 

remeter à educação propiciada pelo governo por meios dos programas ofici- 

ais, à educação popular realizada por movimentos sociais, à educação profis- 

sional de adultos promovida por parcerias entre empresa e estado, a cursos 

supletivos, a programas educacionais provindos de iniciativas de organiza- 

ções, não governamentais, etc (BARBOSA, 2013 p.43). 

 
É válido ressaltar que nesse sentido, houve um avanço na constituição e consolidação 

da identidade da EJA. Isto foi importante, pois, até a década de 90, não havia sido estabeleci- 

do de modo claro quais as diretrizes que orientariam essa modalidade e a quem competiria sua 

oferta. 

A mudança que se processou a partir da promulgação da LDB/96, não provocou a ex- 

tinção das outras formas de realização da educação de adultos. Porém, tornou expresso que o 
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Estado assumiria a responsabilidade pela EJA, proporcionando a sua integração ao sistema de 

ensino básico, conforme o estabelecido na Lei. 

Nesse sentido, a LDB afirma em seu parágrafo primeiro, 

 
 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adul- 

tos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames 

(BRASIL, 1996). 

 
Em tese, a Lei asseguraria as oportunidades e condições adequadas de ensino na EJA 

aos sujeitos que dela necessitassem. Na prática, a realidade se apresenta menos utópica e re- 

percute os conflitos e tensões que circundam essa modalidade, tanto nos itinerários formativos 

que integram seus programas, quanto na busca empreendida por reconhecimento e valoriza- 

ção do poder público. O Estado reconhece o direito de pessoas adultas terem o acesso à edu- 

cação garantido, no entanto não fornece meios dessas pessoas desfrutarem plenamente desse 

benefício. Prova disso é a organização curricular que ainda se mostra distante da realidade 

desse público. 

Embora diversas mudanças no programa e objetivos da EJA tenham ocorrido ao longo 

dos anos e dos sucessivos governos, a representatividade dessa modalidade de educação au- 

mentou no cenário educacional brasileiro
4
. Exemplo disso foi a crescente participação do Bra- 

sil nas conferências internacionais de educação de adultos, como a Conferência que ocorreu 

em Hamburgo-Alemanha em 1997. Nela, o Brasil se tornou signatário da Declaração de 

Hamburgo, documento formulado a partir da adesão dos 150 países presentes na V Conferên- 

cia Internacional de Educação de Adultos - CONFITEA, que, de acordo com a análise de Ma- 

ria Clara Di Pierro, atribuía à educação de jovens e adultos 

 
o objetivo de desenvolver a autonomia e o sentido de responsabilidade das 

pessoas e comunidades, para enfrentar as rápidas transformações socioeco- 

nômicas e culturais por que passa o mundo atual, mediante a difusão de uma 

cultura de paz e democracia promotora da coexistência tolerante e da partici- 

pação criativa e consciente dos cidadãos (DI PIERRO, 2006, p.18). 

 

 

 
 

4 
Dentre as transformações ocorridas na EJA vale citar o alargamento da declaração de direitos dos jovens e 

adultos, que passa a abranger não só a alfabetização e o ensino elementar, mas também o ensino médio e 
profissional, inclusive das pessoas privadas de liberdade, a institucionalização da EJA no arcabouço das políti- 
cas públicas de educação básica, se por um lado não alcançaram a esperada efetividade, pode por outro lado, 
reorientar políticas públicas futuras para essa modalidade. 
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Esse compromisso assumido pelo Brasil junto a diversas nações, de ressignificar a 

EJA e adotar políticas públicas para a sua efetivação e fortalecimento, presumia um prazo 

para efetivar as mudanças. Assim, em 2003, decorridos seis anos com a realização de um ba- 

lanço após a V CONFITEA, verificou-se um avanço modesto em relação ao que foi proposto 

naquele encontro. Isso porque ficou constatado que no Brasil e em outros países participantes 

do acordo, os investimentos destinados a essa modalidade de educação foram reduzidos. A 

justificativa para tal decréscimo orçamentário era a prioridade dada pelo governo, alinhado 

aos interesses de agências internacionais, à educação de crianças e adolescentes em detrimen- 

to da educação de adultos (IRELAND; SPEZIA, 2014, p.47). 

Muitas demandas da educação de adultos, que foram postas em discussão em Ham- 

burgo, permaneceram no centro dos debates da VI CONFITEA, realizada em Belém-Brasil no 

ano de 2009. Isso ficou evidenciado quando 

 
a CONFINTEA VI procurou fortalecer o reconhecimento da aprendizagem e 

educação de adultos, como previsto na CONFINTEA V, numa perspectiva 

de aprendizagem ao largo e ao longo da vida. A meta primordial da CON- 

FINTEA VI foi harmonizar a aprendizagem e educação de adultos com ou- 

tras agendas internacionais de educação e desenvolvimento e sua integração 

nas estratégias setoriais nacionais. Ela representaria uma oportunidade para 

avaliar como os compromissos assumidos em 1997 haviam sido implemen- 

tados e produziria os meios para assegurar que os compromissos anteriores e 

atuais relativos à educação de adultos e à educação não formal fossem con- 

cretizados (IRELAND, SPEZIA, 2014, p.256). 

 

Esse evento foi significativo e oportuno devido ao fato de ratificar o compromisso de 

adoção de medidas mais concretas e articuladas, visando assegurar o cumprimento das metas 

estabelecidas em 1997 para a educação de jovens e adultos. Ocorreu, nesse evento, uma “revi- 

são” das metas para adequá-las às necessidades e características presentes na sociedade con- 

temporânea, que se apresentam como um imenso desafio posto às diversas nações o qual não 

pode ser prescindido. 

No tocante às relações de gênero na VI CONFITEA, é possível verificar que o Marco 

de Ação de Belém – documento síntese da Conferência realizada no Brasil em 2009, traz em 

seu bojo a preocupação em incluir a mulher como sujeito ativo e participante da sociedade, 

mas que está exposta em seu cotidiano a diversas vulnerabilidades. Portanto, fica a preocupa- 

ção em fornecer meios para que 

 
as mulheres, possam enfrentar múltiplas crises sociais, econômicas e políti- 

cas [...] Portanto, reconhecemos o papel fundamental da aprendizagem e da 

educação de adultos na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do 
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Milênio (ODMs), da Educação para Todos (EPT) e da agenda das Nações 

Unidas pelo desenvolvimento humano, social, econômico, cultural e ambien- 

tal sustentável, incluindo a igualdade de gênero (UNESCO, 2010, p.8). 

 
O documento síntese da conferência traz o reconhecimento de que as mulheres viven- 

ciam situações que as deixam vulneráveis, influenciando em sua emancipação. Assim, a preo- 

cupação em estimular a igualdade de gênero se reveste de significado e ecoa positivamente 

nas políticas públicas da educação de jovens e adultos, ratificando a importância social do 

combate às diversas desigualdades as quais as mulheres estão sujeitas E nesse sentido, a edu- 

cação assume um papel fundamental a partir do momento em que propicia esta inclusão. 

Dessa forma, vale ressaltar a influência e repercussão exercida pelas CON- 

FITEA na adoção de políticas públicas para a EJA no Brasil. Essas confe- 

rências contribuíram na construção de uma agenda de ações a serem imple- 

mentadas nessa modalidade para assegurar meios de promoção da igualdade 

de gênero na educação. A partir desses eventos, adota-se um novo olhar na 

construção e implementação do currículo da EJA. Este currículo passa a con- 

templar as relações de gênero que se constituem em tema cuja discussão ne- 

cessita ser cada vez mais inserido no contexto escolar (DI PIERRO, 2005, p. 

1132). 

 

A despeito do reconhecimento das desigualdades de gênero, terem sido trazidas à tona 

nessas conferências, e dos objetivos que se propuseram alcançar, em relação ao currículo da 

EJA, nota-se que na atualidade, este ainda carece de adequações para que de fato, contemple a 

igualdade de gênero. Isto porque, os currículos que orientam o ensino, e podemos afirmar, o 

ensino de história, ainda reproduzem concepções androcêntricas centradas no homem, em 

especial o homem branco, como sujeito histórico e assim naturalizam e perpetuam as desi- 

gualdades e hierarquias de gênero. 

De acordo com Tomaz Tadeu da Silva, o currículo possui um caráter discursivo, polí- 

tico e cultural e expressa relações de poder na escolha dos métodos e princípios que o nortei- 

am. É muito mais do que um conjunto de conteúdos que orientam a ação dos docentes em sala 

de aula. Para, além disso, o currículo expressa uma opção ideológica, teórica, que denota 

principalmente as relações de poder que perpassam a sociedade e são transpostas para o espa- 

ço escolar (SILVA, 2010, p. 16). 

Refletir acerca de gênero no âmbito da educação e principalmente da EJA, nos faz 

perceber que é de suma importância a apropriação dessa categoria para que se possa tecer as 

rotas de superação das desigualdades e das opressões verificadas na contemporaneidade den- 

tro do processo educativo. A escola, dessa forma, necessita em caráter de urgência, trazer para 

si a responsabilidade de incorporar em seu currículo as discussões relacionadas às questões de 
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gênero. Discutir gênero na educação é extremamente necessário, pois, auxilia na desconstru- 

ção de preconceitos e estereótipos, além de significar um importante passo na busca por equi- 

dade entre os sujeitos que se fazem presentes no espaço escolar. A problematização das rela- 

ções de gênero pode aguçar olhares e sensibilidades para compreender, sem hierarquizar as 

diferenças existentes dentro da escola. Visto que “os sentidos precisam estar afiados para que 

sejamos capazes de ver, ouvir, sentir as múltiplas formas de constituição dos sujeitos implica- 

das na concepção, na organização e no fazer cotidiano escolar” (LOURO, 1997, p.59). 

Para ver e ouvir esses sujeitos constituintes do espaço escolar, faz-se necessário incor- 

porar novas características ao currículo de modo que estes abrangem as relações que se corpo- 

rificam em diferentes dimensões na sociedade: relações de gênero, étnico raciais, de trabalho 

entre outras. 

A adequação do currículo, visando contemplar e informar diretamente as mulheres se 

revela tarefa primordial no ensino na EJA, uma vez que, de acordo como o PNAD (2007), as 

mulheres compõem o seu maior contingente
5
 e são, pois, sujeitos de direitos os quais preci- 

sam ser respeitados. Entende-se, portanto que “as mulheres que fazem parte do sistema da 

Educação de Jovens e Adultos são pessoas que, de modo geral, trazem consigo crenças e valo- 

res arraigados e muitas vezes não enxergam a escola como um meio para subverter seu cotidi- 

ano de opressão e dominação” (LEONCY, 2013, p.34). No tocante ao fato da escola ter a ca- 

pacidade de se constituir como uma forma eficaz de combate às opressões, sob a ótica das 

mulheres negras isso ainda não é uma realidade, mas pode vir a ser. 

No que tange à EJA no estado da Bahia, a partir das discussões amparadas no Marco 

de Ação de Belém (2010), houve uma tentativa de inserção da categoria gênero no currículo 

da modalidade no campo das intenções. No entanto, a prática revela que há um desafio a ser 

vencido entre o que dispõe a lei e o que efetivamente é realizado no cotidiano das escolas, 

principalmente no que diz respeito à inserção de gênero no programa da EJA. 

No estado da Bahia, a proposta do governo estadual para a EJA traz claramente a no- 

ção de que os “jovens, adultos e idosos; homens e mulheres que lutam pela sobrevivência nas 

cidades ou nos campos, em sua maior parte, são negros e, em especial, mulheres negras” 

(BAHIA, 2009, p.11). Esse trecho do documento elaborado pela Secretaria de Educação do 

Estado da Bahia-SEC nomeia as mulheres como sujeitos de direitos, e reconhece que as mu- 

lheres negras são maioria no contingente dessa modalidade de educação. Fica expresso no 

documento, que as ações a serem desenvolvidas são voltadas para “aqueles que não consegui- 

 
 

5 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, PNAD 2007. 
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ram acompanhar e/ou concluir a educação fundamental, evadindo da escola pela necessidade 

do trabalho ou por histórias margeadas pela exclusão por raça/etnia, gênero, questões geracio- 

nais, de opressão entre outras” (ibidem, idem). 

Sob essa ótica, o rompimento dos paradigmas de exclusão e fragmentação que envol- 

vem o currículo da EJA é uma meta a ser perseguida para a efetivação de um ensino crítico e 

reflexivo que de fato respeite o direito subjetivo das mulheres negras à educação. Nesta dire- 

ção, grandes são os desafios impostos à implantação de uma proposta plural e comprometida 

com a diversidade étnica e de gênero, haja vista que a escola não é um campo neutro onde 

inexistam conflitos. Ela é um espaço sociocultural onde convivem os conflitos e as contradi- 

ções, o racismo, a discriminação racial e de gênero, que fazem parte da cultura e da estrutura 

da sociedade brasileira e se fazem sentir no seu interior (GOMES, 1996, p. 69). 

Essa realidade, porém, pode ser redimensionada a partir da proposição de saberes que 

adotem o respeito à diversidade como um dos eixos norteadores de sua estrutura curricular. 

Essa mudança de paradigma deve começar pelas epistemologias geradas na universidade e 

ressignificadas pela escola a partir da contextualização adequando-as à realidade cultural 

das/os educandas/os. No que se refere ao ensino de história na EJA, é possível verificar a ne- 

cessidade de aliar teoria à prática e principalmente atribuir significado ao que é ensinado as/os 

aluna/os. Significar o ensino de história para alunos/as da EJA é contribuir para que eles/as se 

vejam representados e encontrem sentidos nos saberes ensinados. Dessa forma, trazer à tona 

as lutas de mulheres negras em diversos momentos da história, é importante para estabelecer a 

relação destas lutas com as mudanças em curso no presente e auxilia sobremaneira, no avanço 

das discussões de gênero. 

Assim, é necessário pensar o ensino de história de modo que articule as experiências 

dos indivíduos e estimule seu pensamento histórico. Nesse sentido, o ensino de história pode 

desenvolver a consciência histórica e abrir um amplo campo de possibilidades de enriquecer 

às práticas educativas na EJA, conforme será discutido na seção a seguir. 

 

2.2 A consciência histórica e o ensino de História: explorando potencialidades 

 

As teorias de ensino tradicionais que durante muito tempo ancoraram as práticas edu- 

cativas nas escolas estão sofrendo um constante processo de revisão, visto que as teorias do 

currículo estão no centro de um território contestado (SILVA, 2009, p. 16). Isso ocorre devido 

à necessidade imposta pela dinâmica da sociedade atual, que repercute em um de seus espaços 

mais simbólicos: a escola. Esta pode ser identificada como um microcosmo da sociedade e, 
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como tal, reproduz as questões relacionadas à cultura, à economia, à política e às relações de 

poder estabelecidas no corpus social. 

Nadai observa que a História, enquanto ciência surgiu e se consolidou na França do 

século XIX, no bojo da laicização da sociedade e na constituição da nação moderna. Nessa 

perspectiva havia uma intenção de forjar, à luz da história-ciência, a gênese da nação bem 

como justificar os ventos de modernidade que a perpassavam. A ideia de progresso, evolução 

e cientificismo, preconizados pelo Positivismo, também “produto” francês, moldaram e deli- 

nearam a investigação histórica e o ensino de história naquele país, além de reverberar de mo- 

do expressivo no campo político e educacional em outras nações, como o Brasil (NADAI, 

1993, p. 144). 

O ensino de História no Brasil, tributário do positivismo francês, adquiriu materialida- 

de ainda no século XIX, com a fundação da Escola Pedro II, no Rio de Janeiro (NADAI, 

1993, p.146). A escola pautou sua organização curricular nos pressupostos científicos euro- 

peus os quais concentrava seus interesses na genealogia da nação e na valorização de perso- 

nagens e vultos importantes da história, ou seja, considerados os construtores da nação brasi- 

leira. Dessa forma, a tradição francesa serviu de escopo para a constituição da História ciência 

e da História ensinada no Brasil (BITTENCOUT, 1997, p. 16). 

No campo teórico, esse primeiro momento da História como ciência no Brasil e da 

História ensinada nas escolas era marcada pela impessoalidade, cientificismo e imparcialida- 

de, que promoviam um distanciamento seguro das problemáticas do tempo presente que afli- 

giam a sociedade. Importava preparar o aluno-cidadão para conhecer e respeitar os símbolos e 

os heróis a quem a nação brasileira tanto devia. Não havia nesse sentido preocupação em 

promover um ensino crítico e problematizador. Conforme nos informam Fialho, Machado e 

Sales, 

 
no Brasil, o Positivismo obteve grande abertura, seja no campo historiográfi- 

co, seja no âmbito escolar. No que diz respeito à educação e, especial a His- 

tória ensinada, cabe destacar o fato de que este foi marcado pela falta do 

pensamento crítico e pela formação do Sujeito Cívico, e os grandes homens  

e os grandes feitos históricos são mostrados para as novas gerações (FIA- 

LHO; MACHADO; SALES, 2016, p.1048). 

 

A falta de pensamento crítico a que aludem os autores foi presente por tanto tempo na 

História ciência e escolar – que os próprios eventos, considerados importantes para a história 

do Brasil, ocupavam um espaço reduzido nos manuais utilizados nas escolas brasileiras. Isso 

para ceder espaço à história mundial que se resumia praticamente à história europeia (NA- 
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DAI, 1993, p.146). Vale destacar que os pressupostos positivistas no ensino de História se 

enraizaram com tal força, que configuraram o entendimento vigente sobre a pesquisa históri- 

ca, o conhecimento histórico e o ensino de História como reducionista, excludente e alheio às 

necessidades do tempo presente. Portanto, sem relação direta com a vida prática dos sujeitos. 

Em contraponto aos métodos e às concepções teóricas preconizadas pelo positivismo, 

a partir da década de 1920 na França, foi tomando forma a corrente teórica que ampliou, em 

diversos níveis, o entendimento sobre objetos, sujeitos e as fontes que constituíam a teoria da 

História e seus desdobramentos no diálogo com a didática da História. A nova concepção de 

História definida pelos “pais” da Escola dos Annales Marc Bloch e Lucien Febvre, delimitava 

novos rumos para a concepção de História como ciência. 

A escola dos Annales privilegiou os temas e problemas da História que se apresenta- 

vam à luz dos novos tempos na sociedade. É possível afirmar que os Annales contribuíram 

decisivamente para a elaboração de novos prismas teóricos metodológicos que abriram um 

leque de possibilidades, as quais redefiniram o ofício do historiador e redimensionaram a pes- 

quisa histórica e o ensino de história. 

Nessa conjuntura de mudança de paradigmas na pesquisa histórica é que a obra do his- 

toriador alemão Jorn Rusen está inserida. Influenciado pelo historicismo alemão e pelas ciên- 

cias sociais, mas sem desprezar o positivismo e as demais vertentes teóricas que o sucederam, 

sua teoria busca localizar e situar as contribuições desses diferentes paradigmas da ciência da 

história para o alargamento do campo da teoria da história (SADDI, 2014, p. 137). 

Para um entendimento acerca do posicionamento teórico de Rusen, faz-se necessário 

compreender que sua obra se insere no contexto da chamada crise da ciência histórica e do 

ensino de História na Alemanha Ocidental. Isso ocorreu quando esse campo do saber vivenci- 

ava uma crise de paradigma pois “a história e o ensino de História não eram capazes de res- 

ponder às carências de orientação da sociedade alemã do pós-guerra, perdendo em importân- 

cia social” (SADDI, 2014, p.137). Para alguns historiadores alemães, era premente a necessi- 

dade de se (re)pensar os rumos que a história e o ensino haviam tomado na sociedade. 

Segundo Saddi, a perda de espaço da história para a sociologia e para as ciências soci- 

ais, exigia uma resposta com vistas a suprir os déficits teóricos e explicitar a importância da 

história para a sociedade. Desse modo, no final da década de 60, diversos historiadores se 

debruçaram na tentativa de renovar a ciência e a didática da História. Vale ressaltar que se 

formaram nessa conjuntura diversos grupos localizados em pontos opostos de acordo com 

suas posições teórico-políticas: grupos de esquerda, direita e o grupo do centro, onde se loca- 

lizava Rusen (SADDI, 2014, p.137 ). 
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Saddi informa que “o grupo do centro, que saiu mais fortalecido nos anos 70, era for- 

mado pelos que se unificaram em torno da noção de consciência histórica” (SADDI, 2014, 

p.138). Era nesse grupo que se localizava Rusen, mas no seu interior havia entre os historia- 

dores discordância em relação ao papel da História, da didática e da função da consciência 

histórica. Para Rusen, “a consciência histórica é a realidade a partir da qual se pode entender o 

que é história como ciência e porque ela é necessária” (RUSEN, 2001, p.56). Pode-se inferir 

que sob a ótica ruseliana, a consciência histórica contribuía no entendimento da pergunta le- 

vantada e respondida por Bloch na década de 20: para que serve História? 

Rusen propôs novas formas de se conceber a teoria da História ou metateoria e defen- 

deu a sua inter-relação com a didática da História. Suas ideias vêm ganhando destaque nos 

círculos acadêmicos brasileiros desde a década de 70 do século XX. Conforme atesta Baron e 

Cerri, 

 
no Brasil, a Teoria da História de Jörn Rüsen vem transformando a Didática 

da História nas últimas décadas. Uma mudança paradigmática em direção à 

consciência histórica vem ocorrendo, onde, em especial, uma nova compre- 

ensão da ciência da história vem moldando e conferindo identidade às práti- 

cas de ensino. Teoria e prática se uniram a partir de uma compreensão da 

História enquanto ciência ligada ao cotidiano, o que vem provocando uma 

união crescente entre universidades e professores da rede de ensino básico 

(BAROM; CERRI, 2012, p.992). 

 
A disseminação dos estudos de Rusen repercutiu de forma expressiva nas últimas dé- 

cadas no Brasil. Sob a ótica epistemológica, esse teórico tem apresentado reflexões profundas 

das inter-relações entre o saber histórico e a didática da História, compreendidas por ele como 

dimensões que se imbricam e se inter-relacionam. Para Rusen, 

 
A história acadêmica e a História na escola são discursos diferentes, mas 

muito entrelaçados. Ambas pertencem à cultura histórica de uma sociedade. 

A cultura histórica é o local de orientação cultural da vida humana ao longo 

do tempo. Representa o passado com vista à compreensão do presente e às 

expectativas de futuro (GAGO, 2016, p. 159). 

 

Observa-se que na academia brasileira, as reflexões acerca da didática da História tem 

sido alvo de debates crescentes nas últimas décadas. Esse aspecto se revela sobremaneira 

importante, porque a suposta dicotomia entre a História pesquisada e a História ensinada  

tem cedido espaço para novas concepções acerca da didática da História. 

Segundo Luís Fernando Cerri, embora o pensamento alemão compreenda a didática da 

História como uma disciplina da ciência histórica, na prática não há uma disciplina no Bra- 

sil, mas uma área de interesse interdisciplinar conhecida por ensino de História. Diversas 
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áreas do conhecimento têm se debruçado sobre o campo da didática da História e faz dela 

uma área interdisciplinar muito rica (CERRI, 2017, p. 23). 

De acordo com Schmidt, de modo equivocado, durante certo tempo, a didática da His- 

tória não era vista como uma disciplina científica. O seu papel era reduzido à elaboração de 

métodos para transmitir conhecimentos, os quais ela própria não produzia. Nesse entendi- 

mento, o seu papel era a de transposição das teorias produzidas no campo da História para 

torná-las digeríveis na educação básica. Ao longo do tempo, essa distorção a respeito da di- 

dática da história foi sendo diluída, pois ela já havia se tornado um campo mais complexo, 

desenvolvendo procedimentos e métodos próprios de análise e se constituindo como a ciên- 

cia da aprendizagem histórica (SCHMIDT, 2017, p. XX). Schmidt (2017) esclarece que 

 
Do ponto de vista epistemológico, a Didática da História presta contas com o 

processo do aprender a pensar historicamente, ou seja, com realizar a “for- 

mação histórica” e isso envolve dois aspectos – vida prática e ciência – or- 

ganicamente interligados. Numa perspectiva transversal, significa entender o 

saber histórico como síntese da experiência humana com a sua interpretação 

para orientação na vida prática; e na horizontal, seria considerar a formação 

como socialização e individuação (dinâmica da identidade histórica) a partir 

de sua relação com a ciência (SCHIMIDT, 2017, p.62). 

 

Pensar historicamente é um processo que requer aprendizado, isso porque envolve tan- 

to o conhecer pragmático quanto o saber científico e auxiliam o sujeito na compreensão das 

temporalidades que permeiam seu viver. Assim, a formação da consciência histórica é um 

dos pressupostos da aprendizagem histórica. 

Rusen defende a integração direta, imprescindível entre a vida prática dos sujeitos e a 

ciência da história, como forma de dar significação a essas experiências. O processo de 

aprendizagem se torna de fato relevante se for baseado na vida prática dos sujeitos que irão 

redimensioná-lo e torná-lo significativo. Isso porque seus conflitos, demandas e interesses 

estarão aí contemplados (RUSEN, 2001, p.57). 

A proposição de Rusen de interligar a ciência da história, a aprendizagem histórica, à 

vida prática dos indivíduos encontra confluência com a crítica estabelecida por Paulo Freire 

à educação bancária. Esta limitava a participação dos educandos como sujeitos ativos no 

processo de aprendizagem e pressupunha uma relação hierárquica onde o professor é o de- 

tentor do conhecimento que é transmitido ao educando. Este recebe de modo passivo e acrí- 

tico todo o saber que lhe é incutido por seu mestre. “Sob essa ótica, o aprendiz é um “depó- 

sito” onde o saber é convenientemente alocado” (FREIRE, 1996, p. 57). 
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Em relação ao ensino de História, não se justifica a ação de depositar nos aprendizes 

um interminável rol de teorias da História. Principalmente sem que elas dessem conta de es- 

tabelecer os diálogos com a necessidade de orientação temporal desses sujeitos. Orientar-se 

no tempo é necessidade de todo indivíduo, e a consciência histórica orienta o agir humano 

no tempo. Isso porque, segundo Rusen, ela é a suma das operações mentais. Com elas, os 

homens orientam sua experiência da evolução temporal do seu mundo e de si mesmos, de tal 

forma que possam orientar intencionalmente sua vida prática no tempo (RUSEN, 2001, 

p.57). Presente e passado se articulam promovendo uma projeção de futuro. Seria, portanto, 

equivocada a noção de que a consciência histórica seria apenas a noção de passado. Ela pos- 

sui uma noção estrutural com a interpretação do presente e a perspectiva de futuro (ibidem, 

p.65). 

Para clarificar o modo como se dá a relação entre o saber histórico e a vida prática. 

Rusen organiza uma matriz curricular onde a História, com as suas teorias, métodos e formas, 

se alimenta dos interesses e funções da vida prática. Nessa matriz, fica especificada a relação 

de interdependência entre os elementos que a compõem resultando em um sistema dinâmico 

que evidencia o processo de orientação dos indivíduos no tempo mediante o pensamento his- 

tórico (RUSEN, 2001, p.35). 

 
 

Figura 1 Matriz da didática de Jorn Rusen 

Ideias Métodos 
(perspectivas 

(regras de
 

orientadoras da 
pesquisa

 

experiência do 
empírica)

 
passado) 

 

 
Interesses 

(carencias de 
Formas (de

 
orientaçãono 

tempo, apresentação) 
interpretadas) 

Funções 

( de 
orientação 
existencia) 

FONTE: (RUSEN, 2001, p.35, adaptada pela autora). 

 
 

A matriz elaborada por Rusen permite não só perceber as especificidades da História 

como ciência, mas também apresenta outras duas vantagens que são: a) elaborar o contexto 
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em que se relacionam a ciência da História e a vida de homens e mulheres no respectivo tem- 

po; b) permitir reconhecer que a história como ciência contribui para as mudanças na vida 

prática dos seres humanos. Seguindo esse entendimento, a práxis então se constitui como um 

fator determinante para a ciência. Aline do Carmo Costa Barbosa observa que 

 
a matriz disciplinar proposta por Rüsen (2001) é necessária para identificar- 

mos esse caráter que o conhecimento histórico possui em íntima relação com 

a práxis. Essa matriz disciplinar articula elementos presentes na constituição 

do conhecimento histórico quando este forma o que denominamos de ciência 

histórica (BARBOSA, 2013, p.22). 

Assim, essa matriz revela uma concepção de História que não se apresenta deslocada 

da sociedade. Ela mostra a história científica como umas das promissoras possibilidades de 

orientação e constituição de identidades na vida prática (CERRI; URBAN, 2001, p. 2). Reve- 

la, pois, a inter-relação entre “a vida prática dos sujeitos – professor/a e aluno/a, quando pro- 

põe um processo de ensino-aprendizagem, pois ela é o ponto de partida e chegada do ensino 

de história. Isso partindo das carências e dos interesses dos sujeitos” (SCHIMDT, 2017, p. 

63). Qual seria então uma carência das mulheres e especificamente, das negras no ensino de 

história na EJA? Pode-se inferir que uma carência a ser suprida é a instrumentalização dessas 

mulheres para combater as opressões que as oprimem. 

Nesse bojo, a concepção desse processo orgânico de produção e reelaboração de co- 

nhecimento histórico pressupõe a participação ativa dos professores e alunos no desenvolvi- 

mento do ensino- aprendizagem. Isso porque é nessa interação que se torna possível chegar ao 

ponto principal defendido na matriz didática de Rusen: o indivíduo construir sentidos com 

base no conhecimento adquirido a respeito de si, do outro e do mundo em que vive. 

Assim, a realização de trabalhos que busquem desenvolver o conhecimento histórico 

na escola é imprescindível na formação da consciência histórica. Isso porque é a consciência 

histórica que dará sentido às experiências temporais individuais e coletivas dos estudantes. 

Em grande medida, ainda contribuirá para que os alunos adquiram uma orientação no tempo e 

se percebam como sujeitos conscientes das temporalidades que atravessam sua vida. Assim, 

obterão condições de interpretá-las historicamente de modo que adquiram habilidades de in- 

tervir de forma crítica no presente e fazer a projeção de um futuro redimensionado. 

Nesse sentido, o ensino e a aprendizagem em história não podem se desconectar das 

necessidades apresentadas pelos sujeitos nos espaços que ocupam na sociedade pois uma edu- 

cação que se pretende libertadora pode e deve ser de fato, contextualizada com as vivências  

de cada um/a. Para as mulheres negras, o ensino significativo é aquele que instrumentaliza as 
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mulheres negras para compreender o seu lugar na sociedade e combater as relações de gêne- 

ro opressoras que limitam e impedem seu trânsito nos diferentes espaços de poder. 

 
2.3 Racializando o discurso: A inserção da mulher negra no debate de gênero 

 
No século XX, ocorreram profundas transformações em várias esferas da sociedade. 

Essas mudanças, de ordem econômica, política e cultural ainda estão em curso, redimensiona- 

ram o viver em sociedade e têm provocado movimentos de rupturas, descontinuidades e im- 

pulsionado alterações significativas na dinâmica das relações sociais. 

Dentre os sujeitos que emergiram no processo de transformação da sociedade, estão as 

mulheres que, graças às novas configurações sociais, do mundo do trabalho e da cultura do 

século XX, passaram a ocupar postos em diferentes setores produtivos. Abriram-se, assim, 

novos espaços de atuação e discussão em numerosas áreas, graças em grande parte a atuação 

do movimento feminista. 

As reivindicações encabeçadas pelo movimento feminista amplamente falando, busca- 

va a visibilidade das mulheres, pois, conforme Joana Pedro, “o que as pessoas dos movimen- 

tos feministas estavam questionando era justamente que o universal, em nossa sociedade, é 

masculino e que elas não se sentiam incluídas quando eram nomeadas pelo masculino” (PE- 

DRO, 2005, p. 80). Trazer à tona a mulher, enquanto ser diferente do homem e dotada de ou- 

tras demandas era, portanto, ponto central na atuação do movimento feminista que ao longo 

de sua constituição vivenciou algumas ondas
6
. 

Em meio às diversas e extremamente significativas reivindicações oriundas da segun- 

da onda do feminismo, a partir da década de 1970 o conceito de gênero adquiriu forma, força, 

expressão e passou a ocupar um espaço crescente nos debates e discussões teóricas. A emer- 

gência do conceito de gênero veio atender à necessidade de incluir a análise de como os pa- 

peis de homens e mulheres na sociedade se constituíam, bem como suas imbricações, garan- 

tindo legitimidade a esse campo de estudos. Isso porque havia relutância dos historiadores não 

feministas em incorporar o estudo sobre as mulheres.  Ao apresentar sua definição de gênero, 

a historiadora Joan Scott afirma que 

 

6 
Segundo Joana Pedro (2005,p.79) “ O feminismo, como movimento social visível, tem vivido algumas “on- 

das”. O feminismo de “primeira onda” teria se desenvolvido no final do século XIX e centrado na reivindicação 

dos direitos políticos – como o de votar e ser eleita –, nos direitos sociais e econômicos – como o de trabalho 

remunerado, estudo, propriedade, herança. O feminismo chamado de “segunda onda” surgiu depois da Segunda 

Guerra Mundial, e deu prioridade às lutas pelo direito ao corpo, ao prazer, e contra o patriarcado – entendido 

como o poder dos homens na subordinação das mulheres. Naquele momento, uma das palavras de ordem era: “o 

privado é político”. Ver: PEDRO, Joana Maria .Traduzindo o debate: o uso da categoria gênero na pesquisa 

histórica,In: História, São Paulo, v.24, N.1, p.77-98, 2005 
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o gênero é uma forma primária de dar significado às relações de poder [...] o 

gênero é um campo primário no interior do qual, ou por meio do qual, o po- 

der é articulado. O gênero não é o único campo, mas ele parece ter sido uma 

forma persistente e recorrente de possibilitar a significação do poder no oci- 

dente, nas tradições judaico-cristãs e islâmicas (SCOTT, 1995, p. 86). 

 

Desse modo, para estabelecer formulações teóricas aprofundadas sobre a análise, das 

relações de poder existentes na sociedade e da presença feminina e masculina nos diversos 

acontecimentos e períodos da História, gênero, como categoria de análise histórica, poderia 

ser eficazmente utilizada para dar conta de historicizar os papeis atribuídos ao homem e à 

mulher concebendo esses papéis como um constructo histórico-social e não biológico. 

Ao adotar a categoria gênero como fundamental campo de análise, as historiadoras 

feministas o empregaram de diversas formas. As que a usaram de forma descritiva, subapro- 

veitaram seu potencial analítico. Isso porque usada de forma descritiva e se referindo ao estu- 

do das mulheres, essa categoria “[...] não tem o poder analítico suficiente para questionar (e 

mudar) os paradigmas históricos existentes” (SCOTT, 1995, p.76). 

Uma vez que eram tributários, em grande parte, do movimento feminista branco, os 

estudos de gênero se concentraram na compreensão dos papeis sociais e sexuais atribuídos ao 

homem e à mulher branca, negligenciando dessa forma o recorte racial cuja reflexão que es- 

tava latente no interior desse movimento e que carecia de visibilidade pelo feminismo hege- 

mônico. 

Nesse sentido, se fazia necessária uma proposta que deixasse à mostra a participação 

da mulher negra como protagonista nas lutas e nos avanços conquistados. A invisibilidade da 

mulher negra dentro do movimento feminista passou a ser questionada e combatida de forma 

incisiva devido à constatação de que suas especificidades não eram contempladas. Isso ocorria 

porque o entendimento que as mulheres brancas militantes do feminismo possuíam e a que as 

opressões de gênero eram vivenciadas de forma igual por todas as mulheres. No entanto, essa 

visão era limitada e generalista, pois desconsiderava as mulheres negras que vivenciavam 

diversas formas de opressão as quais eram diluídas dentro do movimento. 

Na década de 70 do século XX, as feministas negras estadunidenses já denunciavam o 

apagamento e silenciamento a que eram circunscritas as mulheres negras dentro do movimen- 

to feminista e do movimento negro. Nas décadas de 80 e 90, essas críticas se tornaram ainda 

mais contundentes com a atuação de diversas intelectuais negras. Entre elas se destacaram as 

pensadoras norte-americanas bell hooks, Ângela Davis, Patrícia Hill Collins e Kimberle 

Crenshaw. No Brasil, destacaram-se Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luiza Bairros, entre ou- 
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tras. Para essas intelectuais, a visibilidade das demandas da mulher negra ocorreria no movi- 

mento feminista a partir do reconhecimento de outros fatores de opressão, como raça e classe 

vivenciadas por elas, além do gênero. 

A respeito disso, bell hooks sustenta que “[...] em termos gerais, as feministas privile- 

giadas têm sido incapazes de falar, com e pelos diversos grupos de mulheres, porque não 

compreendem plenamente a inter-relação entre opressão de sexo, raça e classe ou se recusam 

a levar a sério essa inter-relação” (HOOKS, 2015, p.207). A recusa ou incompreensão aludida 

pela autora decorre do lugar de fala privilegiado daquelas mulheres brancas que sofriam 

opressão de gênero, por meio do domínio patriarcal que incidia sobre elas. Porém desconheci- 

am por exemplo, as opressões de raça, classe e os seus diversos efeitos vivenciados pelas mu- 

lheres negras. 

O entrelaçamento de todas essas opressões produzia o que Kimberle Crenshaw deno- 

minou de interseccionalidade, ou seja, a combinação de fatores que atravessam a vida de mu- 

lheres e contribuem para a subordinação que historicamente vivenciam na sociedade 

(CRENSHAW, 2002, p.174). Esse conceito passou a ser utilizado para dar conta do cruza- 

mento das diversas opressões que delimitavam a vida das mulheres negras, provocando dis- 

criminações que não podem ser analisadas isoladamente como sendo de gênero ou de raça. É 

necessário analisá-las conjuntamente para compreender de que forma a discriminação inter- 

seccional opera na vida dessas mulheres. 

O desafio é incorporar a questão de gênero à questão racial e a questão racial ao gê- 

nero. Isso significa que precisamos compreender que homens e mulheres podem experimentar 

situações de racismo de maneiras especificamente relacionadas ao seu gênero (CRENSHAW, 

2004, p.9). 

Dessa forma, é possível depreender que o desafio da interseccionalidade diz respeito 

ao entendimento de que as mulheres negras necessitam de proteção contra fatores que não são 

vivenciados pelas mulheres brancas, como o preconceito racial; e não são vivenciados pelos 

homens negros como discriminação de gênero. No entanto, esses fatores as afetam e provo- 

cam sobreposição de discriminações em sua vida. Assim, se uma pessoa estiver no meio de 

uma intersecção ela sofrerá “colisões‟‟ que afetarão sua vida. Dentre as colisões mais signifi- 

cativas estão aquelas direcionadas contra as mulheres dos grupos racialmente discriminados. . 

Isso ocorre porque “o peso combinado das estruturas de raça e das estruturas de gênero mar- 

ginalizam as mulheres que estão na base‟‟ dessa estrutura” (ibidem, p.12). 

Ao articular gênero e raça nas lutas empreendidas pelos diversos direitos, as militantes 

negras abriram espaço para consolidação da pertença identitária do grande contingente femi- 
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nino que, fora dos padrões fenotípicos e raciais considerados aceitáveis para a sociedade bra- 

sileira racista, não eram incluídas em suas agendas. 

Ao analisar as trajetórias das mulheres negras estudantes da EJA, será possível vis- 

lumbrar de que forma os diversos marcadores sociais da desigualdade agem e influenciam os 

rumos da sua vida nas mais distintas maneiras. A sensibilidade analítica, proposta pela inter- 

seccionalidade, nos fornecerá elementos para compreender o lócus de enunciação de cada 

mulher negra que comporá esta pesquisa e necessita de fato ser socialmente incluída e respei- 

tada em seus direitos. 

Nesse sentido, a escola pode contribuir de forma efetiva na elaboração de práticas que 

favoreçam a autonomia e fortaleçam a identidade das mulheres negras provocando um reforço 

positivo na sua autoestima. Para isso, o desenvolvimento de ações que discutam as relações 

étnico-raciais são urgentes e fundamentais para tal fim. 

Sendo assim, o ensino de história pode oferecer contribuições de inestimável valor, 

pois, à medida que traz para a centralidade do ensino, epistemologias e práticas que respeitem 

a diversidade étnica e de gênero presentes na sala de aula, contribuirá de modo efetivo para a 

formação de saberes significativos e que se alinham aos princípios da educação de jovens e 

adultos cuja finalidade é por em prática um ensino libertador. 

 

2.4 Interlocuções entre ensino de história e relações étnico-raciais 

 

A luta histórica do movimento negro pela inserção da história africana e afro-brasileira 

no currículo das escolas brasileiras foi coroada com a criação da Lei 10.639 de 2003 (BRA- 

SIL, 1996). Essa lei tornou obrigatória a história e cultura africana e afro-brasileiras no ensino 

básico de todo o país. Esse fato se reveste de importância uma vez que a inclusão dessa lei 

atende a um anseio do movimento negro que já se estende por décadas que é o redimensiona- 

mento do papel do negro na formação da sociedade brasileira e a visibilização de sua partici- 

pação na construção da história nacional. Concordamos com a reflexão de Amilcar Araújo 

Pereira quando afirma que 

 
a criação da Lei nº 10.639/2003 que leva, no mínimo, à problematização do 

eurocentrismo historicamente presente nos currículos brasileiros, mas que 

potencialmente pode levar à construção de uma educação intercultural que 

contribua para a consolidação de uma perspectiva democrática na educação 

brasileira. A referida lei, um dos maiores resultados das articulações do mo- 

vimento negro com o Estado, teve, em sua construção, a ação direta de mili- 

tantes do movimento negro contemporâneo (PEREIRA, 2017, p.23). 
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O currículo é um espaço de poder, com o qual o grupo dominante busca reproduzir su- 

as visões de mundo e difundir sua versão da história. No que diz respeito à educação brasilei- 

ra, acrescentar outros olhares é fundamental para desconstruir a visão eurocêntrica da história 

nacional, disseminada e arraigada nas escolas brasileiras às custas do apagamento da história 

dos negros e negras. 

Com a criação da Lei 10.639/03, o Estado propiciou à população negra uma das mais 

simbólicas ações de políticas afirmativas, que é o direito ao (re) conhecimento da própria his- 

tória como item obrigatório na formação escolar básica como podemos verificar nos artigos 

abaixo: 

Art. 26 - A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro- 

Brasileira. 

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput desse artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resga- 

tando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política 

pertinentes à História do Brasil. 

Art. 79-A. § 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 

serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como „Dia 

Nacional da Consciência Negra‟. (BRASI, 2003) 

 
A inclusão desses artigos na LDB foi, em grande medida, uma resposta institucional 

do Estado a uma demanda histórica há muito reivindicada pela população negra de incluir o 

estudo da sua história na educação básica nas escolas brasileiras. Durante todo o período co- 

lonial e imperial no Brasil, negras/os e seus descendentes não possuíam cidadania nem acesso 

a nenhum benefício usufruído pelos cidadãos, inclusive o direito à escolaridade. Era-lhes ne- 

gado o direito fundamental à educação e ao conhecimento da história e da cultura dos ante- 

passados. Conforme constata Joana Célia Passos, 

 
passados mais de cem anos da abolição formal da escravatura, apesar da apa- 

rente harmonia construída pelo mito da “democracia racial”, as relações ra- 

ciais ainda estão encobertas por um racismo de fato, implícito e altamente 

eficaz quanto aos seus objetivos, e caracterizado pela exclusão sistemática de 

negros e negras em vários setores da vida nacional. Esse racismo prejudica 

fortemente o processo de formação da identidade coletiva da qual resultaria a 

conscientização e mobilização de suas vítimas (PASSOS, 2005, p.167). 

 

Concorda-se com Kabengele Munanga quando este defende que o racismo travestido 

de democracia racial tem se perpetuado na sociedade brasileira e provocado danos irrepará- 

veis naqueles e naquelas que sofrem seus efeitos cotidianamente. Isso porque, no caso brasi- 
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leiro, o racismo adquire feições menos ostensivas dando a falsa impressão de que não existe. 

Esse tipo de racismo aqui vigente recebe o nome de racismo à brasileira (MUNANGA, 2015, 

p. 23). Apresenta assim a falsa ilusão de que a democracia racial é uma realidade. Mas na 

prática, o racismo existe em sua plenitude e provoca efeitos bastante perversos, principalmen- 

te para a população que vive em situação de vulnerabilidade social que, via de regra, são os 

negros e seus descendentes. Alfredo Guimarães, apresenta outra visão sobre a manifestação 

do racismo no Brasil quando, por sua vez, observa que 

 
A negação de diferenças não significa que o racismo universalista, ilustrado, 

seja, necessariamente um racismo disfarçado, envergonhado de ser o que é”. 

Ao contrário, essa timidez do racismo tem ela mesma uma história. No co- 

meço do século atual, por exemplo, o racismo heterofóbico brasileiro era in- 

teiramente explícito.. O principal chão do pensamento racista brasileiro, 

àquela época, nada mais era que uma adaptação do chamado "racismo cientí- 

fico", as doutrinas racialistas que pretenderam demonstrar a superioridade da 

raça branca. Se é verdade que cada racismo tem uma história particular, a 

ideia de embranquecimento é certamente aquela que especifica o nosso pen- 

samento racial (GUIMARÃES,1995, p.37). 

 
Pode-se depreender, no rastro do pensamento de Guimarães (1995), que no Brasil, o 

racismo longe de ser camuflado, se revela de maneira explicita e se apresenta como um res- 

quício das teorias pseudocientíficas que atuavam no sentido de irradiar na sociedade a preten- 

sa ideia de superioridade branca., portanto embranquecer a população era uma meta a ser 

alcançada para aproximar-se do que se entendia como progresso e civilidade emanados do 

branco europeu. Aquelas e aqueles que estivessem mais distante desse ideal de branquitude 

sentiam ainda mais na pele a manifestação do racismo, fato que pode ser verificado até os dias 

de hoje. 

Na sociedade atual, racismo também se manifesta de forma perversa na escola em re- 

lação aos estudantes negros e negras. A respeito dessa questão Joana Célia Passos afirma que 

 
A invisibilidade sofrida por essas crianças e jovens tem levado muitos deles 

ao abandono e ao fracasso na escola. Isso significa que a escola reflete o 

modelo social no qual está inserida. Nela, portanto, também estão presentes 

as práticas das desigualdades sociais, raciais, culturais e econômicas a que 

determinados grupos sociais ainda estão submetidos na sociedade brasileira 

(PASSOS, 2005, p. 169). 
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Vale salientar que a escola está inserida em um contexto social. Como tal reproduziu e 

ainda reproduz as desigualdades, discriminações e, em certa medida, as exclusões que são 

verificadas na sociedade pois, conforme Santiago, é necessário ter em vista que 

 
Persistir em afirmações de que a escola é plural sem visibilizar as práticas 

dos grupos sociais e raciais que a compõem significa colaborar com a perpe- 

tuação da invisibilidade e exclusão de afrodescendentes. Pensar no ambiente 

escolar enquanto espaço respeitoso demanda questionar o postulado de uma 

cultura europeia universal, ponto de comparação e hierarquização para de- 

mais grupos e sujeitos (SANTIAGO, 2016, p. 37). 

 
Assim, a inclusão da Lei 10.639/03 é uma tentativa muito feliz e oportuna de se redi- 

mensionar esse quadro. Também abrir espaço para que mudanças estruturais realmente sejam 

efetivadas, uma vez que “admitir e pensar a escola enquanto branca, eurocêntrica e o racismo 

instituído como norma permite sermos capazes de propor alternativas a essa engrenagem co- 

lonialista” (SANTIAGO, 2016, p.40). É necessário, então, verificar de que modo o ensino, 

especificamente o ensino de história, tem se situado em meio a esse contexto de mudanças e 

transformações que vem ocorrendo na educação básica no Brasil. Verificar também como 

essa lei tem repercutido na educação de jovens e adultos, que é composta em sua maioria de 

pessoas negras e onde as mulheres representam o maior percentual. 

A implantação da Lei 10.639/03 nas escolas brasileiras tem sido alvo de debates cons- 

tantes desde a sua formulação. Isso porque ainda persiste a noção, em muitos educadores, de 

que a responsabilidade pela inserção do debate das relações étnico raciais não é atribuição que 

lhes compete. Posturas como essas se revelam sobremaneira perigosas, porque reduz o alcan- 

ce das potencialidades do ensino na medida em que não problematiza a sociedade na qual os 

alunos e as alunas estão inseridos. 

Colocar em prática o ensino permeado pela educação étnico-racial, por outro lado, 

pressupõe a formação do educador para realizar um debate de tamanha envergadura como 

esse. Afinal, não é tarefa das mais simples para um/a professor/a de História, por exemplo, 

que durante todo seu percurso formativo teve contato com epistemologias eurocêntricas, ne- 

gar tudo aquilo que até o momento porventura orientava sua prática cotidiana em sala. Ter de, 

repentinamente, adotar epistemologias que operam no sentido de desconstruir a visão eu- 

rocêntrica da educação e tirar o papel de centralidade ocupado pela Europa na formação da 

sociedade brasileira, nos manuais didáticos, na produção teórica e no currículo. Segundo Go- 

mes, 
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descolonizar os currículos é mais um desafio para a educação escolar. Muito 

já denunciamos sobre a rigidez das grades curriculares, o empobrecimento 

do caráter conteudista dos currículos, a necessidade de diálogo entre escola, 

currículo e realidade social, a necessidade de formar professores e professo- 

ras reflexivos e sobre as culturas negadas e silenciadas nos currículos (GO- 

MES, 2012, p.102). 

 

O ensino de história se orientou durante muito tempo pela exclusão de grupos não 

normativos e essa postura encontrava consonância com as práticas excludentes verificadas na 

sociedade. É nesse sentido que uma nova forma de se pensar o ensino de História deve ser 

posta em prática. Essa tarefa pode ser realizada com êxito, por meio da ação do Estado que 

pode/deve oportunizar aos professores formação continuada para lidar e implementar nas suas 

aulas, temas e discussões que antes estavam invisibilizadas. Incluindo aí, principalmente a 

adoção de um currículo descolonizado. 

A proposição de um ensino de História que contemple a educação das relações étnico- 

raciais se constitui em fator que traz consigo diversas questões didáticas, políticas, epistemo- 

lógicas, identitárias que irão determinar em grande parte como os professores irão desenvol- 

ver a temática em sala de aula com seus alunos. Em se tratando do ensino de História na edu- 

cação de jovens e adultos, ao professor é apresentado um duplo desafio: trazer as discussões 

étnico-raciais para o centro do debate e, atento ao público com que lida cotidianamente e onde 

estão incluídas as mulheres negras, trabalhar as questões de gênero adotando a perspectiva 

racializada, ou seja, que inclua o critério de raça/etnia como um marcador de desigualdade e 

diferença nessa categoria. 

Esse é um dos maiores desafios que tem permeado a prática do ensino não só no cam- 

po da história, mas em diferentes áreas do saber presentes na educação básica do país. Nesse 

sentido, os instrumentais teóricos e metodológicos da didática da história podem auxiliar o 

docente, em sua prática cotidiana, a desenvolver um ensino crítico, comprometido e social- 

mente responsável. Isso, na medida em que busque articular sua prática com o ensino proble- 

matizador o qual traga, para o centro do debate na EJA, a participação da mulher negra na 

História. Essa presença feminina negra não pode ser resumida a uma visão reificada, de mero 

objeto dos desejos sexuais irrefreáveis dos senhores ou nos serviços braçais que era impelida  

a realizar. Mas apresentá-la em situações de protagonismo e partícipe de eventos cruciais para 

a construção da história nacional. 

Essa é uma das mais significativas contribuições que a didática da história pode trazer 

para as mulheres negras da EJA. Isso porque, no caminho da construção de uma identidade 

étnica positivada, importa saber que o passado desenhado por séculos de exclusão e sofrimen- 
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to não é o único fator que as define e constitui suas identidades e, portanto, deve ser suplan- 

tando. 

Pensar a temática racial articulada a gênero principalmente na EJA, é mais que um 

cumprimento das diretrizes oficiais para a educação básica. Também é uma função que com- 

pete a todos os educadores que compartilham o desejo de, com seus saberes e fazeres diários, 

construir uma escola que de fato seja democrática, igualitária e emancipadora. 

Dessa forma, entende-se que a/o professor/a de História se depara cotidianamente com 

uma gama diversificada de sujeitos que pertencem a grupos culturais, classe, etnia e gênero 

diferentes e é nessa diversidade que a mulher negra se insere. Isso exige que haja uma cons- 

tante contemporização das ações e dos discursos impressos em suas trajetórias. Diante disso, 

pode-se inferir que o ensino de história tem o potencial de oferecer subsídios para que com- 

preendam as diversidades, e percebam a partir de sua convivência, dos contrastes socioeco- 

nômicos e das ações que perpassam suas trajetórias e experiências históricas. Faz-se necessá- 

rio, que a escola e especificamente o ensino de história, desnaturalize práticas de opressão 

dadas como naturais e sedimentadas em diversos âmbitos da sociedade, e adote práticas que 

auxiliem na compreensão da realidade das/os discentes incutindo o comprometimento com as 

transformações sociais. 

Nessa perspectiva, busca-se uma imersão nas práticas cotidianas do ensino de história 

na EJA, para compreender de que forma o ensino tem caminhado no sentido de ampli- 

ar/desenvolver saberes que auxiliem na discussão das relações de gênero sob o viés intersec- 

cional, ou seja, considerando a forma como a intersecção de raça, gênero e classe agem e pro- 

duzem opressões na vida das mulheres negras . Nesse bojo, pretende-se analisar o processo  

de desenvolvimento da consciência histórica de raça e gênero de mulheres negras da EJA. 

Assim, visando especificar os procedimentos metodológicos utilizados na construção desse 

estudo, delinearemos no capitulo a seguir, o percurso realizado para alcançar os objetivos 

propostos nessa pesquisa. 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO: A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA 

 
No universo educacional onde se localiza este estudo, diversas são as possibilidades de 

investigação a partir do entendimento da escola, como espaço privilegiado para a produção de 

novos paradigmas. Na busca pelo conhecimento, há que se considerar os novos atores imbri- 

cados no contexto, suas falas, seus saberes e fazeres. 

Suas percepções, anseios, valores, angústias e opressões contribuem para entender a 

dinâmica da sociedade em que vivemos. Dessa forma, este trabalho busca valorizar as experi- 

ências construídas socialmente pelas mulheres negras e, mediante a perspectiva do ensino de 

história, contribuir na construção de relações de gênero equânimes. 

Não é inédito o fato de que a escola é um lugar onde preconceitos e discriminações 

ocorrem, mas ela é também, um espaço privilegiado para a produção de saberes que respeitem 

a pluralidade étnica e de gênero da nossa sociedade. Concebemos assim, o espaço escolar 

como um lócus privilegiado para a realização desse estudo, onde as investigações foram reali- 

zadas usando o método da história oral, através de entrevistas realizadas com mulheres ne- 

gras estudantes da EJA. 

Na perspectiva de explicitar o percurso empreendido para alcançar os objetivos pro- 

postos neste estudo, explicitaremos a seguir os procedimentos adotados para efetivar e assim 

evidenciar de que forma foi definido o horizonte de investigação. 

 
3.1 A abordagem da investigação: Situando a pesquisa e a delimitação de sua natureza 

 
Este estudo é de natureza qualitativa e essa abordagem foi escolhida pela possibilidade 

que apresenta para a realização de um estudo investigativo, onde ocorre uma aproximação 

entre a teoria e a prática. Segundo Denzin e Lincoln, esta abordagem parte do pressuposto de 

que os sujeitos de diferentes contextos realizam a sua interpretação de mundo. Portanto, os 

sentidos e significados atribuídos por esses atores se reveste de singular importância na reali- 

zação de um estudo científico (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 18). Já para Creswell, importa 

ao investigador compreender o contexto em que toma forma o problema a ser investigado, de 

modo que o processo de construção seja tão importante, quanto o produto (CRESWELL, 

2007, p. 46). 

A pesquisa qualitativa, portanto, extrapola a simples quantificação de resultados e 

adentra o campo das subjetividades, que fazem parte dos grupos socialmente constituídos. De 

caráter subjetivo, portanto, esta abordagem se preocupa com aspectos da realidade que não 
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podem ser quantificados, centrando-se na compreensão e explicação da dinâmica das relações 

sociais (GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 32). 

A pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pes- 

quisador como seu principal instrumento, supõe contato direto e prolongado com o ambiente  

e a situação que está sendo investigada (LUDKE,ANDRÉ,1986, p.11) . 

Segundo Bogdan e Biklen (apud LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 12-13) a pesquisa quali- 

tativa apresenta algumas características que lhe são pertinentes : 

 Contato prolongado entre o pesquisador e contexto em que ocorre a pesquisa – 

Isso se justifica pela influência que o pesquisador exerce na ocorrência dos fenômenos, 

sendo que o objeto de estudo e as pessoas envolvidas são sempre referenciadas no contexto; 

 Atenção do pesquisador ao ambiente de investigação – Os dados coletados são ele- 

mentos essenciais para a melhor compressão do problema estudado e por sua vez são 

principalmente descritivos, que auxiliam na compreensão do problema estudado; 

 Maior preocupação com o processo investigativo do que apenas com o  produto final 

É possível perceber através de atividades, procedimentos e interações cotidianas como 

o problema se manifesta; 

 Preocupação em compreender a visão de mundo e a atribuição de sentidos que os par- 

ticipantes atribuem a determinados fenômenos/acontecimentos- O ponto de vista dos 

participantes devem ser respeitados, todavia devem ser checados para ser confirmados 

ou não. 

 A análise de dados proporcionam a construção das abstrações  – Isso ocorre a partir  

de um processo indutivo – o desenvolvimento do estudo parte de um foco mais geral e 

amplo tornando-se mais direto e específico. 

 
Para realização desse estudo foi adotada a pesquisa participante que de acordo com DE- 

MO (1982,p.27),” busca a identificação totalizante entre sujeito e objeto, de tal sorte a 

eliminar a característica de objeto. A população pesquisada é motivada a participar da 

pesquisa como agente ativo, produzindo conhecimento, e intervindo na realidade própria”. 

Esta pesquisa parte do principio de que investigar a vida concreta e cotidiana de discen- 

tes da EJA, é fundamental para pensar novas abordagens e proposições de ensino – 

aprendizagem que atenda esses sujeitos e concebendo-os como párticipes de uma educa- 

ção libertadora e contextualizada. 
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Na pesquisa participante, a relação prática com a realidade social é privilegiada e carac- 

teriza-se pelo compromisso ostensivo ideológico- político com o objeto da pesquisa 

(DEMO,1982) . 

Sob a ótica de Peruzzo (2003), a pesquisa participante consiste na inserção do pesquisa- 

dor no ambiente natural de ocorrência do fenômeno e de sua interação com a situação in- 

vestigada. 

O problema investigado nesta pesquisa foi detectado a partir da observação realizada 

durante três semanas em uma turma da EJA do turno noturno do Complexo Integrado de Edu- 

cação de Porto Seguro. Durante a fase de observação, verificou-se durante os debates realiza- 

dos por mim, a reprodução de alguns discursos de cunho racistas e de naturalização de desi- 

gualdades de gênero expresso em falas pontuais de aluna/os negras/os. Apesar da professora 

orientar sua proposta de ensino para uma perspectiva crítica do ensino de história, foi possível 

notar em um número significativo de aluna/os, a permanência e reprodução de estereótipos de 

gênero e raça. 

A fase seguinte foi a realização de entrevistas com quatro alunas negras da turma in- 

vestigada no Complexo Integrado de Educação de Porto Seguro. Estas narrativas foram colhi- 

das para se constituir como fonte na construção de sequências didáticas para o ensino de his- 

tória. 

A pesquisa histórica deve caminhar no sentido de atender às demandas do presente e 

nesse sentido, a investigação das mulheres negras e das relações de gênero são temas que 

requerem urgência, principalmente porque fornecem aporte para historicizar o fato da per- 

manência de sua invisibilidade na narrativa histórica tradicional. 

3.2 O lócus da pesquisa: A escola - espaço físico 

 
Para proceder à seleção da instituição coparticipante, que atenderia aos objetivos pro- 

postos pela pesquisa, foi necessário levar em conta questões como localização, número de 

alunos, presença da EJA e diversidade étnica. Além desses fatores, havia a questão da subjeti- 

vidade da pesquisadora: há uma relação profissional e afetiva com a escola onde leciona há 

cinco anos. Por conta disso, a escola selecionada foi o Complexo Integrado de Educação de 

Porto Seguro-CIEPS. 

Porto Seguro é uma cidade localizada no extremo sul da Bahia, na Costa do Desco- 

brimento. Com médio porte, possui uma população de aproximadamente 146.000 habitantes 

de acordo o último censo do IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2017). Uma marca da cidade é a diversidade étnica, por conta da expressiva presença de imi- 
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grantes de diversas partes do mundo. A principal atividade econômica desenvolvida é o tu- 

rismo, que atrai milhares de pessoas durante todo o ano (ARAUJO, 2005, p.325 ). 

A escola, onde se realizou a pesquisa, tem uma história bastante significativa para a 

educação em Porto Seguro. Batizada de Escola Estadual Pedro Álvares Cabral, foi a primeira 

escola pública da cidade fundada na década de 50 para atender à demanda da população local 

por educação formal. Inicialmente funcionava em dois turnos, matutino e vespertino, mas com 

o crescimento no número de alunos, ocorreu a extensão das turmas para o turno noturno. 

Em 2013, a escola se transformou em Complexo Integrado de Educação, com a pro- 

posta de oferecer educação em tempo integral nos turnos matutino e vespertino. Um fato sig- 

nificativo foi a parceria estabelecida entre a SEC – Secretaria de Educação do Estado – e a 

UFSB – Universidade Federal do Sul da Bahia – fundada na região nesse mesmo ano. A uni- 

versidade se comprometeu a fornecer formação continuada para os professores, para contribu- 

ir com a proposta do ensino integral. Em troca seriam reservadas algumas salas da escola para 

a alocação de algumas turmas da universidade. 

Houve a necessidade de readequação do espaço físico para a realização do ensino in- 

tegral e o governo do estado empreendeu uma reforma de grande monta que redesenhou o 

espaço. Nesse processo de mudanças, a escola passou a se chamar Complexo Integrado de 

Educação de Porto Seguro. Hoje conta em sua estrutura física: 18 salas de aula, sala de infor- 

mática, biblioteca, refeitório, cozinha industrial, sala de recursos audiovisuais, dois bebedou- 

ros, quatro banheiros – sendo dois destinados ao uso dos alunos – e ainda quadra de esportes. 

No que tange às mudanças no currículo da escola, atualmente ocorre a oferta de dis- 

ciplinas comuns e uma parte diversificada. As disciplinas comuns são agrupadas em áreas do 

conhecimento, como ciências humanas, ciências da natureza e linguagens. A parte diversifi- 

cada é composta por projetos e também oficinas intituladas estações dos saberes que possui 

uma abordagem interdisciplinar e são oferecidas a cada trimestre. 

A estrutura de escola integral funciona para o diurno e, por conta das demandas espe- 

cíficas dos estudantes do noturno que integram o mercado de trabalho, o currículo do turno 

noturno busca privilegiar conteúdos que dialogam com a realidade desse público. Vale desta- 

car que o noturno tem a EJA como carro-chefe na adesão de matrículas novas. Tanto é que a 

busca por essa modalidade é o que faz o turno noturno concentrar o maior número de alunos 

da escola. 

 

3.2.1 A estrutura curricular da EJA 
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De acordo com os registros escolares, a EJA iniciou suas atividades na escola no ano 

de 2011. Antes desse período, para atender à demanda da educação de adultos, havia o Projeto 

Tempo de Aprender
7
, que funcionou de 2006 a 2010. As aulas eram ministradas as segundas, 

terças, quintas e sextas. A quarta-feira era destinada às atividades complementares. 

Esse projeto se organizava em torno de duas disciplinas por semestre e os alunos ti- 

nham autonomia para escolher as disciplinas que queriam cursar. Essa possibilidade de esco- 

lha, no entanto, acarretava uma série de complicadores, entre eles a sobrecarga de algumas 

disciplinas por conta do grande número de alunos matriculados. 

A EJA trouxe uma proposta diferente daquela oferecida pelo projeto Tempo de 

Aprender, pois na etapa do ensino médio as turmas são agrupadas em dois eixos. Cada eixo é 

feito em um ano e é dividido de acordo com as áreas do conhecimento conforme quadro abai- 

xo: 

 
 

Quadro 1 Componentes curriculares da EJA 

EIXO VI  EIXO VII 

CIÊNCIAS HUMANAS, LINGUA- 
GENS E ARTES LABORAIS 

CIÊNCIAS EXATAS, DA NATU- 
REZA E ARTES LABORAIS 

ARTES LABORAIS 2 aulas ARTES LABORAIS 4 aulas 

GEOGRAFIA 4 aulas BIOLOGIA 4 aulas 

FILOSOFIA 4 aulas FÍSICA 4 aulas 

HISTÓRIA 4 aulas MATEMÁTICA 4 aulas 

SOCIOLOGIA 4 aulas QUÍMICA 4 aulas 

  FONTE: autora (2018) 
 

Em relação à avaliação, cada disciplina ocorre de maneira cumulativa e processual. O 

foco não é a aplicação de provas e, sim, a percepção gradual do progresso dos alunos em cada 

área do conhecimento. Não são aplicadas notas e sim conceitos que aferem o percurso da/o 

educanda/o em cada tempo formativo
8
. 

 

7 
É um curso de matrícula e estrutura didática semestral. As aulas são semipresenciais, pois colocam-se como 

oferta própria àqueles educandos que trabalham em turnos ou dias alternados e não podem frequentar a esco- 
la regularmente. Os alunos poderão frequentar a escola três vezes por semana e têm garantido o direito de 
aproveitamento de estudos já realizados nos diferentes componentes curriculares. O curso total é composto de 
dois (02) segmentos distribuídos ao longo de quatro (04) anos. A carga horária total é dividida em aulas presen- 
ciais e Atividade Completar Orientada (semipresencial), distribuídos em (02) duas unidades didáticas, A cada 
semestre o estudante poderá estudar até três componentes curriculares com exceção de Língua Portugue- 
sa/Literatura Brasileira e Matemática que, cada uma, é estudada em 02(dois) semestres letivos interdependen- 
tes. 
8 

O Tempo Formativo III é um curso de matrícula anual, nos quais as aulas são presenciais e exigem frequência 

diária. As faltas computadas anualmente não podem exceder a um total de 25%. O currículo é organizado em 
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Quanto ao corpo docente, os professores são habilitados na área em que ministram as 

disciplinas do conhecimento em que atuam. Apesar da escola ter no seu quadro docente pro- 

fessores efetivos, existe um número grande de professores contratados que atuam na EJA. O 

problema decorrente desse fato é a fragmentação em torno da continuidade de projetos e  

ações de intervenção pedagógica. Isso porque, findando o contrato, o profissional perde o 

vínculo com a unidade de ensino e o próximo docente recomeçará o trabalho muitas vezes 

sem saber o ponto de partida. 

No tocante ao número de alunos e turmas, a EJA responde pelo maior montante no 

número de matrículas no turno noturno. No ano de 2011, ela iniciou suas atividades com tur- 

mas apenas no eixo VI. Já nos anos posteriores ocorreram matrículas no eixo VII conforme 

tabela abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 
Quadro 2 Número de turmas por ano 

ANO EIXO VI EIXO VII 

2011 4 - 

2012 4 3 

2013 5 3 

2014 5 3 

2015 4 5 

2016 4 3 

2017 4 3 

2018 4 2 

  FONTE: autora (2018) 
 

Não foi possível precisar exatamente a quantidade de mulheres e homens matriculados 

na EJA, pois na secretaria da escola, esses dados específicos não estavam registrados, contu- 

do, pode-se inferir que o número de mulheres supera o de homens. 

Em relação aos projetos desenvolvidos na escola, ao longo do ano, são realizados os 

estruturantes que foram criados pela Secretaria de Educação e envolve diversas áreas do co- 

 

eixos temáticos, temas geradores e áreas de conhecimento. O centro do processo de formação são as experiências 

de vida e estratégias de sobrevivência dos sujeitos jovens, adultos e idosos. O curso total é realizado ao longo de 

dois anos. 
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nhecimento. Além destes, tem as Estações dos Saberes, cuja proposta é a realização de ofici- 

nas que tenham relação com os conteúdos, mas tragam uma proposição diferenciada e lúdica 

na sua realização. 

A cada trimestre, os docentes- oficineiros têm a possibilidade de apresentar outra pro- 

posta de oficina ou continuar com a mesma. A recomendação para a concepção dessas ofici- 

nas é que, nelas, sejam abordados temas de relevância e dialoguem com as necessidades dos 

estudantes. Entre as oficinas ministradas, até mesmo pelos professores da área de História, 

nenhuma delas propõe a questão da diversidade étnica ou gênero como mote para discussão. 

Notei a ausência de pautas, nas duas jornadas pedagógicas que ocorrem anualmente na 

escola, nos projetos e oficinas realizados na escola que contemplassem a discussão das rela- 

ções de gênero, usando como lentes o viés interseccional dos marcadores de exclusão . Esse 

fato causou inquietação porque constatei que é na jornada pedagógica que os planos de ação 

docentes são discutidos com os professores, as estratégias são traçadas e se elegem eixos e 

temas cujo debate e inserção são urgentes e relevantes. 

Questionei por que gênero não consta nessa agenda. É patente a grande presença de 

estudantes negras na escola e muitas das quais vivem em situações de vulnerabilidade social, 

expostas a diversas opressões. Não as trazer para o centro do debate e das discussões é perpe- 

tuar o ciclo de invisibilidade e apagamento historicamente verificados na sociedade e repro- 

duzidos pela escola. 

Diante do exposto, resulta a necessidade de discutir e desnaturalizar, por meio do en- 

sino de História, as relações assimétricas de gênero, raça e classe que impactam de modo ne- 

gativo a vida das mulheres negras contribuindo para a abordagem das discriminações sofridas 

pelas alunas da EJA em sua maioria negras. A partir da constatação do problema, buscou-se 

conhecer o público que é atendido pela EJA assim como o seu perfil socioeconômico e cultu- 

ral. Apresentarei a seguir esses sujeitos e o contexto que os cerca. 

 

3.3 Instrumentos para coleta de dados 

 

Uma das etapas mais intensas e significativas da pesquisa foi o trabalho de que optei 

por realizar através de entrevistas semiestruturadas com quatro estudantes negras da EJA. A 

principio pensou-se em abarcar um número maior de depoentes (oito), mas por conta da es- 

cassez de tempo para a realização e transcrição das entrevistas, foram selecionadas então, qua- 

tro mulheres. 
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Para realizar essa fase, optou-se por entrevistas semiestruturadas pois, segundo Tri- 

viños (1987, p. 146) a entrevista semi-estruturada tem como característica questionamentos 

que são apoiados em teorias e hipóteses as quais se relacionam diretamente ao tema da pes- 

quisa. Os questionamentos realizados dão frutos a novas hipóteses surgidas a partir das res- 

postas dos informantes. 

Além disso, através da entrevista semi-estruturada “[...] favorece não só a descrição 

dos fenômenos sociais, mas também sua explicação e a compreensão de sua totalidade [...]” 

além de manter a presença consciente e atuante do pesquisador no processo de coleta de in- 

formações (TRIVIÑOS, 1987, p. 152). 

Antes de iniciar as atividades relacionadas ao projeto, a direção e a coordenação peda- 

gógica da escola foram comunicadas a respeito das etapas a serem realizadas e todas elas 

foram bem detalhadas também para as/os participantes da pesquisa. 

A etapa inicial foi a explicação da proposta da pesquisa e os benefícios resultantes da 

sua realização para a comunidade escolar. A turma participante da pesquisa foi cientificada 

que seriam escolhidas quatro mulheres daquela turma e para isso, seria usado o critério étnico- 

racial. Em relação às mulheres depoentes, foi explicitada de forma clara e inequívoca a finali- 

dade das entrevistas, que seriam usadas como fonte principal para a produção das sequências 

didáticas, a serem aplicadas na turma (EJA VI A), da qual elas fazem parte. 

No entanto, foi assegurado que suas identidades seriam preservadas com a adoção de 

nomes fictícios. Antes de proceder à escolha das depoentes, foi realizado um esclarecimento 

para a turma da EJA VI A, dos critérios utilizados na seleção das quatro mulheres negras e do 

recorte racial usado para selecioná-las. Buscou-se dessa forma, evitar que as/os demais cole- 

gas de sala se sentissem excluída/os e desestimulados. 

A segunda etapa, ocorreu com a realização das entrevistas. Por opção das depoentes, a 

entrevistas foram realizadas na escola, nos horários que antecediam o inicio das aulas. Foram 

informadas que toda a entrevista seria gravada em áudio e a qualquer momento se elas assim 

desejassem, poderiam interromper a gravação A terceira etapa se constituiu na transcrição das 

entrevistas e esta foi uma das fases mais trabalhosas da pesquisa, devido à necessidade de 

ouvir repetidas vezes cada trecho para garantir fidelidade ao que havia sido dito. Nos depoi- 

mentos transcritos, optou-se pela manutenção da fala literal das entrevistadas, desse modo, 

foram conservadas as expressões usadas no vocabulário coloquial. As narrativas foram agru- 

padas a partir dos eixos de investigação propostos, a saber, família, escola, trabalho, o que 

permitiu verificar as falas comuns entre as depoentes e o diálogo que faziam com as categori- 

as analisadas. 
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Na terceira etapa, foi realizada a construção das sequências didáticas ou SD, que são 

entendidas como um conjunto de atividades planejadas em várias etapas para ensinar determi- 

nado conteúdo através de atividades e avaliações (DOLZ; NOVERRAZ; SCHNEUWLY, 

2004) As sequências foram realizadas entre os meses de maio a julho de 2018 na turma da 

EJA VI A. Vale esclarecer que, diversos fatores alteraram a dinâmica das aplicações, entre 

eles, a evasão de alunas/os para trabalhar em atividades ligadas à alta do turismo no mês de 

julho, alterações no calendário por conta de paralisações, ou desabastecimento de água na 

escola, ou ainda falta do lanche escolar, entre outros. Esses foram alguns dos aspectos que 

motivaram a readequação do plano de trabalho a fim de viabilizar à aplicação do produto no 

contexto escolar. 

Na quarta etapa, seguiu-se a interpretação das informações nas respostas das/os alu- 

nas/os participante das sequencias didáticas que forneceram elementos para a compreensão do 

problema investigado nessa pesquisa Após a conclusão das sequências, os agrupamentos das 

respostas foram realizados a partir dos fragmentos extraídos de cada dupla, os quais foram 

organizadas em caixa de texto. Vale destacar que as duplas foram identificadas como G1, G2, 

G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9 e G19. 

Esse procedimento foi adotado para preservar o anonimato das pessoas participantes. 

Inicialmente, optamos em realizar as atividades em grupos, mas, diante da constatação de que 

na turma investigada existiam alguns problemas de relacionamento entre diversos discentes, 

que impediriam a realização satisfatória das atividades, optamos então, por organizar a sala 

em duplas. Entende-se que estas sequências teve o trabalho da docente e pesquisadora, mas a 

construção desse produto teve a participação efetiva da turma para sugeriu, opinou, indagou, 

criticou e assim participou ativamente na realização desse trabalho. 

Os recursos materiais utilizados para a realização das sequências foram fotografias, 

textos, fragmentos de texto, charges, vídeos que encontram-se em anexo no final do texto. 

 

3.4 Conhecendo os sujeitos da pesquisa: mulheres “comuns” e singulares 

 

A escolha dos sujeitos participantes se deu mediante o estabelecimento de alguns cri- 

térios que contribuíram para nortear a realização da pesquisa. O primeiro deles foi a auto de- 

claração, ou seja, a mulher entrevistada precisava se reconhecer negra. Os outros critérios, 

também utilizados: as depoentes deveriam ter mais de 25 anos; deveriam exercer ou ter exer- 

cido atividade remunerada, além de serem estudantes do eixo VI da EJA , onde são ministra- 

das as disciplinas das áreas de ciências humanas e linguagens. 
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Nesta pesquisa, optou-se por realizar entrevistas semiestruturadas que possibilitou a 

emergência de histórias de vida, onde foram analisados diversos recortes nas trajetórias de 

mulheres negras da EJA. Buscou-se assim, compreender suas vivências e experiências, tendo 

como foco a análise de alguns eixos estruturantes da vida em sociedade. Assim, levando-se 

em consideração que, privilegiamos as narrativas de pessoas comuns, pertencentes a grupo 

duplamente desfavorecido histórica e socialmente: mulheres e negras. 

Assim, buscamos trazer para o centro do debate do ensino de História as mulheres im- 

pugnadas por conta do racismo e pelas relações de gênero hierárquicas forjadas na nossa soci- 

edade. Porém, a despeito disso souberam articular maneiras diversas de se insubordinar contra 

o excludente sistema social existente em nosso país. 

Na trilha dessa pesquisa, é que pude imergir no universo dessas quatro mulheres e par- 

tilhar, ainda que por um breve período, suas subjetividades, memórias, dores e esperanças. 

Emoções ora represadas, ora tão à flor da pele. Em diversos momentos senti o impacto dos 

significados que a revelação dessas informações tinha para elas. Não só as palavras, mas os 

não ditos provocaram reflexões que contribuíram para a compreensão do universo particular 

das depoentes cujas narrativas trouxeram inúmeras possibilidades analíticas para esta pesqui- 

sa. 

Para auxiliar no entendimento do lócus de enunciação dessas mulheres, realizarei de 

modo breve, uma apresentação de cada uma delas. Válido é salientar, no entanto, que os no- 

mes foram modificados para resguardar sua privacidade. 

Iraci, 37 anos, natural de Pau Brasil/BA, separada, uma filha, se declara evangélica e 

heterossexual, reside em Porto Seguro há cerca de duas décadas. Trabalha há cinco anos como 

camareira em um hotel desta cidade e tem como objetivo fazer curso técnico quando concluir 

a EJA . Ao longo da entrevista, relatou com riqueza de detalhes, as passagens de sua vida que 

se revelaram importantes para a realização das análises empreendidas nesse trabalho. A entre- 

vista foi concedida em 14 de abril de 2018, nas dependências do CIEPS, na cidade de Porto 

Seguro, com duração de 45 minutos. 

Ivaneide, 37 anos, natural de Ilhéus/BA, separada, uma filha, identifica-se como lés- 

bica, católica e simpatizante do candomblé. Afirma que busca por um emprego e uma vida 

melhor foi o que a trouxe para Porto Seguro há cerca de 10 anos. Quando foi comunicada a 

respeito da importância das suas narrativas para a pesquisa, ficou extremamente envaidecida e 

compartilhou suas memórias de forma bastante fluida. Seu bom humor é uma característica 

marcante e, até nos momentos em que relembra de fatos dolorosos de sua vida, ela assume 

uma postura cômica. Em sua fala é visível a valorização que atribui ao aprendizado que ad- 
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quire na escola. A entrevista foi concedida em 29 de abril de 2018 nas dependências do CI- 

EPS, na cidade de Porto Seguro, com duração de 40 minutos. 

Maria, 41 anos, natural de Caravelas/BA. Trabalha como diarista. É casada há 24 

anos, heterossexual, mãe de três filhos e reside em Porto Seguro há treze anos. Identifica-se 

como evangélica. Veio para a cidade acompanhando o marido em busca de emprego, e se 

estabeleceu desde então. Ficou cerca de vinte anos sem estudar e nesse ano conseguiu retomar 

os estudos buscando melhorar a autoestima e as chances no mercado de trabalho. Durante a 

entrevista, foi possível notar que as suas visões de mundo e suas opiniões são pautadas pela 

religiosidade, que é um traço marcante em sua vida. Das mulheres entrevistadas para esse 

estudo, Maria é a que possui cor mais clara. A despeito disso, reconhece-se como negra devi- 

do ao seu fenótipo. A entrevista foi concedida em 08 de maio de 2018, nas dependências do 

CIEPS, na cidade de Porto Seguro, com duração de 35 minutos. 

Joana, 41 anos, natural de Ubaitaba/BA. Trabalha como agente de saúde concursada 

pela prefeitura de Porto Seguro, onde reside há 18 anos. É casada, mãe de três filhos, heteros- 

sexual. Impressiona bastante a capacidade de articulação de Joana e sua leitura de mundo. Foi 

muito solícita em participar da pesquisa e narrou com desenvoltura a maior parte dos eventos 

que ocorreram em sua vida. No entanto, em determinados momentos da entrevista, quando as 

lembranças eram muito fortes, ela pediu para não registrar o áudio da sua fala nesses momen- 

tos. A entrevista foi concedida em 17 de abril de 2018, nas dependências do CIEPS, na cidade 

de Porto Seguro, com duração de 30 minutos. 

Para compreender as dimensões do protagonismo das mulheres nessa pesquisa, traça- 

mos um percurso à luz de algumas categorias como raça, gênero, classe interseccionalidade e 

consciência histórica. Vale destacar que, nem todas as categorias usadas ao longo desse traba- 

lho foram abordadas aqui, mas ao longo dos demais capítulos, foram devidamente aprofunda- 

das. Nesse estudo, concebemos o racismo e o gênero como eixos estruturantes sobre os quais 

historicamente se pautou a vida da mulher negra. 
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4. TECENDO NOVOS CAMINHOS NO ENSINO DE HISTÓRIA: NARRATIVAS DE 

MULHERES NEGRAS COMO FONTE NA CONSTRUÇÃO DA DIMENSÃO PEDA- 

GÓGICA DA PESQUISA 

Neste capítulo, farei inicialmente, a discussão acerca das estratégias de enfrentamento 

aos eixos de opressão que atravessam a vida de mulheres negras. Essa reflexão será viabiliza- 

da a partir de narrativas de quatro mulheres negras, estudantes da EJA em Porto Seguro/BA, à 

luz das categorias conceituais que embasaram essa pesquisa. A centralidade da análise reside 

em evidenciar as diversas formas de resistência e protagonismo que elas empreendem cotidia- 

namente contra as iniquidades de gênero e raça. Pretende-se com essa discussão, relacionar a 

criticidade fomentada a partir do ensino de história na EJA ao desenvolvimento da consciên- 

cia histórica de raça e gênero dessas discentes. Por meio da análise das narrativas, realizou-se 

uma discussão a respeito dos marcadores sociais que atravessaram suas trajetórias e as diver- 

sas estratégias empreendidas por elas para subverter a ordem social que lhes foi imposta histo- 

ricamente. As histórias de vida serviram como fonte principal para o desenvolvimento da di- 

mensão pedagógica dessa dissertação para atender ao Mestrado profissional, na forma de se- 

quências didáticas com vistas a ampliar a discussão de gênero e raça no ensino de história. A 

aplicação das sequências didáticas ocorreu em uma turma do eixo VI da EJA e as sequências 

foram divididas em três eixos: família, escola e mundo do trabalho. Descreveremos as etapas 

realizadas em cada sequência e os objetivos pretendidos. Por fim, serão explicitados os pro- 

cessos de aplicação e a posterior análise de cada sequência didática bem como a discussão dos 

resultados obtidos. 

Na seção a seguir, serão analisados os relatos de vida atrelados ao conceito de consci- 

ência histórica e em articulação com o ensino de história na EJA. 

 
4.1 A mulher negra na EJA: Contextualizando o diálogo 

 

A escola, enquanto espaço sociocultural, agrega uma gama de sujeitos que são diver- 

sos em suas identidades, expectativas e projetos de vida. O universo escolar é também um 

lugar privilegiado na construção das identidades por ser um importante espaço de socializa- 

ção. Como importante elemento constitutivo dos indivíduos, a identidade se constrói a partir 

da interação e das diferenças percebidas em relação ao outro, pressupondo assim, uma relação 

de alteridade e diferença. Sob a ótica de Tomaz Tadeu Silva, a identidade e a diferença são, 

sobretudo, frutos de criações culturais e sociais, visto que 
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A afirmação da identidade e a enunciação da diferença traduzem o desejo 

dos diferentes grupos sociais, assimetricamente situados, de garantir o acesso 

privilegiado aos bens sociais. A identidade e a diferença estão, pois, em es- 

treita conexão com relações de poder. O poder de definir a identidade e de 

marcar a diferença não pode ser separado das relações mais amplas de poder 

(SILVA, 2000, p.81). 

 
Assim, como bem destacou o autor, a constituição da identidade e diferença é delinea- 

da a partir do espectro das relações de poder. São essas relações, pois, que delimitam e situam 

os sujeitos dentro de determinados lugares na sociedade. Para Stuart Hall, “a identidade é 

formada ao longo do tempo, através de processos inconscientes, não é algo inato, existente na 

consciência no momento do nascimento, ela permanece sempre em processo, sendo formada 

ou em andamento” (HALL, 2002, p.38).Conforme assinala este autor, ao longo da vida o 

sujeito vai constituindo sua(s) identidade(s) que permanece(m) inacabada(s). Portanto, cada 

faceta das características atribuídas em sociedade aos indivíduos, constituem parte da identi- 

dade. 

Ao situar as mulheres negras no bojo das discussões acerca da identidade deve-se co- 

locar em pauta os diversos marcadores de desigualdades que atravessam suas vidas e delinei- 

am de múltiplas formas o modo como elas se auto identificam e são também, identificadas. 

Corroboramos com Stuart Hall, no pensamento de que, uma identidade estável e fixa não se 

sustenta nesse período pós-moderno, haja vista que ideias outrora solidamente assentadas, são 

na contemporaneidade, sacudidas por movimento oriundos de grupos que reivindicam a dife- 

rença como uma expressão da diversidade humana e este não é um aspecto que justifique a 

sujeição e opressão de alguns indivíduos sobre outros (HALL, 2002, p. 39). 

As mulheres negras como sujeitos integrantes da sociedade, são múltiplas em suas 

identidades e lutam pelo respeito à alteridade. Possuem efetiva participação e variadas fun- 

ções no mercado de trabalho. Embora comumente não tenham ainda o efetivo reconhecimento 

salarial por isso, conforme aponta os dados do PNAD (2005). Elas agregam diversas identi- 

dades como mulheres, negras, mães, trabalhadoras e estudantes. Para muitas dessas mulheres, 

o direito à educação na infância foi subtraído por causa de uma soma de fatores, entre eles, o 

abandono precoce dos estudos em função da inserção no mercado de trabalho devido às ne- 

cessidades materiais. Já na idade adulta, elas acorrem à EJA em busca da escolarização. 

Os saberes ensinados na escola têm o potencial de transformar a vida desses indiví- 

duos que se encontram historicamente à margem dos espaços de poder socialmente instituí- 

dos. Ao buscar possibilidades de ascensão e integração social, as pessoas oriundas de grupos 
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sociais silenciados e marginalizados se aproximam do universo educativo formal, muitas ve- 

zes como possibilidade para mobilidade social. 

Essa aproximação, no entanto, nem sempre ocorre de forma inclusiva e harmônica. 

Segundo Joana Célia Passos, “[...] a escola reflete o modelo social no qual está inserida. Nela, 

portanto, também estão presentes as práticas das desigualdades sociais, raciais, culturais e de 

gênero a que determinados grupos ainda estão submetidos na sociedade brasileira” (PASSOS, 

2005, p.171). Nesse sentido, a escola tal como está posta, pode servir a propósitos distintos 

que é a transformação e emancipação dos sujeitos. Ao mesmo tempo também serve como 

mantenedora da ordem social vigente. Como instituição responsável pela formação integral do 

individuo, ela apresenta aspectos contraditórios. 

Para Paulo Freire, a escola apresenta duas concepções de educação distintas- quando 

assume a concepção bancária, estimula a contradição, pois deposita e transfere conhecimen- 

tos, sem refletir acerca da superação das mazelas que afligem os indivíduos (FREIRE, 1987, 

p. 34). Essa visão simplista e limitada, por vezes, legitima e estimula a repetência ou a evasão 

de aluna/os na escola. 

Em busca de acesso à escolaridade com fins de instrumentalização para acessar o mer- 

cado de trabalho e usufruir da cidadania, as mulheres negras que economicamente ocupam a 

base da pirâmide social, acorrem à EJA para redefinir e ampliar suas oportunidades, visto que 

As discriminações de raça e gênero produzem efeitos imbricados, ainda que 

diversos, promovendo experiências distintas na condição de classe e, no ca- 

so, na vivência da pobreza, a influenciar seus preditores e, consequentemen- 

te, suas estratégias de superação. Neste sentido, são as mulheres negras que 

vivenciam estas duas experiências, aquelas sempre identificadas como ocu- 

pantes permanentes da base da hierarquia social (SILVA, 2013, p.109). 

 
No que diz respeito ao seu papel na vida de mulheres negras, a escola tem uma função 

preponderante na constituição da identidade cultural, étnica, política e social. Sob esta ótica, o 

ingresso na EJA para elas, pode significar um importante passo na busca por melhor inserção 

profissional, assim como o desenvolvimento de uma identidade positivada de gênero e raça, 

que se revela importante para a conscientização de seus direitos como cidadãs. 

Sendo assim, a análise desses fatores contribui em grande medida para compreender a 

posterior retomada dos estudos por meio do ingresso na Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

Isso decorre do fato de que a EJA se apresenta como uma das poucas possibilidades de con- 

clusão da escolaridade básica na idade adulta, para as pessoas oriundas de classes populares. 

Conforme assegura Miguel Arroyo, “[...] a educação sempre se vinculou a um projeto de futu- 

ro. Incluindo esses mesmos jovens que acodem a EJA ainda sonham que, com a educação 
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terão outro futuro” (ARROYO, 2007, p. 8). Em busca de um futuro mais promissor é que as 

mulheres negras, que são os sujeitos desta pesquisa, realizam o movimento de retorno à esco- 

la, engrossando as fileiras da EJA e passam a projetar novas possibilidades em suas vidas. 

Essa projeção de novas perspectivas na vida de mulheres negras, podem ser potencia- 

lizadas pela ação da escola e, nesse sentido, o ensino de história tem muito a oferecer, pois, 

através da intervenção do ensino de história potencializador da aprendizagem histórica e da 

competência narrativa, que a consciência histórica pode ser desenvolvida. 

 

4.2 Mulheres negras, ensino de História e consciência histórica: relatos de subversão 

social 

 
Para subverter a lógica de dominação econômica e social imposta historicamente, todo 

indivíduo necessita ser instrumentalizado para isso. Um dos espaços mais propícios para tal 

fim é a escola, que municia os sujeitos com ensinamentos de uma série de saberes que o aju- 

darão na tarefa de lidar com os fatos que lhe dizem respeito, enquanto sujeito histórico inte- 

grante de uma temporalidade e de uma comunidade. 

No tocante à apropriação de saberes, que contribuirão para promover a libertação das 

opressões historicamente tecidas, a denominada História fornecerá as bases para a compreen- 

são das mudanças e permanências dos grupos humanos ao longo do tempo. Portanto, não po- 

de ser entendida apenas como ciência que se ocupa única e exclusivamente do passado (LE 

GOFF, 1994, p. 200). A história se apresenta de forma dinâmica e os fatos ocorridos no pas- 

sado podem ser significados no presente a partir do desenvolvimento da competência narrati- 

va, visto que as narrativas são fundamentais para a aprendizagem histórica, mas não represen- 

tam um fim em si mesma, visto que representa um meio para a compreensão sobre o passado. 

A competência narrativa desenvolvida a partir da aprendizagem histórica possibilitará 

ao aluno desenvolver a narrativa histórica. Isso o fará ocupar um papel central no processo de 

aquisição de saberes. Porque ele participará ativamente na construção do seu próprio conhe- 

cimento. As narrativas das discentes da EJA nos permitiram estabelecer as bases de análise do 

desenvolvimento da consciência histórica. Inicio destacando nessa direção, o processo de 

afirmação da identidade da mulher negra presente no ato de assumir textura natural do seu 

cabelo como ocorreu com Iraci que reflete: 

 
Eu gosto de ser a mulher negra do cabelo assim (risos), origem, do cabelo 

ruim, cabelo crespo (risos) porque desde então era liso né? Natural química 

né, mas eu assumi, quando eu assumi tem uns três anos, porque a gente tem 
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que assumir a nossa origem né? Olhar assim e falar: Olha eu sou negra do 

cabelo ruim mesmo e arregaçar as mangas e ir à luta né? Porque se a gente 

for, ah, eu sou negra cruzar os braços e dizer ah todo mundo vai me olhar 

porque eu sou negra do cabelo ruim, não vai sair de casa né? Vai ficar dentro 

de casa prostrada vai ir e esperar a morte chegar, então nós tem que arrega- 

çar as manga e partir pra luta como cabelo ruim assim. O momento que eu 

parei de dar química no meu cabelo e assumi minha origem tem três anos 

né? (Iraci, entrevista em 14/04/2018) 

 
Em toda a sua narrativa, o discurso de Iraci demonstra o desenvolvimento de uma 

consciência de gênero e étnico racial já aflorada . Esse reconhecimento de si ocorre desde o 

momento em que interrompe o processo de alisamento. Ela fazia isso desde a adolescência e, 

agora, assume o cabelo crespo sem constrangimento e com altivez. A orientação temporal 

promovida pela consciência histórica fica expressa quando ela relata que assumiu a origem 

“tem que arregaçar as mangas e partir para a luta” demonstra uma posição de enfrentamento 

em relação ao preconceito e aos estereótipos negativados sobre o fenótipo da mulher negra. 

Essa posição demonstra uma subversão aos padrões sociais de beleza historicamente estabele- 

cidos e que podem ser problematizados pelo ensino de história à medida em que desconstrói o 

padrão de beleza eurocêntrico imposto e valoriza o fenótipo da mulher negra, com suas carac- 

terísticas peculiares como o cabelo. 

Do mesmo modo, é possível destacar na narrativa de Ivaneide assim como ocorreu 

com as demais mulheres , a orientação temporal, quando estabelece a articulação entre presen- 

te, passado e futuro para falar a respeito da sua condição de mulher negra e lésbica na socie- 

dade: 

 
Olha, ainda é assim as ideias botadas nos papeis em prática ainda é muito 

pouca, mas as ideias colocadas nos papeis são legais, mas assim eu acho que 

ainda existe muito preconceito sobre esse lado assim muito medo, muito pa- 

vor inclusive tem meninas aí que tem medo de tipo dizer o que é, sair do ar- 

mário vamos dizer, tem medo de dizer, se assumir, aqui mesmo na escola já 

chegou meninas pra mim e disse assim: ah como é que foi você se assumiu e 

tal ? E daí ter que sentar, conversar e falar porque em casa ninguém nunca 

vai aceitar...[...] E como é que você fez? Eu não fiz, eu só agi. Simplesmente 

eu fui lá e saí de dentro de casa fui buscar minha independência e as pessoas 

tem que me aceitar e me respeitar do jeito que eu sou. Que é a minha vida. 

Sofrer preconceito vai, todo dia, é como matar um leão por dia. Mas daí se 

você...se você quer, aí você vai lá vai enfrentar e vai vencer mas tem que ter 

sangue no olho porque realmente não é fácil (Ivaneide, entrevista em 

28/04/2018). 

A articulação das três dimensões quando afirma: “saí de dentro de casa e fui buscar 

minha independência” ou quando acrescenta: “se você quer, aí você vai lá vai enfrentar e vai 
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vencer...” Suas memórias estabelecem a busca da independência como ponto inicial para mu- 

dança do olhar da sociedade sobre si, demonstra o desenvolvimento da competência narrativa 

como um desdobramento da sua consciência histórica de gênero melhor expressa na seguinte 

colocação: “as pessoas tem que me aceitar do jeito que eu sou”. Essas palavras sintetizam a 

subversão de Ivaneide que, fugindo aos padrões impostos, se reconhece como mulher, lésbica, 

negra, pobre e assume uma postura combativa de enfrentamento aos padrões heteronormati- 

vos impostos pela sociedade. 

As vulnerabilidades, às quais essas mulheres estavam sujeitas historicamente, lhes 

conferiram também uma grande possibilidade de subversão da ordem social estabelecida. Isso 

permitiu o deslocamento do lugar subalternizado para ocupar outros espaços simbólicos na 

sociedade. A consciência de gênero, raça e classe, que vimos desenvolvidas nelas, retrata mui- 

to bem essa constatação. 

Na esteira desse entendimento sobre o papel do ensino de História no desenvolvimento 

da consciência histórica, vejamos o que Maria acrescenta: 

 
A aula de História pra mim é o seguinte: que às vezes tem coisa que você fa- 

la do dia a dia da gente, você vive, seu cotidiano, e muitas vezes você com- 

para uma coisa com a outra, como é agora, antes eu acho que tinha muita 

discriminação com as mulheres, as mulheres eram bastante exploradas, umas 

eram tidas como símbolo sexual, tipo assim, pra usar pelos seus senhores né, 

aquela coisa... Então quando ele via uma mulher negra bonita ele simples- 

mente pegava para ele né, e usava aquela pessoa não tinha como dizer não 

simplesmente tinha que aceitar. Eu acho que hoje também tem essa coisa 

ainda, tem coisa que a gente não pode dizer não e você acaba dizendo sim e 

acontece igual (Maria, entrevista realizada em 08/05/2018). 

 

Maria consegue estabelecer uma comparação entre a exploração sexual a que as mu- 

lheres negras consideradas bonitas eram submetidas pelos “senhores” e a realidade atual onde 

não existe oficialmente escravidão. Mas, como herança daquele contexto, a mulher é ainda 

alvo de objetificação sexual. Por meio de sua narrativa, constatamos que “falar do dia a dia”, 

“comparar uma coisa com a outra” – uso de analogias– são procedimentos recorrentes no en- 

sino de História e que contribuem para a compreensão da mulher negra ao longo história do 

Brasil. Percebemos pela narrativa de Maria, uma orientação de sentido nas temporalidades 

passado e presente, na medida em que ela acionou a sua competência narrativa para refletir 

acerca dos padrões sexuais estabelecidos sobre a mulher negra que ainda persistem na atuali- 

dade. 
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O entendimento que Joana expressa, nos ajuda a compreender a função da História e 

do ensino de História no papel da formação dos cidadãos e na apreensão da historicidade. Sob 

sua ótica 

 
A história é base. A história é fundamental. Eu costumo dizer que o ensina- 

mento do português e da matemática vai me servir para um concurso públi- 

co, vai me servir para outras coisas, mas a história vai resgatar o meu futuro, 

vai trazer o meu passado pro presente e futuro. Gosto muito de história e 

acho que a história me reeduca, através da história que você renasce de novo. 

Então acho importantíssima a história, eu gosto, eu me baseio muito porque 

eu acho que a história vai ser como eu já disse aqui, é... Como uma criança 

que começa a andar, quando você ingressa nela você entra nela e é a base, é 

a base do conhecimento, é a base do que você viveu no passado vai trazer 

pro futuro, pro presente... Pro presente e pro futuro (Joana, entrevista em 

17/04/2018). 

 

A realidade é histórica e, portanto, é modificada pela ação humana. Para que alguém 

possa agir é preciso perspectivar o futuro, é necessário um superávit de intencionalidade. É 

preciso conhecer o passado, agir no presente e projetar ações futuras. Ensinar História exige 

cada vez mais a aproximação das vivências do educando, para que ele possa lhe atribuir signi- 

ficado dos fatos na sua vida cotidiana e lhe atribuir sentido conforme assinala Joana, quando 

afirma que “a história vai resgatar o meu futuro, vai trazer o meu passado pro presente e futu- 

ro”. 

Assim, em meio às incertezas e às transformações do atual contexto contemporâneo, 

em diversos âmbitos como o político, econômico, social, cultural, são exigidos o desenvolvi- 

mento de competências interpretativas do tempo histórico. O ensino de História pode contri- 

buir de modo decisivo na transformação da consciência histórica dos estudantes para que estes 

atuem na sociedade como pessoas críticas e autônomas, face aos desafios impostos cotidia- 

namente, e produzam sentido histórico para suas experiências. 

Essa produção de sentidos pode ser observada nas narrativas que serão apresentadas na 

seção a seguir, à luz dos conceitos de gênero e raça. 

 

4.3 Superando a opressão de raça e gênero: narrativas de mulheres negras „‟subversi- 

vas‟‟ da EJA 

 
Esta seção se debruça sobre as narrativas de quatro mulheres negras discentes da EJA 

no CIEPS, em Porto Seguro. A partir dessas narrativas orais, refletiremos a respeito dos ques- 

tionamentos que mobilizaram esta pesquisa. Como ocorreu o processo de escolarização dessas 
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mulheres? De que forma as interseccionalidades de gênero, raça atravessaram suas trajetórias 

em família, na escola e no mundo do trabalho? Em que contextos essas mulheres se deram 

conta das discriminações sofridas? Qual o papel da escola e do ensino de História na constru- 

ção da consciência histórica de gênero e raça dessas mulheres? 

Iniciarei a análise dessas narrativas focando a questão do acesso à educação que, ao 

longo da história do Brasil, esteve circunscrita às camadas privilegiadas enquanto a população 

negra escrava era impedida de exercer esse direito (SILVA; ARAUJO, 2005, p.68). Mesmo 

após a abolição, diversos entraves legais impediam o livre acesso de pessoas negras às esco- 

las. Nas duas últimas décadas, ocorreram avanços no aumento da escolaridade dos negros. 

Mas estes não se revelaram suficientes para sanar esse histórico desfavorável. 

Ao traçar um panorama da educação de adultos no Brasil e, especificamente da popu- 

lação negra, a pesquisa do IPEA
9
, intitulada Retrato da Desigualdade de Gênero e Raça no 

Brasil, que abrangeu o período de 1995-2015, aponta que 

 
Se examinarmos a escolaridade das pessoas adultas, salta aos olhos também 

o diferencial de cor/raça. Apesar dos avanços nos últimos anos, comais bra- 

sileiros e brasileiras chegando ao nível superior, as distâncias entre os grupos 

se perpetuam. Entre 1995 e 2015, duplica-se a população adulta branca com 

12 anos ou mais de estudo, de 12,5% para 25,9%. No mesmo período, a po- 

pulação negra com 12 anos ou mais de estudo passa de inacreditáveis 3,3% 

para 12%, um aumento de quase 4 vezes, mas que não esconde que a popu- 

lação negra chega somente agora ao patamar de vinte anos atrás da popula- 

ção branca (IPEA, 2015, p. 02). 

 
Esses dados traduzem o retrato da escolarização de adultos no Brasil e apresenta nú- 

meros que nos mostram, de forma significativa, a disparidade existente no quesito escolarida- 

de entre a população negra e branca. Para os negros, o acesso à escola se revelou um caminho 

acidentado, seja pela distância geográfica, pela dificuldade de acesso, principalmente nas 

áreas rurais, fator esse que desestimula a continuidade nos estudos, principalmente em escolas 

com estrutura deficitária. No que tange ao acesso à escola, Iraci
10

 relembra que 

 

 

 

 

9 
O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, (Ipea) é uma fundação pública federal vinculada ao Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Suas atividades de pesquisa fornecem suporte técnico e institucional 

às ações governamentais para a formulação e reformulação de políticas públicas e programas de desenvolvimen- 

to brasileiros. Os trabalhos do Ipea são disponibilizados para a sociedade por meio de inúmeras e regulares pu- 

blicações eletrônicas, impressas, e eventos. 
10 

Nesse texto dissertativo foram retiradas pela pesquisadora expressões coloquiais repetidas da fala das entre- 

vistadas a fim de proporcionar maior compreensão e clareza das suas narrativas. Os nomes das participantes 

foram modificados para assegurar privacidade. 
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Morava na roça, meus pais me estimulavam a estudar, mas às vezes a pregui- 

ça batia forte né, a professora era morena, os alunos eram um pouco branco, 

senão preto ou um pouco claro, e era muita criança na época, porque era uma 

escola, só tinha uma escola só, várias crianças estudando, era uma mistura e 

ali nós ia todo mundo junto [...] mas nós ia estudar assim mesmo debaixo de 

sol e chuva, meu pai acordava cedo todo mundo para ir para a escola e ali nós 

ia de manhã e chegava meio dia, uma hora da tarde chegando em casa tinha 

que fazer as coisas e ajudar mãe em casa[...] (Iraci, entrevista realizada em 

14/04/2018 ). 

 

A narrativa de Iraci deixa visível a valorização da escola pelos seus pais. Eles a esti- 

mulavam a estudar mesmo em condições mais adversas. Isso porque moravam no campo, 

onde existia uma escola apenas para atender à demanda daquela localidade. No que concerne 

à questão racial na escola, sua fala nos permite perceber a dificuldade em estabelecer os crité- 

rios do que era ser negro e branco naquele contexto. Isso evidencia a ausência do debate de 

questões étnico/raciais naquele período, ou seja, a escola refutava a possibilidade de se colo- 

car como centro do debate a valorização da identidade e cidadania negra. A ausência dessa 

discussão impacta a forma como meninas e meninos constroem ao longo da vida escolar a sua 

identidade étnico/racial, visto que 

 
[...] a maneira como a escola, assim como a nossa sociedade, vêem o negro e  

a negra e emitem opiniões sobre o seu corpo, o seu cabelo e sua estética deixa 

marcas profunda na vida desses sujeitos. Muitas vezes, só quando se distanci- 

am da escola o quando se depara com outros espaços sociais em que a questão 

racial é tratada de maneira positiva é que esses sujeitos conseguem falar sobre 

essas experiências e emitir opiniões sobre temas tão delicados que tocam a  

sua subjetividade (GOMES, 2002, p.43). 

 

Em comum com Iraci, o depoimento de Ivaneide nos evidencia as dificuldades de es- 

colarização das pessoas moradoras das áreas rurais. Como decorrência, tem-se a defasagem 

idade-série recorrente e, que muitas vezes, atua como um fator de desestímulo ao prossegui- 

mento dos estudos. 

 
No início eu estudava na roça né, porque eu nasci e me criei na roça prati- 

camente então estudei até a segunda série, na roça, e nessa época tinha uns 

doze anos, doze treze anos. Depois que eu vim pra rua, como dizia assim que 

nós falava que a gente ia pra rua, foi que eu fui estudar na terceira série, já 

tinha catorze anos e fui até quinta série, depois desisti da escola infelizmen- 

te. (Ivaneide, entrevista realizada em 28/04/2018). 

 
Para Maria, outra depoente, a experiência na escola foi bastante positiva. Dessa época 

inicial ela lembra que “O meu período de infância na escola foi muito bom, estudei junto com 
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minha irmã mais nova sempre no mesmo horário que ela e aprendi muitas coisas boas” (Ma- 

ria, entrevista realizada em 08/05/2018). 

Se constituindo como uma exceção às outras narrativas, as afirmações de Maria deno- 

tam a importância do aprendizado na escola, visto que esse era considerado um passo impor- 

tante no rompimento do ciclo de exclusão vivenciado pela sua família e uma oportunidade de 

mobilidade social. A fala de Maria se aproxima da ideia de escola apresentada por Freire ex- 

plícita na poesia A escola
11

 

[... ] o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 

Programas, horários, conceitos... 

Escola é sobretudo, gente 

Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 

 

 

 
Esta visão otimista da escola percebida na fala de Maria e no poema de Freire era também a 

que eu guardava da época de infância. Um espaço agradável, no qual não havia diferenças 

entre as pessoas que lá estudavam. Com o amadurecimento, percebi que para além dessas 

caraterísticas positivas, existem diferenças, discriminações que podem impactar no aprendi- 

zado e no desenvolvimento integral das/os alunas/os. 

Já para Joana, a experiência inicial na escola foi mais difícil por conta da dificuldade 

em conseguir meios para estudar durante sua infância. Sobre esse fato, ela diz que: 

 
Não tive muita oportunidade na vida pra estudar, passado assim o tempo a 

gente sente a necessidade de voltar à escola. Tive uma infância muito difícil 

onde o acesso à escola também não era tão fácil como hoje em dia (Joana, 

entrevista realizada em 17/04/2018). 

 

A narrativas de Joana, traz outro aspecto no processo de escolarização, que evidenci- 

am as dificuldades que se colocaram na caminhada dessas mulheres, dificultando sua presença 

na escola e ocasionando ainda na infância e adolescência a evasão. A distância da escola, para 

aquelas que moravam na roça, serviu como um grande fator de desestímulo. Além disso, de- 

vido às necessidades materiais, comumente as famílias eram impelidas a abreviar o tempo das 

 
 

11 
Esta poesia é de autoria de Paulo Freire e encontra-se disponível no site do Instituto Paulo Freire 

(www.paulofreire.org) 
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meninas na escola para que as mesmas pudessem ajudar nos afazeres domésticos e ou incre- 

mentar a renda da família. 

Quando inquiridas a respeito dos motivos que fizeram com que se afastassem de vez 

da escola, ainda na juventude, os depoimentos são bem elucidativos e nos fazem ponderar em 

diversas questões que atravessam a vida das mulheres negras na nossa sociedade. Vejamos 

quais foram os estopins para a evasão escolar dessas mulheres em questão 

 
Eu parei de estudar em 1996 fiz a quarta série em 96, em 2007; fiz a EJA, 

parei por preguiça e falta de incentivo, fui trabalhar também, estudava e tra- 

balhava, nisso eu parei em 96 aí voltei em 2007. Fiz EJA quinta e sexta série 

aí parei de novo, na escola fiz na escola do Cambolo aqui em Porto Seguro 

mesmo aí eu parei em 2007, voltei em 2012, parei por que tinha que traba- 

lhar né? Cuidar da minha criança eu tinha separado do meu esposo e tal aí 

parei e voltei em 2012, fiz EJA aqui em Porto Seguro EJA no Vila Jardim, 

fiz a sétima e a oitava, aí 2012 passei pro primeiro ano e fiquei, aí parei de 

estudar né? Preguiça também, uma grande dificuldade, a mente cansada, eu 

tenho muita dificuldade nas matérias, por isso que eu parei e falei: não vou 

mais estudar. Às vezes as mulheres de quinze, dezesseis anos engravida aí 

tem que parar de estudar devido a gravidez , aí vem a criança, aí tem cuidar 

às vezes não acha ninguém para cuidar da criança, aí tem que trabalhar, cui- 

dar dessa criança, e o tempo passa e às vezes você olha pra trás assim tem 

que voltar a estudar aí tem que voltar pra Eja. Às vezes que não deu tempo 

de voltar com dezoito anos. E às vezes a maioria dos homens termina com 

dezoito anos, com dezenove, vinte e as mulheres ficam mais pra trás né? Que 

às vezes aí tem filho tá casada cuidar de casa, muito novas tem filho tam- 

bém, aí não dá tempo terminar a escola. No aspecto assim do casal de namo- 

rados tem filho cedo, aí a mulher tem que parar de estudar né o homem tem 

que às vezes segue o caminho dele estudando e trabalhando né, a mulher tem 

que parar pra cuidar da gravidez do filho que vai nascer ajeitar as coisas e o 

homem tem que aí vai em frente, termina e a mulher fica em casa parada no 

tempo cuidando do filho (Iraci, entrevista realizada em 14/04/2018). 

 

Iraci traz em sua fala, algumas dimensões de sua vida que podem ser aqui problemati- 

zadas à luz das categorias discutidas nesse trabalho. Devido à necessidade de garantir o sus- 

tento para sua sobrevivência, a sua frequência à escola ficava comprometida. Esse fato repre- 

sentava um significativo aspecto da opressão vivido por ela, e por tantas mulheres negras que 

são forçadas a optar pelo trabalho em detrimento dos estudos. De acordo com o IPEA, as fa- 

mílias chefiadas por mulheres negras possuem maior risco de vulnerabilidade social. Isso de- 

corre do fato de sozinhas, terem que arcar com as despesas de sua sobrevivência e de seus 

filhos e receberem baixos salários (IPEA 2015, p.3). A responsabilidade pela manutenção do 

lar tende a pesar principalmente sobre elas (IPEA, 2015, p.4). Outra dimensão em destaque na 

sua narrativa é a questão de gênero, evidenciado no fato de que, por ser mulher e tornar-se 

mãe, recaía sobre si, os cuidados com a filha. Esse fato revela a perpetuação da desigualdade 
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de gênero na sociedade, pois atribui de modo quase exclusivo à mulher, as tarefas concernen- 

tes à maternidade. 

A respeito da condição de classe como fator impeditivo da permanência de pessoas 

negras na escola, o depoimento de Ivaneide é muito esclarecedor e põe em evidência as maze- 

las resultantes de fatores interseccionais: 

 
Eu lembro que uma vez em Itabuna eu fui me matricular, eu mesma fui me 

matricular, nessa época eu ia fazer a quinta série e daí eu me matriculei e fui 

pra escola uma semana. Na outra semana a diretora passou na sala dizendo 

que quem não fosse de uniforme, que nem teve aqui né? Aí eu cheguei pra 

mainha e falei com ela, falei: Mainha a diretora da escola falou que se não 

tiver a blusa da escola eu não vou poder mais continuar estudando. Aí ela fa- 

lou assim eu lembro essas palavras assim: eu não posso fazer nada! Porque 

Ailton não tem dinheiro, Ailton é meu padrasto né, não tem dinheiro pra 

comprar a blusa da escola. Aí fui pra escola assim mesmo, e nossa foi muito 

triste, eu queria tanto ter estudado e quando eu cheguei na porta da escola o 

vigia mandou eu voltar, porque eu não tava com o uniforme, aí eu voltei e 

não voltei mais a estudar e fiquei nesse tempo eu fiquei fora da escola e por 

até os meus uns cinco ou seis anos eu fiquei fora. E não estudei mesmo por 

falta disso, por dizer é família, apoio que eu não tive, não trabalhava e minha 

família muito humilde (Ivaneide, entrevista realizada em 28/04/2018). 

 
Quando Ivaneide evoca as lembranças de sua primeira interdição ao mundo letrado, 

traz à tona uma dura realidade vivenciada pela população negra: a situação de pobreza em que 

historicamente foram situados. Devido a inexistência de programas na época de apoio mate- 

rial às crianças oriundas de famílias negras empobrecidas, milhares de pessoas negras viven- 

ciaram as interdições causadas por necessidades de ordem material. Essa realidade é expressa 

em números preocupantes. A pesquisa realizada pelo IBGE sobre Estatísticas de Gênero, 

aponta que “o porcentual de mulheres brancas com ensino superior completo (23,5%) é 2,3 

vezes maior do que o de mulheres pretas ou pardas” (IBGE, 2018, p.6). Esse fato evidencia a 

distorção histórica no acesso a oportunidades diferenciadas para mulheres brancas e negras. 

As narrativas a seguir, apresentam como as relações de gênero desiguais se constituem 

fator impeditivo ao prosseguimento de estudos para mulheres negras e as faz reduzirem suas 

perspectivas de prosseguimento nos estudos. 

 
Tinha uns 17 anos quando parei de estudar e aí tive uma filha que chama-se 

Beatriz, mas depois ainda estudei um ano, depois que tive ela, aí não prosse- 

gui porque fui para Belo Horizonte lá foi muito difícil e tal acabei parando e 

agora retornei de novo esse ano 2018 estudar (Maria, entrevista realizada em 

08/05/2018 ). 
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Eu me tornei mãe muito cedo e isso impediu que eu continuasse estudando 

porque ou eu estudava ou tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então is- 

so me impediu que e eu continuasse os estudos. Tinha que trabalhar para me 

sustentar e sustentar meu filho (Joana, entrevista realizada em 17/04/2018). 

 
Os trechos destacados nos permitem refletir sobre as motivações da saída dessas mu- 

lheres da escola e inferir que essa evasão esteve diretamente ligada a questões de gênero e 

classe. Pode-se perceber que as desigualdades de gênero, no que diz respeito às atribuições da 

maternidade, ficam expressas na sobrecarga que recaiu sobre os ombros de pelo menos três 

das mulheres entrevistadas, com a ocorrência da gestação. A partir do momento em que en- 

gravidaram se viram forçadas a alterar seus projetos de vida, o que incluiu a saída da escola. 

Este fato contribui para perpetuação do ciclo de exclusão e pobreza, visto que o maior percen- 

tual de adolescentes grávidas precocemente é da raça negra (IBGE, 2012) 

Pode ser constatada em todo esse processo, a ausência da figura masculina, que se 

omitiu na partilha dos cuidados com a/o filha/o. O reflexo disso foi a perpetuação do ciclo de 

vulnerabilidade, desigualdades e exclusão que perpassou suas vidas impedindo-as de acessar 

plenamente seus direitos. 

Essas narrativas demonstram que a gravidez, na adolescência, é uma dura realidade 

que aflige principalmente as mulheres negras. Sem dúvida, uma consequência da vulnerabili- 

dade social e econômica às quais estão expostas. 

Ainda sobre as experiências na escola, cada uma vivenciou as relações étnico raciais e 

o racismo de forma diferente. Mas encontramos pontos de semelhança em suas narrativas: 

 
Na minha escola tinha muita menina também né? Mas negócio de precon- 

ceito naquela época não existia. Nós vivíamos brincando todo mundo unido. 

Ali, brincava e estudava na volta ia todo mundo pra casa, se divertindo, mas 

preconceito não, né, nós íamos, todo mundo em união, naquela época não 

exista esse negócio de preconceito, essas coisas de discriminação, na roça 

assim não tinha muito não, mas devido ao tempo, devido as coisas aconte- 

cendo... Até hoje não sofri preconceito ainda não, em termos de escola, essas 

coisas não (Iraci, entrevista realizada em 14/04/2018). 

 

Essa fala de Iraci nos faz perceber o quanto é recente a discussão racial na escola e 

quanto ainda há que se avançar nessa direção. É possível observar nas escolas, uma reprodu- 

ção de currículos oficiais, que ainda apresenta uma hierarquização de culturas e que mantêm o 

negro na invisibilidade (FELIZARDO, 2009, p. 32). Situações envolvendo racismo e discri- 

minações no contexto escolar, de fato, existem desde longa data. No entanto, apenas recente- 

mente a atenção às relações étnico-racias tem recebido atenção no sentido de promover a 

discussão e o seu enfrentamento. Ademais, conforme nos informa Kabengele Munanga, ao 



68 
 

 

 
 

longo da história do Brasil, a questão racial esteve envolta na “fábula da democracia racial” 

(MUNANGA, 2005, p. 17). Como reconhecer aquilo que, para todo efeito, não existe? Dessa 

forma, o racismo que ocorre cotidianamente no Brasil que tem como uma de suas marcas, a 

sutileza, se reproduz no contexto escolar e atinge cotidianamente, um elevado número de ví- 

timas. 

Na história recente do Brasil, mesmo com adoção de políticas afirmativas onde se in- 

sere a Lei 10.639/2003
12

, o racismo persiste, mas, no entanto, é insistentemente negado no 

discurso do brasileiro, mas se mantém presente nos sistemas de valores que regem o compor- 

tamento da nossa sociedade (GOMES, 2005, p. 148) e a escola reflete essa ambiguidade. 

Além da discriminação racial, que vitimiza as mulheres negras, existem outras opres- 

sões que podem afetá-las como a discriminação em função da sexualidade. Por conta do pa- 

drão heteronormativo, pessoas que não se enquadram naquilo que é sexualmente aceito pela 

sociedade como sendo a sexualidade normativa. Por exemplo, as mulheres negras que são 

lésbicas, como Ivaneide que, quando indagada sobre o preconceito em relação à sua orienta- 

ção sexual, nos informa 

 
Ah sim, sim constantemente, assim na escola o que eu posso observar depois 

de tanto tempo que eu fiquei fora da escola, hoje eu percebo que eu sou mais 

aceita na escola hoje, mas eu lembro que há uns seis anos atrás quando eu 

estudei era bem difícil assim sabe, as pessoas com discriminação... apesar 

que eu sofro isso, dentro da minha casa hoje em dia, é terrível e eu sinto que 

às vezes isso até tá me afetando um pouco mais no meu desenvolvimento 

aqui na escola. Mas é um trabalho que eu tenho que trabalhar aqui dentro da 

minha casa, não é na escola. Pelo menos aqui hoje na escola eu me sinto 

mais protegida em relação a isso do que em casa. Impressionante isso! (Iva- 

neide, entrevista realizada em 02/05/2018). 

 
Novos olhares têm sido lançados sobre a questão da sexualidade no contexto contem- 

porâneo. Essas transformações se revelam de suma importância, pois, a sociedade brasileira  

foi assentada histórica e culturalmente em valores impostos pelo cristianismo (LOURO, 2000, 

p. 10). 

A narrativa de Ivaneide evidencia o acolhimento que recebe de sua turma, e esse fato 

poderia ser situação comum, no entanto, as pessoas de outras orientações sexuais, como as 

mulheres lésbicas ainda são alvos de uma educação heteronormativa que suprime e discrimina 

outras sexualidades e outros gêneros e reproduz os preconceitos tecidos socialmente. Segundo 

12 
A Lei 10639/03 altera a LDB e estabelece a inclusão da história e cultura africana e afro-brasileira nos currí- 

culos de todas as etapas e níveis da educação básica, sendo prioritário nas disciplinas de Artes, Geografia e 
História. A criação dessa Lei é tributária das lutas empreendidas pelo movimento negro e sociedade civil que 
reivindicaram a presença da história do povo negro nos conteúdos ensinados nas escolas brasileiras. 
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Foucalt,(1988,p.146), a sexualidade é um dispositivo histórico e, portanto, uma invenção cri- 

ada e ressignificada em sociedade. Os corpos ganham sentido socialmente. A inscrição dos 

gêneros ˗ feminino ou masculino ˗ nos corpos é feita, sempre, no contexto de uma determina- 

da cultura e, portanto, com as marcas dessa cultura (LOURO, 2000, p.6). 

Assim, na sociedade brasileira, ainda persiste o preconceito contra os indivíduos que 

manifestam orientações sexuais distintas da heteronormatividade culturalmente imposta como 

padrão. Este fato pode ser constatado através da intolerância cotidiana explicita ou camuflada 

em relação à orientação sexual de gays e lésbicas. 

O respeito demostrado pela turma de Ivaneide com a sua orientação sexual, reflete 

uma incipiente mudança que tem se sucedido no interior da escola. Porém é necessário levar 

em consideração que muito há que se avançar nessa questão, pois as discriminações e precon- 

ceitos ainda persistem e produzem efeitos devastadores. A respeito disso, Luís Mott observa 

que 

 
[...] De todas as chamadas “minorias sociais”, no Brasil, e na maior parte do 

mundo, os homossexuais continuam a ser as principais vítimas do preconcei- 

to e da discriminação [...] no Brasil, um gay, travesti ou lésbica é barbara- 

mente assassinado a cada dois dias, vítima da homofobia (MOTT, 2006, p. 

511). 

 
Os dados apresentados por Luiz Mott nos ilustram a necessidade mudanças no que diz 

respeito à diversidade sexual existente na sociedade e que repercutem na escola. apesar de que 

as preocupações em torno da sexualidade, da homossexualidade e das identidades e expres- 

sões de gênero também não são novas no espaço escolar (BRASIL, 2007, p.12). No entanto, 

essas discussões só começaram a ser intensificadas a partir da década de 80, e estão longe de 

ser ponto pacífico, prova disso é a preocupante violência direcionada a gays, lésbicas e traves- 

tis no Brasil que se diz democrático e cordial. Apesar da experiência positiva de Ivaneide, as 

escolas brasileiras ainda se furtam ao debate de gênero e sexualidade, pois “o não se falar a 

respeito [...] aparece como garantia das normas” (LOURO, 1997, p. 67), essa postura omissa 

por sua vez, favorece a proliferação de atitudes que irradiam intolerância e violência como a 

prática da homofobia. 

Outra dimensão importante para pensar a condição da mulher negra na sociedade são 

as relações do mundo do trabalho da qual ela participa. Isso porque desde o período colonial 

até à contemporaneidade, a mulher negra foi figura constante nos diversos espaços produti- 

vos. O reconhecimento dessa presença foi e ainda é carregado de tensões e conflitos que ocor- 
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rem cotidianamente, como a precarização da mão de obra, os baixos salários e as discrimina- 

ções de gênero e raça. 

As narrativas presentes neste estudo fornecerão aporte para visualizarmos, com mais 

clareza, esses embates. Eles fazem parte da realidade dessas mulheres que socializam aqui 

suas memórias: 

 
Eu comecei a trabalhar com dezesseis anos, logo de cara fui tomar conta de 

uma idosa, aí eu fiquei... Morava lá praticamente dormia lá né? Na época  

não estudava só ficava lá mais ela, aí fiquei dois anos, nessa casa tomando 

conta dessa senhora lá na minha cidade, aí depois disso saí e fui trabalhar em 

outra casa tomar conta de uma criança de um ano e pouco, ali eles me trata- 

vam normal né? Tomava conta da criança deles, eles trabalhava fora, chega- 

va a criança tava de boa, tomado banho pá, mas ali no decorrer do tempo eu 

fui vendo que eles só queria que eu tomasse conta da criança e na hora do 

almoço aí fazia a comida separada ,aí eu olhava assim aí eu olhava assim e 

falei: é não vai dar mais pra mim porque a gente se esforça tanto pra cuidar 

da criança da pessoa e às vezes você chega meio dia pra almoçar, às vezes 

almoçava uma, duas horas da tarde, e às vezes até ultrapassava da hora de 

almoçar né? Fiquei mais ou menos um ano e pouco e saí desse lugar na mi- 

nha terra mesmo, mas aí depois eles perguntaram pra mim porque eu saí, aí 

eu falei, não arranjei outra coisa melhor e porque eu viajei, eu ia viajar, aí 

depois eles acho que se tocou né? Pelo fato que a cor não diz nada né? O 

sangue é tudo uma cor só, só a cor da pele que é diferente, mas a pessoa é a 

mesma né? (Iraci, entrevista realizada em 14/04/2018). 

 
O relato de Iraci nos fornece elementos importantes para tecer algumas considerações 

a respeito do lugar da trabalhadora negra na nossa sociedade. Por meio da análise do mercado 

de trabalho, é possível verificar a produção das desigualdades. Isso porque o ingresso a ocu- 

pações menos formais está fortemente mediado por fatores que se relacionam com a discrimi- 

nação de gênero e raça (LIMA et al, 2013, p. 55). 

Podemos inferir dessa narrativa que, na sua experiência como babá, ela vivenciou a 

discriminação racial explícita, que ocorria na hora da refeição, em que comia separada dos 

demais membros da família. Mas não escapou da sua percepção, além da superexploração da 

sua mão de obra, onde só conseguia alimentar-se bem depois do horário regular de almoço. 

Essa manifestação de racismo vivenciada por Iraci é uma realidade perversa e recorrente na 

vida das trabalhadoras domésticas negras. Nesse sentido, Crenshaw (2004, p. 10) destaca que 

“são as mulheres de pele mais escura e também as que tendem a ser as mais excluídas das 

práticas tradicionais de direitos civis e humanos”. 

Nessas duas situações, é possível perceber um fato recorrente às trabalhadoras domés- 

ticas negras: as condições de trabalho guardam semelhanças com o período escravista, onde 

as escravas domésticas eram forçadas a se submeter à pesada carga de trabalho e aos cuidados 
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com os filhos das senhoras (PEREIRA, 2011). No pós-abolição, essa realidade pouco mudou, 

pois as trabalhadoras negras continuaram ocupando uma posição marginalizada no mercado 

de trabalho. 

Torna-se evidente que essa marginalização se deve ao racismo verificado em situações 

de flagrante discriminação que se perpetua cotidianamente como as que ocorreram com Iraci 

e, infelizmente, não representam uma exceção. Percebe-se em sua trajetória que, desde a ado- 

lescência, a convivência com o racismo no trabalho foi uma realidade a qual ela se deparou 

precocemente. No entanto, sua consciência étnico/racial a faz constatar sabiamente que “san- 

gue é tudo uma coisa só, só a cor da pele é diferente”. 

Na atualidade,, no trabalho doméstico, embora não seja exercido exclusivamente pelas 

mulheres negras, a negação dos direitos trabalhistas as atinge mais do que às trabalhadoras 

brancas. Segundo dados apresentados pelo IPEA, ainda ocorre uma desvantagem das negras 

em relação às brancas, apesar de constituírem o maior grupo entre as domésticas: 29,3% das 

trabalhadoras negras tinham carteira assinada em 2015, comparadas a 32,5% das brancas 

(BRASIL, 2017, p. ). Esses dados nos mostram que, mesmo entre as mulheres pobres, as mu- 

lheres brancas são mais beneficiadas. Sabemos, no entanto, que esse fato expressa uma rela- 

ção histórica de privilégios. 

Ivaneide, por sua vez, nos apresenta uma situação em que vivenciou o preconceito de 

gênero bem aflorado no mundo do trabalho. Ela diz que 

 
Por necessidade eu trabalhei de ajudante de pedreiro né? Foi bem legal, mas 

foi um amigo meu que me colocou lá que ele conhece meu trabalho que eu 

sei desenvolver o trabalho bem legal porque eu aprendi, com meus tios e 

quando eu tava com esse amigo meu que tava de frente dormia de frente e eu 

tava acompanhando ele lá, mas ele teve que se ausentar e a pessoa que subs- 

tituiu ele me tirou né, por eu ser mulher né, achando assim, não vamos colo- 

car um homem porque vai dar conta enfim, fez o mesmo trabalho que eu 

acho que até pior. Mas eu já sofri esse tipo de preconceito sim. Graças a 

Deus que só foi esse daí que eu tive que arrumar outra coisa pra fazer. Mas  

já sofri sim esse tipo de preconceito em relação ao trabalho (Ivaneide, entre- 

vista realizada em 02/05/2018). 

 

Desde que as mulheres passaram a ocupar as ruas exercendo variadas funções no mer- 

cado de trabalho, a sociedade delimitava o que era ocupação de homem e o que era de mulher. 

As mulheres negras, tanto escravizadas quanto libertas, se ocupavam de diversas funções. As 

mulheres libertas vivenciavam situações de ganho diferentes das escravizadas. No entanto, 

“desempenhavam a mesma função social [...] circulando a vender produtos alimentícios e 

outros” (SOARES, 1994, p. 26). Os homens negros por sua vez, executavam serviços que 
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invariavelmente requisitavam a força física, inclusive, valorizava-se mais o trabalho masculi- 

no em até duas vezes o valor estabelecido para os ofícios femininos (Soares, 1994). 

Essa divisão sexual do trabalho se estendeu aos dias atuais e seus resquícios ainda se 

fazem sentir. Como bem ilustrou a situação vivida por Ivaneide, o que estava em questão não 

era se ela possuía atributos profissionais para realizar aquela tarefa, mas sim o fato de que era 

uma mulher se arvorando a executar uma tarefa percebida como de homem, ou seja, cultural, 

social e historicamente exercida pelos homens. 

Louro nos fornece subsídios para pensarmos as relações de gênero estabelecidas na 

nossa sociedade, como a naturalização e perpetuação dos papeis atribuídos aos homens e às 

mulheres. Ser do gênero feminino ou do gênero masculino leva a perceber o mundo diferen- 

temente, a estar no mundo de modos diferentes - e, em tudo isso, há diferenças quanto à dis- 

tribuição de poder (LOURO, 1995, p.106). Circunscrever a presença feminina a alguns espa- 

ços denota uma relação de poder desigual, que perpassa diversos eixos da vida humana e 

principalmente no mundo d trabalho. 

No tocante à função específica de pedreiro, a inserção da mulher nessa ocupação vem 

crescendo a cada ano no Brasil. Isso, a despeito da forte resistência que ainda enfrentam por 

parte das empresas que preferem contratar homens. Também dos próprios colegas de trabalho, 

que se sentem muitas vezes desconfortáveis e/ou sentem preconceito em trabalhar nessa fun- 

ção ao lado de mulheres. Nesse ofício, e em outros considerados de “homem”, a mulher, infe- 

lizmente, ainda é preterida por considerarem-na despreparada. O discurso de Joana corrobora 

essa afirmação quando reflete a esse respeito 

 
Mas o homem se torna mais fácil porque se chegar um homem pedreiro e 

uma mulher pedreira, a pessoa vai dar a prioridade para o homem porque 

acha que ele tem mais força, e se chegar um homem motorista e uma mulher 

o preconceito da sociedade ainda acha que a mulher tem que pilotar o fogão 

e não carro, então eu acho que ele leva vantagem por ser homem. Então em 

todas as partes o homem sai ganhando da mulher porque ainda tem gente que 

vê que a mulher tem que ficar dentro de casa pilotando o fogão e não traba- 

lhando. O povo já pensa isso, vê uma mulher no volante e aí, ó tinha que ser 

mulher, o homem faz todos os erros no trânsito mas quando uma mulher faz 

aí tinha que ser mulher! Aí o preconceito já vem desde aí da sociedade por- 

que eles acham que a mulher tinha que tá dentro de casa, tem que tá no pé do 

fogão, não na rua trabalhando ou fazendo, construindo ou dirigindo ou eles 

não aceitam essa ideia da gente tá ocupando o espaço deles. Eles acham que 

ainda é tirando vaga de um homem (Joana, entrevista realizada em 

17/04/2108). 
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Como expressão das relações assimétricas de gênero, que estão postas na nossa socie- 

dade, percebemos no depoimento de Joana que o ambiente privado ainda é tido como o espa- 

ço da mulher. As conquistas femininas que abarcam o mercado formal de trabalho, o direito 

de dirigir ainda incomoda. No entanto, vale ressaltar que no mundo do trabalho, os homens 

ainda levam vantagens e ocupam os postos melhor remunerados por questões relacionadas ao 

gênero. 

Em áreas tão dominadas ainda pela presença masculina, a exemplo da construção civil, 

a diferença salarial entre homens e mulheres é até reivindicada por eles como forma de de- 

marcar a sua preponderância em relação à mão de obra feminina nesse setor (ROMCY, 2013, 

p.141 ). Recai ainda sobre a mulher a noção de que lugar de mulher é no fogão e nas ativida- 

des domésticas, principalmente sobre a mulher negra a quem historicamente impuseram essas 

atividades. Apesar disso, a mulher negra foi às ruas exigir mudanças as quais estão ocorrendo 

de forma gradativa, mas cujos efeitos já podem ser sentidos. 

Dessa forma, a despeito da existência de posturas machistas, que ainda imperam no 

mundo do trabalho e da desigualdade salarial que ainda é uma incômoda realidade, reconhe- 

cemos que ocorreram mudanças significativas. Isso porque “[...] a crítica feminista sobre as 

desigualdades no mercado de trabalho teve papel importante na intensa diversificação, em 

termos ocupacionais, experimentada pelas mulheres nas últimas três décadas” (CARNEIRO, 

2003, p. 118). 

Prosseguindo em nossas discussões, temos a fala de Maria, que atribui as dificuldades 

enfrentadas pela mulher negra, muitas vezes à falta de esforço e comodismo em enfrentar as 

dificuldades e conseguir se sobressair. Ela expressa, em sua visão, a ideia incutida de modo 

recorrente na sociedade brasileira a respeito da meritocracia. Quem se esforça mais, consegue 

prosperar. Essa visão fica implícita na fala de Maria que diz: 

 
O lugar que a pessoa às vezes tem dificuldade, você não pode porque você 

não tem aquele grau, aquele conhecimento daquela área e aí você perde isso, 

então a mulher negra tem essa dificuldade, e às vezes também não ter, busca 

de informação não procurar saber né? Como é que é, como é que pode ser, 

aonde, com quem, que às vezes a pessoa simplesmente cruza os braços e fica 

ali parada, ah eu sou negra, eu não tenho escolaridade completa, eu vou ficar 

nisso (Maria, entrevista realizada em 08/05/2018). 

 

Sabe-se, no entanto, que o sistema funciona de forma a perpetuar os privilégios para 

uma minoria branca. Enquanto os grupos subalternos, representados em sua maioria por mu- 

lheres negras, permanecem à margem da plena cidadania e do acesso aos bens e serviços. Is- 
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so ocorre não por mera ineficiência ou comodismo desses sujeitos, mas por uma construção 

social que os manteve muitas vezes alienados de suas possibilidades de ascensão social e fi- 

nanceira. Importa, às elites, vigiar os insolentes desejos de inserção social e punir aqueles 

que tentam subverter a lógica de dominação historicamente instituída. 

Desse modo, através dos relatos apresentados, buscou-se evidenciar as diversas estra- 

tégias criadas e ressignificadas pelas mulheres negras aqui investigadas que evidenciam o seu 

protagonismo na luta contra os diversos marcadores que historicamente as oprimem. Nesse 

sentido foi possível perceber o protagonismo e a atuação de combate às desigualdades de toda 

ordem que lhes afeta. 

 

4.4 Situando os sujeitos participantes das sequências didáticas: turma EJA VI A 

 

Para compreender o universo onde se localiza a pesquisa, é necessário situar os sujei- 

tos que dela fazem parte e compreender o seu universo cultural, econômico e social, bem co- 

mo suas demandas e desafios. Entre os discentes que frequentam a EJA no CIEPS em Porto 

Seguro, cerca de 90% são compostos por pessoas negras; e cerca de 80% desse contingente é 

de mulheres, de acordo com os dados obtidos junto à secretaria da escola. São moradores de 

diversas áreas centrais e principalmente, periféricas da cidade. 

Essas pessoas residem em bairros que sofrem altas taxas de criminalidade, violência e 

desemprego. Esses bairros fazem parte do chamado Complexo Frei Calixto ou como é popu- 

larmente conhecido, Complexo do Baianão, formado pela população negra e empobrecida. É 

um bairro estigmatizado e atingido pelos efeitos da violência que assola o lugar, devido à 

omissão do poder público e à crescente atuação de grupos criminosos. Além dessas questões 

já citadas, as mulheres estudantes negras que lá residem têm suas vidas atravessadas por ou- 

tras dificuldades como violência doméstica, desemprego e abandono, que muitas vezes afetam 

sua autoestima. 

As famílias dos discentes possuem baixa escolaridade e são numerosas. Os pais, que 

estudaram, não concluíram o ensino fundamental. Um fato que desperta atenção é que, com 

pouquíssimas exceções, as demais famílias não são nativas de Porto Seguro. São naturais de 

outras cidades baianas localizadas no sul e principalmente extremo sul da Bahia. Essas famí- 

lias migraram para Porto Seguro em busca de melhores condições de vida, principalmente 

devido à intensa atividade turística
13

 desenvolvida na cidade. 

 

13 
De acordo com um levantamento preliminar realizado pela pesquisadora, a maior parte das/os discentes da 

EJA, trabalham em atividades ligadas ao turismo e esse fato se reflete na evasão que ocorre a partir do mês de 
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Em relação ao acesso digital, metade da turma EJA VI A possui acesso à internet 

usando um smartphone. A maioria não possui computador em casa. Quando se faz necessário 

realizar pesquisas utilizam o serviço de lan house ou usam o laboratório da escola, quando 

este está funcionando e disponível devido à demanda. O principal meio de comunicação é o 

celular e o meio de informação que mais acessam é a televisão. Essa turma em questão, até 

pelas discussões que aqueceram o cenário político recentemente, demonstraram uma clareza 

no discernimento das informações que absorvem dos meios de comunicação. 

No que diz respeito a questões como religião, as orientações religiosas são diversifica- 

das, mas há uma nítida predominância de evangélicos, de diferentes denominações. Até é per- 

ceptível que algumas opiniões mais conservadoras estão pautadas na leitura e interpretação 

que fazem da bíblia. Apenas uma aluna se declara simpatizante de culto afro e defende que no 

candomblé se sente mais acolhida 

Em relação ao mercado de trabalho, veem a escola como um passaporte para a ascen- 

são a cargos melhor remunerados e à valorização profissional que afirmam não ser possível 

conseguir sem a devida escolarização ou “diploma”. 

No/ próximo tópico, serão apresentadas as etapas e os procedimentos realizados para a 

aplicação das sequências didáticas na turma acima apresentada. 

 
4.5 A sequência didática 

 

Este trabalho teve como principal proposição a construção e aplicação de três sequên- 

cias didáticas que abordaram as relações de gênero tendo como enfoque a mulher negra em 

dois períodos distintos da história do Brasil, que foram o final do período imperial, no mo- 

mento anterior à abolição no século XIX e o século XXI. O objetivo foi desnaturalizar os pa- 

peis de gênero tecidos historicamente pela sociedade para as mulheres negras e assim contri- 

buir para que os docentes de história adquiram mais uma ferramenta para auxiliar suas discus- 

sões de gênero e relações étnico-raciais, e os/as discentes construam uma imagem positivada 

das mulheres negras na construção da sociedade brasileira. 

A organização da sequência didática foi estruturada com vistas a assegurar a máxima 

eficiência na realização da coleta de dados promovendo assim, a aprendizagem na perspectiva 

 

Julho na escola, pois quando inicia a alta temporada na cidade, as/os alunas/os trabalhadores/as  evadem 
por conta da necessidade de trabalhar nesse período de maior movimento turístico. 
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de gênero e étnico racial usando como fonte principal, as narrativas de quatro mulheres negras 

da EJA. A partir das aplicações e análises, serão problematizados e discutidos os resultados 

obtidos à luz das teorias que embasam esta pesquisa. 

Na próxima sessão, serão apresentadas a aplicação e posteriormente as análises das 

três sequências didáticas que compuseram a presente proposição didática que foi construí- da 

junto à turma da EJA VI A. 

 

4.6 Sequência didática 1: Eixo família 

 
 

A primeira sequência didática aborda as famílias negras no final do período imperial e 

no século XXI. Cada sequência foi organizada em módulos de quatro aulas. As aulas foram 

realizadas sempre, que possível, em uma sala com multimeios para que fosse possível lançar 

mão dos diversos recursos necessários ao êxito da nossa proposta. 

As atividades foram dispostas de modo que os três processos essenciais para o ensino 

de história estivessem presentes nos planos de aula. São eles: a questão da pesquisa, o uso de 

fontes e a produção de resultados (ALBERTI, 2012, p. 63), por meio dos quais se dá a apren- 

dizagem de história. Além desses processos, buscamos também nortear as aulas em seis con- 

ceitos que “não estão ligados a nenhum conteúdo histórico específico, mas são identificados 

como o cerne da disciplina: cronologia, diversidade, mudança e continuidade, causa e conse- 

quência, relevância e interpretação” (ibidem, p. 64). 

A partir de narrativas de mulheres negras estudantes da EJA, textos escritos e vídeos, 

busquei compreender aspectos das relações de gênero e das questões étnico-raciais no Bra- sil. 

O foco de análise foi a família negra. A sala foi inicialmente organizada em círculo para a 

realização da roda de conversa. Depois foram formadas duplas, por conta da oscilação no nú- 

mero de alunos na EJA que se apresenta inconstante. A cada semana oscila o número de pes- 

soas, o que compromete a formação de grupos. Além da rejeição de alguns alunos na realiza- 

ção de trabalhos em grupo, principalmente os alunos com mais idade. 

No primeiro momento, apresentei o tema a partir de uma roda de conversa para 

descobrir em quais tipos de configurações familiares os alunos cresceram. Após ouvir cada 

um prosseguimos investigando a visão de cada aluna/o a respeito do que entendiam ser a fun- 

ção da família na vida dos sujeitos. 

Com o auxílio de slides, foram apresentados alguns conceitos importantes como raça, 

etnia, racismo e gênero. As discussões desses conceitos demandou um tempo mais longo por 

causa das ideias que as/os estudantes já possuíam, como por exemplo, a ideia de que “os 

brancos 
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eram mais civilizados e superiores”, ou ainda, “que o domínio de homens sobre as mulheres 

era algo natural” e não construído socialmente, entre outras e alguns ofereceram certa dificul- 

dade para abrir mão de noções e (pré) conceitos que já traziam consolidados em seu processo 

formativo. 

Nesta discussão, chamou a atenção a frase proferida por um dos membros de uma du- 

pla: “Eu acredito que existem três raças, a raça branca, a negra e a indígena. E a raça branca é 

mais evoluída. É isso mesmo? Pelo menos é o que aprendi desde pequeno” (Aluno A). Essa 

visão aponta para a permanência de ideias eivadas de preconceito sobre a população negra 

brasileira, calcadas na ideia de hierarquização social dos grupos humanos. Um fato significa- 

tivo é que, o racismo opera de modo que o próprio negro não se reconheça como tal e não se 

sinta pertencente a esta etnia. Vê-se de modo muito forte, o discurso de valorização do branco 

em detrimento dos indígenas e negros. Observa-se ainda, a permanência de hierarquizações, 

oriundas de critérios embasados em teorias raciais que há muito, não se sustentam do ponto de 

vista científico. Como explica Guimarães, 

 
[..] É impossível definir geneticamente raças humanas que correspondam às 

fronteiras edificadas pela noção vulgar, nativa, de raça. Dito ainda de outra 

maneira: a construção baseada em traços fisionômicos, de fenótipo ou de ge- 

nótipo, é algo que não tem o menor respaldo científico (GUIMARÃES, 

2008, p.65). 

Para contextualizar o tema, foi usada uma pintura que retratava uma família negra no 

período escravista e uma fotografia recente de uma família de pessoas negras no séc. XXI, 

para a realização da leitura iconográfica e posterior discussão sobre as imagens. Além das 

imagens, foi apresentado aos discentes um panorama da sociedade escravista e do lugar que o 

negro ocupava nessa sociedade, mesmo com a proximidade do fim da escravidão. Também 

falei das estratégias de preservação de suas famílias que eles comumente realizavam. 

No segundo momento, foi discutido o texto de apoio a respeito da família negra escra- 

vizada, relacionando-o aos trechos das entrevistas que selecionei. Assim foi possível  aos 

alunos perceber as rupturas, as mudanças e as continuidades que se operaram no desenho das 

famílias negras no passado e no presente bem como a relevância em proceder a essas análises. 

Vale salientar que, durante toda a execução da atividade, buscamos trazer para o centro das 

discussões as questões de gênero e raça implícitas na estrutura e na organização familiar. 

Abordamos as novas configurações familiares além do crescimento de famílias chefiadas por 

mulheres negras. A discussão se tornou mais acalorada, quando uma aluna abordou as novas 

famílias compostas por casais de gays e lésbicas. Problematizamos e buscamos desnaturalizar 
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o fato de que grande parte das famílias pobres são negras. Essa etapa, demoramos um pouco 

além do previsto, mas a discussão foi rica e bastante produtiva. 

Destacamos, ainda, a importância da família na consolidação dos laços afetivos, da 

solidariedade e do pertencimento, que podiam ser entendidos como uma forma de resistência 

à escravidão. Problematizamos com a turma as mazelas que atingiam as famílias negras no 

período imperial e ainda atingem milhões de famílias negras na atualidade. 

No terceiro momento, ocorreu a sistematização das ideias onde foi solicitado que os 

participantes elencassem em um quadro as semelhanças e diferenças entre as famílias do perí- 

odo imperial e família contemporânea. Durante a realização dessa etapa da atividade, foi pos- 

sível perceber uma boa aceitação da proposta e os debates que ocorriam entre as duplas parti- 

cipantes por conta de divergências em alguns aspectos do tema em destaque. 

 

4.7 Sequência didática 2: Eixo escola 

 

A segunda sequência didática, que abordou o eixo, foi dividida em dois blocos de duas 

aulas. Merece destaque o fato de que uma das preocupações centrais do tempo utilizado na 

realização das sequências foi otimizar o máximo possível o tempo das aulas. Isso para se con- 

seguir realizar as etapas necessárias, mas levando em consideração a realidade dos alunos 

enquanto trabalhadores, que chegam à escola  extenuados. Buscamos, então, trazer textos 

mais dinâmicos e atividades que realmente desafiassem, mas, sobretudo, que contribuíssem na 

am- pliação dos saberes desses participantes. 

Foi proposta, nesta sequência, a análise da trajetória escolar das mulheres negras no 

período imperial e pós-abolição, relacionando com a vivência das mulheres negras da EJA  

nos dias atuais. No primeiro momento, a pedido de alguns alunos foram retomados de modo 

breve os conceitos de gênero, raça e etnia. Por conta do recesso escolar, e de alterações no 

quadro de horários, essa sequência teve um intervalo de duas semanas em relação à primeira. 

Por conta disso, os alunos solicitaram a retomada dos conceitos mencionados acima. 

Para desenvolver a segunda parte da atividade, a sala foi dividida em duplas e foi feita 

a seguinte provocação aos alunos: Historicamente, a escola acolhia ou interditava pessoas 

negras? A partir daí, oralmente cada dupla foi apresentando sua percepção usando argumentos 

sobre essa questão. No terceiro momento, procedemos a realização da leitura e posterior dis- 

cussão do texto de apoio, abordando o processo de escolarização das meninas e dos meninos 

no Brasil império. As discussões foram extremamente acaloradas, principalmente quando 
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algumas alunas recuperaram trechos do texto que explicitava as atividades ensinadas às meni- 

nas, a exemplo das prendas domésticas. 

Outro momento em que algumas mulheres se exaltaram foi quando uma das alunas 

afirmou que concordava com aquele tipo de educação e que seu sonho era ser apenas dona de 

casa e não ter de trabalhar “fora”. Verificamos, na visão dessa aluna, a permanência da natu- 

ralização dos papéis socialmente atribuída às mulheres. Sempre respeitando o posicionamento 

da aluna, buscamos desconstruir esse lugar da mulher na sociedade expresso nas alcunhas de 

dona de casa, rainha do lar, entre outras. 

No quarto momento as duplas realizaram a leitura das narrativas das alunas da EJA 

sobre o processo de escolarização que vivenciaram. Com base nessas narrativas, as duplas 

puderam estabelecer comparações entre a escolarização no Brasil império e o processo viven- 

ciado pelas mulheres na atualidade. Foi realizado um debate abordando as questões trazidas 

pelo texto e a relação com as entrevistas das alunas. Para verificar o nível de aprendizagem e 

entendimento, acerca das discussões realizadas, foi solicitado às duplas que preenchessem um 

quadro comparando os aspectos que, ao longo do tempo foram modificados na escolarização 

das mulheres negras, e a permanência de fatores que ainda restringem o seu acesso à escola. 

 

4.8 Sequência 3: Eixo Trabalho 

 

Essa sequência didática se propôs a refletir acerca da mulher negra no mundo do traba- 

lho, tendo utilizado como recorte temporal o final do século XIX e atualidade. A proposta foi 

viabilizada pelo uso de fontes diversificadas, como textos escritos imagéticos, fotografias an- 

tigas retratando trabalhadoras negras no período imperial e atualmente e charges. A despeito 

do planejamento previamente realizado, e do tempo estimado em todas as etapas, essa se- 

quência foi de longe a que mais demorou em função dos imprevistos que ocorreram na pró- 

pria escola como paralisação e liberação da turma para preparação da feira de ciências. Dessa 

forma, readaptamos e fizemos três encontros nessa sequência, assim como dividimos as avali- 

ações propostas em duas partes. 

No primeiro encontro, propomos que as duplas elencassem em um quadro, profissões 

que eram socialmente atribuídas aos homens e às mulheres. Estabeleci o tempo em que eles 

deveriam discutir entre si para chegar à escolha das profissões que destacariam e, em seguida, 

os resultados foram socializados por cada dupla. Cada dupla apresentou as profissões que 

escolheu e apresentou suas justificativas. Nesse momento, apresentei a definição de trabalho 

problematizando o próprio significado da palavra que era atribuído a sofrimento, suplício. 
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Uma aluna observou que algumas profissões são mais ocupadas por pessoas negras e 

pobres. Essas profissões exigem bastante trabalho braçal que é desvalorizado na sociedade. 

Indaguei se eles percebiam o preconceito embutido nesse fato. De modo maciço, a turma res- 

pondeu que sim e era porque no período colonial imperial, os trabalhos manuais/braçais eram 

considerados humilhantes para as pessoas brancas e cabia aos escravos realizá-los. Outro as- 

pecto levantado pela turma foi a questão de gênero nas profissões elencadas. Uma das que 

demonstram a desnaturalização dos papeis sociais atribuídos a homens e mulheres  quando 

uma aluna afirmou que todas as profissões que são consideradas masculinas podem ser reali- 

zadas por mulheres. Podem, até realizar um trabalho bem melhor, mais detalhista que o ho- 

mem. Por isso, ela escolheu elencar profissões mais braçais para as mulheres em seu quadro. 

Após essa atividade, apresentei inicialmente as fotografias de mulheres negras traba- 

lhando em diversas ocupações no período imperial. Também realizamos a análise iconográfi- 

ca, aos alunos que identificaram as diversas funções exercidas por elas na sociedade. Discuti- 

mos acerca das condições de trabalho notadamente precárias que elas tinham de enfrentar e 

problematizei o fato de que algumas profissões na atualidade ainda são identificadas como 

profissões de mulheres. Entre essas, algumas são circunscritas às mulheres negras como, por 

exemplo, a de empregada doméstica. Após esse momento foi apresentada à turma fotografias 

recentes de mulheres negras ocupando funções de destaque em diferentes áreas. A questão do 

acesso à educação foi abordada como o principal fator na diversificação de funções melhor 

remuneradas e que são cada vez mais são ocupadas por mulheres negras na atualidade. 

Expliquei que o mercado de trabalho tem se transformado e já é possível identificar 

mulheres trabalhando em diversas funções consideradas de prestígio. Mas essa realidade está 

longe de ser a ideal, pois as mulheres negras ainda ocupam poucos postos de chefia e recebem 

salários menores que os homens (brancos e negros) e as mulheres brancas. Esse fato ocorre 

graças ao preconceito racial e de gênero, que historicamente atravessa sua trajetória e que a 

conquista de direitos trabalhista hoje é fruto do esforço de mulheres que se mobilizaram no 

passado e que esbarrava no interesse dos patrões. Para ilustrar esse fato, apresentei uma char- 

ge sobre a reação das patroas à aprovação da Proposta de Emenda à Constituição, apelidada 

de PEC das domésticas. Os alunos realizaram a análise da charge e dos elementos que explici- 

tavam a revolta da patroa branca e autoritária diante da conquista de direitos trabalhistas da 

empregada doméstica, que era tratada de modo semelhante a uma mulher negra escravizada. 

Na última etapa dessa sequência, foi distribuído um texto de apoio de autoria da histo- 

riadora baiana Cecília Soares. Esse texto aborda o cotidiano de mulheres negras na cidade de 

Salvador no século XIX. São investigadas as diversas profissões exercidas pelas mulheres 
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libertas e como elas transitavam por diferentes ocupações fazendo variados arranjos para bur- 

lar as interdições feitas pelas autoridades, principalmente direcionadas àquelas mulheres que 

se dedicavam às atividades comerciais. 

Além desse texto, disponibilizei para as duplas, os fragmentos extraídos das narra- 

tivas das alunas negras a respeito de suas experiências no mundo do trabalho. Essas narrativas 

encontraram eco em algumas alunas da sala que vivenciaram situações semelhantes de racis- 

mo e preconceito de gênero. Por fim, após a discussão e depois de boa parte das duplas emitir 

seu entendimento a respeito dos textos lidos, solicitei que preenchessem a ficha a partir do 

entendimento a respeito dos dois textos. 

Nessa etapa final, para além da avaliação escrita, fiz uma reflexão acerca do en- 

tendimento da proposta das sequências didáticas e da sua validade como recurso usado no 

ensino de História. Isso, para a compreensão das relações de gênero e a desnaturalização des- 

ses papéis historicamente construídos. Foi importante o retorno dado pelos discentes a respei- 

to da metodologia utilizada. Nas falas dos participantes, ficou expresso que o uso de diferen- 

tes linguagens para trabalhar os eixos foi fundamental para auxiliar na compreensão do tema 

exposto. Outro fato que, na visão deles aproximou, foi o uso de depoimentos de pessoas pró- 

ximas de sua realidade, que socializaram experiências que não eram exclusivas deles, mas 

indicavam a permanência de situações que perpassam as trajetórias de grupos marginalizados 

onde eles estão inseridos. 

Percebi por meio da aplicação desse produto educacional, desenvolvido na forma de 

sequências didáticas, a possibilidade de se constituir como uma ferramenta para os professo- 

res usarem em suas aulas. Principalmente como um aporte para dinamizar o ensino dos conte- 

údos de forma mais dinâmica e significativa. Isso por causa da escassez de materiais didáticos 

nas escolas de educação básica, que tragam à tona discussões sobre gênero desnaturalizando 

os papeis sociais atribuídos a homens e mulheres. Nessa proposta aqui apresentada, buscou-se 

evidenciar, dentro das relações de gênero, a mulher negra que foi sistematicamente subsumida 

da História oficial nas produções didáticas acessadas pelos professores para o ensino da Histó- 

ria do Brasil em diferentes períodos. 

Em uma sociedade onde o preconceito racial e de gênero permanecem tão arraigados 

na cultura, e ainda se manifesta em inúmeras situações cotidianas, é necessário e urgente que 

o ensino de História visibilize as mulheres negras e cada vez mais evidencie a relevância da 

sua atuação na construção da sociedade brasileira. Para os discentes, pretende-se contribuir na 

educação voltada para o respeito às mulheres negras e assim desconstruir representações este- 

reotipadas vinculadas secularmente à sua imagem, bem como evidenciar a sua importância 
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histórico-cultural. Para as estudantes negras busca-se com essas discussões, trazidas nesse 

produto educacional, contribuir na formação da sua consciência histórica de gênero e raça. 
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5. ANÁLISE DAS SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 

 
A análise das produções realizadas pelos alunos permitirá interpretá-las à luz das cate- 

gorias utilizadas nesse trabalho, que são gênero, raça e consciência histórica. O objetivo foi 

identificar as percepções dos alunos e o processo de formação da consciência histórica de 

gênero e raça a partir das atividades propostas nas sequências didáticas. As atividades foram 

organizadas em torno dos eixos família, escola e trabalho, porque se apresentam como três 

dimensões fundamentais na vida dos indivíduos. 

 

5.1 Análise do eixo família 

 

Foram selecionados dois textos de apoio que constam no anexo 2, pág. 117, no final  

do trabalho. O primeiro construído a partir das ideias de dois autores: Isabel Cristina e Robert 

Slenes que abordam a família negra no contexto escravista. Desconstrói algumas ideias equi- 

vocadas, defendidas por diversos autores a respeito da impossibilidade de existirem famílias 

coesas entre os escravizados por conta da dinâmica própria da escravidão que promovia a 

separação dessas famílias. O texto revela a existência dessas famílias ao longo de todo o perí- 

odo em que vigorou a escravidão. Também ressalta o fato de a sua existência estar atrelada à 

solidificação dos laços afetivos, da ideia de resistência aos dissabores cotidianos e reafirma- 

ção de identidade cultural em um contexto adverso. 

Esses agrupamentos se mostraram cruciais até mesmo para que os escravizados desen- 

volvessem a resiliência necessária para não desistir da luta pela liberdade e suportar as difi- 

culdades cotidianas que lhe eram impostas. Além disso, para os escravizadores terem em suas 

terras famílias negras, muitas vezes impedia a proliferação de motins e fugas. O segundo texto 

que encontra-se no anexo 2 são fragmentos das entrevistas de discentes negras que revelam 

em suas falas a estrutura familiar em que cresceram e fornecem elementos para análise de 

continuidades e mudanças na família negra no período atual da história. 

Para avaliar o processo de aprendizagem acerca os estudantes conseguiram identificar 

as formas de organização da família negra no passado e no presente, foi solicitado que discor- 

ressem sobre duas questões: 1) Identificar a organização das famílias negras do período impe- 

rial e atual; e, 2) Apresentar a composição das famílias negras na atualidade. 
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O objetivo da atividade era identificar a constituição das famílias negras nas tempora- 

lidades passado e presente e compreender as mudanças que ocorreram ao longo do tempo. 

Essa análise foi viabilizada pela disponibilização de fragmentos das narrativas das mulheres 

negras que registraram suas memórias a respeito do papel da família em sua trajetória. As 

duplas se debruçaram sobre a análise dessas narrativas, que eram a fonte principal e também 

utilizaram o texto de apoio que discutia a família negra na Brasil Imperial (Anexo 2). As res- 

postas das duplas foram registradas na tabela abaixo: 

 
 

Quadro 3 Respostas das duplas acerca da organização das famílias negras no período imperial e 
na atualidade 

 

 

 
G1 

“Joana viveu dias de sua vida sem a presença dos pais sofrendo preconcei- 

to sem o apoio da família”. 

“Iraci, mesmo com muita dificuldade, os pais se esforçavam para lhe dar 

(escola) e uma boa educação”. 

Ivaneide mesmo sendo criada por um padrasto se sentiu segura tendo boa 

criação”. 

Maria casou nova, viveu seu casamento longe de sua família, bem casada, 

mãe de quatro filhos, se dedica aos seus filhos. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 

 
 

G2 

“A família no período imperial se organiza entre a preservação da família 

e a solidariedade entre parentes. Na área rural o padrão de vida escravo foi 

mais estável “. 

“Na atualidade, Joana não teve a presença de pais e foi criada com os tios. 

Iraci sempre foi incentivada a estudar, Ivaneide boas lembranças, época 

que tinha irmãos, casada e tem mãe e pai já falecidos, quatro irmãos e ir- 

mãs.” 
(Respostas da 2ª dupla) 

 
G3 

“Família negra no período imperial: preservação da família, solidários 

com os parentes, trabalhavam juntos”. 

Período atual: precarização das condições atuais de existência, forçados a 

abandonar a escola para ingressar no mercado de trabalho mais rápido”. 

(Respostas da 3ª dupla) 

 
G4 

“Período imperial: A família negra era escravizada, humilhada e tratada 

como animais, era mantido em cativeiro eles se reuniam na cenzala, os 

senhores tinham relação com as negras quando engravidavam eles nem 

assumiam”. 
(Respostas da 4ª dupla) 

 

 
 

G5 

“Período imperial: As famílias se organizavam em atividades produtivas 

familiares, cultivando roças independentes, sem prejuízo da produção, 

uma vez que os escravos só poderiam trabalhar em suas roças nas horas de 

folga”. 

“Período atual: A família hoje tem mais oportunidade de estudar e traba- 

lhar mais o preconceito com as famílias negras é grande e vivenciam di- 

versos problemas.” 
(Respostas da 5ª dupla) 
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G6 

“Período imperial: Todos, mãe, pai e filhos viviam em uma casa pequena 

quando seus senhores os beneficiavam com uma pequena área e nas horas 

de folga faziam plantações para melhorar a qualidade de vida”. 

“Período atual: A maioria não vive com os pais biológicos, com situações 

difíceis para terem acesso à escola, mais uns não consegue por ter filho 

cedo e ter que trabalhar para sustentar”. 
(Respostas da 6ª dupla) 

 
 

G7 

“Período imperial: Eles eram obrigados a trabalhar cedo para garantir o 

sustento (pra viver) pois não tinham oportunidade de estudo e não eram 

felizes, não existia felicidade entre eles pois por causa do preconceito”. 

“No período atual: Ainda existe muita dificuldade mais, independente de 

tudo a família é unida e existe muito amor atualmente”. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 

 
G8 

“No período imperial: As famílias negras se organizavam de forma escra- 

va e aceitavam, porque não tinha para onde ir,e os pais ensinavam os fi- 

lhos a aceitarem tudo aquilo e eles eram infelizes com isso. Já período 

atual, as famílias podem se separar ou não tem muito mais consciência de 

que eles não estão sendo escravizados e com isso a família se torna mais 

feliz, por mais que difícil fosse ser deixado por alguém de sua família”. 

(Respostas da 9ª dupla) 

 
G9 

“No período imperial as famílias se organizavam precariamente nas senza- 

las onde não havia o livre arbítrio, hoje as famílias se organizam de acordo 

com as classe sociais, culturais”. 
(Respostas da 10ª dupla) 

 Fonte: AUTORA (2018) 
 

 

O objetivo da atividade foi verificar a percepção da existência de valores como solida- 

riedade e fraternidade, tendo como pano de fundo a análise das relações de gênero e raça am- 

parados no conceito de consciência histórica. Os valores escolhidos para a análise foram soli- 

dariedade e fraternidade porque eram elementos fundamentais que promoviam o amparo e o 

conforto em meio às dificuldades enfrentadas por cativos/as que viviam sob ameaça de desa- 

gregação familiar e de ex-cativos/as que vivenciavam as opressões de uma sociedade racista 

que não os reconhecia como cidadãos de direitos. Procura-se visualizar usando quadros teóri- 

cos referentes à consciência histórica, como os discentes estabelecem a relação entre passado 

e presente e a compreensão de como esses acontecimentos ocorridos interferem no tempo 

atual. Para isso, logrou-se perceber o desenvolvimento da competência narrativa e a apropria- 

ção de habilidades que mobilizam a memória da experiência temporal, conferindo uma pers- 

pectiva temporal interna e externa à vida prática. Vale salientar que o foco de análise foi o 

conceito de família amparado na concepção de Isabel Cristina Reis, que identificou na família 

formada por laços simbólicos de parentesco um elemento fundamental para a vivência cotidi- 

ana dos escravizados, principalmente na constituição de laços de solidariedade e fraternidade 
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(REIS, 1998, p.20). A família não se resumia a pai, mãe e filhos, visto que as redes de apoio 

formadas dentro das comunidades negras geravam parentescos simbólicos e rituais necessá- 

rios à sobrevivência preservação da identidade dos diferentes grupos étnicos. Discute- se ain- 

da, as diversas configurações familiares de negra/os existentes no período imperial existem 

atualmente. 

Para auxiliar no entendimento da importância dos laços afetivos para a sobrevivência 

diante das condições do cativeiro, nos embasamos em Isabel Cristina Reis, que analisa os 

tipos de convivência familiar e afetiva possíveis nas famílias negras no contexto da escravidão 

(REIS, 1998, p. 25). 

Nas respostas obtidas, é possível notar que a primeira dupla o G1, restringiu sua análi- 

se à atualidade, abordando a vivência das depoentes e o relacionamento que mantinham com 

suas famílias. Não foi possível verificar a sua compreensão acerca da família no período im- 

perial. O G2 e G3 demonstram uma percepção clara a respeito da importância dos laços de 

solidariedade na família negra no período imperial. O G4, por sua vez, nos chama a atenção 

pela manutenção da visão de que a família escrava era submissa, humilhada e desumanizada 

pelos escravizadores. Essa visão demonstra uma visão generalista e cristalizada acerca das 

relações familiares entre os escravizados. Esta dupla não demonstrou nessa atividade, a rela- 

ção estabelecida entre presente e passado, visto que não compreendeu as mudanças ocorridas 

na família atual. Faltou na análise dessa dupla, a percepção de que a história se configura co- 

mo um elo significativo entre o passado, o presente e o futuro – não simplesmente uma pers- 

pectiva do que foi (RUSEN, 2001, p.58). 

Segundo a teoria da consciência histórica e suas tipologias(RUSEN,1992,p.12), essa 

visão da dupla G4 demonstra uma consciência histórica tradicional, que possui uma forma 

menos dinâmica de apreensão do passado. A família é retratada como passiva, alvo de humi- 

lhações e desumanização. gerando a ideia de que não ofereceram resistências nem formaram 

arranjos familiares em meio a esse contexto adverso. No que concerne às relações de gênero, 

o foco se volta para a violência sexual praticada pelos escravizadores contra as mulheres es- 

cravizadas e a ocorrência de gravidez que deixava essa mulher desamparada. 

O G5 e G6 apresentam uma competência narrativa mais desenvolvida, isto é, conse- 

guem constituir sentido histórico às experiências dessas famílias articulando passado e presen- 

te. É possível observar em suas narrativas, a percepção de mudanças em relação ao passado, 

mas também da existência de fatos ainda relacionados à escravidão. Por exemplo, a manuten- 

ção de preconceitos contra essas famílias negras e as dificuldades de acesso ao mercado de 
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trabalho. Estas duplas demonstraram habilidade em obter a compreensão da experiência do 

passado atrelada a interpretação dos fatos que se sucedem na atualidade. 

A partir das discussões das ideias propostas pelas sequências, foi possível verificar que 

ocorreram transformações na percepção das/dos discentes a respeito da constituição da família 

negra, esse entendimento, no entanto, não ocorreu de modo uniforme. Percebe-se que essas 

discussões precisam ser aprofundadas e se tornar cada vez mais intrínsecas ao ensino de histó- 

ria. Assim buscou-se nesse trabalho o potencial do ensino de história para a mudança e trans- 

formação das ideias históricas das/dos alunas/os sobre fatos que ocorreram com a família ne- 

gra e cujos efeitos ainda são sentidos atualmente. 

As narrativas do G7, G8 e G9 apresentam aproximações quando identificam as famí- 

lias escravizadas como infelizes. Para eles, a felicidade estava atrelada à liberdade e acesso a 

bens materiais, principalmente. Dessa forma, a condição de cativeiro em que se encontravam, 

aliados às duras condições financeiras que lhes eram impostas, inviabilizava a possibilidade 

das/os escravizadas/os serem felizes De acordo com as respostas das duplas, o cativeiro era 

sinônimo de infelicidade. Isto porque, considerados como mercadoria, vítimas de toda sorte 

de preconceito e humilhações restava resignar-se, desistindo da luta pela liberdade. Para o  

G7, a infelicidade residia no preconceito racial; já para o G8, além de aceitar passivamente a 

escravidão também transmitiam essa aceitação aos filhos, gerando com isso infelicidade. O 

G7 e o G8 comungam da ideia de que a família negra atual é feliz a despeito das adversidades 

que enfrentam. O G9 identifica a ausência de livre arbítrio na família negra do passado, embo- 

ra não demonstre clareza em relação à situação dessa família na atualidade. 

Através das narrativas realizadas pelo G7, G8, G9, é possível perceber a permanência 

de generalizações que persistem acerca da condição de pessoas negras no período escravista. 

A ideia de sofrimento, dor, passividade e resignação diante das adversidades, são visíveis nas 

narrativas realizadas. A despeito das discussões feitas sobre as resistências ao cativeiro e as 

diversas estratégias de enfrentamento à escravidão do povo negro, ainda vigorou nas narrati- 

vas a noção do escravo sofredor, que não lutou, nem ofereceu resistência à escravidão. Sabe- 

se que a crueldade do cativeiro provocou grande sofrimento entre os escravizado mas estes 

souberam resistir traçando diversas estratégias de sobrevivência. 

É possível perceber na fala dessas duplas, que elas/eles não se veem refletidos nessas 

histórias, não conseguem se identificar com essas pessoas e em suas falas reproduzem os este- 

reótipos ainda existentes no imaginário coletivo da sociedade brasileira. Não percebem, por 

exemplo, que a liberdade para quem vivia na condição de cativeiro poderia ser sinônimo de 

felicidade. As respostas desses grupos denotam a permanência de uma consciência histórica 
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tradicional (RUSEN, 1992, p. 12), onde fazem generalizações sobre as condições de sobrevi- 

vência da população negra e percebem as regras da vida social como gerais, se um negro, a 

visão do protagonismo e resistência negra é desconsiderada diante da ideia evidenciada pelos 

grupos de que de t todas/todos que viveram o flagelo da escravidão se conformaram diante 

daquele contexto adverso. 

Levando-se em conta que a identidade se constrói gradualmente, as narrativas do 

G7,G8,G9 demonstram os desafios que se colocam cotidianamente na construção de uma 

identidade pois, “construir uma identidade negra positiva em uma sociedade que historica- 

mente, ensina aos negros, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se a si mesmo 

é um desafio enfrentado pelos negros e negras” conforme afirma Gomes (GOMES, 2005, p. 

43). 

A proposta da segunda atividade por sua vez, buscava verificar a percepção a respeito 

da família negra na atualidade e impactos da escravidão em sua formação do ponto de vista 

econômico, onde a maior parte das famílias negras ocupam posições subalternas e sobrevivem 

com rendas baixas, que se revelam insuficientes para atender às suas necessidades básicas 

para a sobrevivência , no aspecto educacional onde, por muito tempo, perdurou nas produções 

didáticas as discriminações em relação à imagem da/o negra/o apenas como mão de obra e 

desconsiderando o seu papel de sujeito ativo, construtor e transformador da sua realidade. As 

respostas a essas questões foram organizadas na tabela abaixo. 

 
 

Quadro 4 Apresentar as características das famílias negras na atualidade 

 
G1 

“A família negra nos dias de hoje são recebidas (mesmo 

com preconceito) na sociedade, tendo de direito de exercer 

qualquer profissão independente do título”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 

 
G2 

“As famílias de hoje não são mais unidas, a maioria das fa- 

mílias são sem pais, a mãe faz a maior parte na vida dos 

filhos, e por isso a dificuldade é maior. Eu mesma sou mãe 

solteira tenho quatro filhos em casa e a situação não é fá- 

cil[...] para educar essas crianças”. 
(Respostas da 2ª dupla) 

 

G3 
“Discriminação racial, pobreza, falta de transporte para che- 

gar à escola, família dividida”. 
(Respostas da 3ª dupla) 

 
G4 

“A característica era morar na roça, pois ele era unido plan- 

tando, colhendo, vivendo todo mundo e vivendo todos junto 

até hoje com tudo feito pelos próprios moradores”. 
(Respostas da 4ª dupla) 



89 
 

 

 

 

 
G5 

“A luta pela preservação da família, muitos moram na roça, 

não tem condição de estudar, as dificuldades na renda finan- 

ceira continua grande na atualidade”. 
(Respostas da 5ª dupla) 

 

G6 
“Família separada, dificuldade de ir à escola, cabelos, cres- 

pos, pouca renda financeira, sem oportunidade de estudar”. 
(Respostas da 6ª dupla) 

 

 

G7 

“Joana não foi criada pelos pais, e a tia não compreendia o 

fato dela ser negra e querer defender a raça, achava tudo isso 

uma bobagem”. Iraci estudava na roça e seus pais a estimu- 

lavam a estudar, os pais tinha muitas crianças e ela ela tinha 

que ajudar a mãe, mas independente da dificuldade eles 

eram felizes”. 
(Respostas da 7ª dupla) 

 
 

G8 

Na narrativa de Joana e Iraci, as características são seme- 

lhantes, as famílias sem condições de criar os filhos e com 

isso aconteceu esses acasos na vida das entrevistadas, anti- 

gamente era o que as pessoas pobres e negras faziam. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 
G9 

Hoje são mulheres negras que conquistaram sua indepen- 

dência financeira, conseguiram construir suas famílias e 

modificar seu espaço familiar. 
(Respostas da 9ª dupla) 

 FONTE: AUTORA (2018) 

 

Nas respostas acima elencadas, verificou-se a manutenção de problemas que afetam as 

famílias negras como dificuldades financeiras, preconceito racial, fragmentação familiar, difi- 

culdade de acessar serviços básicos como educação e transporte e esses fatores se colocam 

como impeditivos da melhoria na qualidade de vida. A questão de classe é percebida em todas 

as narrativas. A pobreza é vista como um dos maiores entraves ao desenvolvimento da popu- 

lação negra, visto que, conforme Antônio Sérgio Guimarães, a pobreza, acomete com maior 

incidência, a população negra (GUIMARÃES, 2001, p.130). 

O G1 aponta a perpetuação do racismo contra as famílias negras a despeito do fato de 

que, o mercado de trabalho está mais acessível se comparado ao passado, essa resposta de- 

monstra sentido de orientação no tempo, quando distingue a permanência do racismo e as 

mudanças no acesso ao mercado de trabalho. 

É possível perceber que as duplas se enxergam nessas realidades apresentadas nas res- 

postas. Chama a atenção, inclusive, na resposta do G2, que uma das integrantes evidencia as 

dificuldades enfrentadas para criar os filhos sozinha, sem suporte afetivo e financeiro de um 

companheiro. Esse fato indica a permanência de vulnerabilidades que atravessam a trajetória 

de mulheres negras. Assim como no passado, as ex-escravizadas muitas vezes tinham que 
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lidar sozinhas com a criação dos filhos sem nenhum tipo de amparo , na atualidade esse fato 

ainda é recorrente e aparece. 

De acordo com as narrativas de cada grupo, elaborei o quadro quantificando as ca- 

racterísticas encontradas nas famílias negras atuais baseadas nas categorias raça classe e gêne- 

ro. Estes conceitos são discutidos ao longo dessa pesquisa e se constituem como importantes 

lentes para pensar a realidade da população negra e especificamente a condição das mulheres 

negras na sociedade. Diante disso, elaborou-se a tabela abaixo com a finalidade de verificar a 

aprendizagem histórica dessas categorias conceituais junto à turma investigada. 

 
 

Quadro 5 Categorias e aspectos analisados 

Aspectos 

observados na análise 

Grupos que 

abordaram o tema 

Preconceito racial G1, G3, G7 

Condição financeira precá- 

ria 

 

G2, G3, G6, G7, G8 

Relações de gênero G2, G6, G7, G8, G9 

 

Fragmentação familiar 

 

G1, G2, G3 

 FONTE: AUTORA (2018) 
 

Das categorias mencionadas pelos grupos, se destacam com mais ênfase: classe e gê- 

nero. Embora alguns grupos se detenham na análise do preconceito racial como uma das ma- 

nifestações do racismo, ficam evidenciadas em suas narrativas os cruzamentos ou interseccio- 

nalidades que atravessam a vida das mulheres em situação de pobreza. Isso fica expresso na 

fala de uma das participantes do G2, que afirma cuidar sozinha dos filhos. Por ser “mãe soltei- 

ra”, esse fato acarreta uma pesada carga por conta do abandono emocional e financeiro. É  

uma realidade vivenciada cotidianamente por mulheres negras brasileiras que, até, ainda são 

estigmatizadas pelo fato de ter filhos e não possuírem companheiro. Este é um fenômeno his- 

tórico que remonta à época escravista. A esse respeito, Sueli Carneiro (2003, p.48) nos infor- 

ma que, a mulher negra, devido às opressões da escravidão, era lançada à própria sorte, tinha  

e que contar consigo mesmo para cuidar de si e dos seus filhos. 

A resposta do G9, por sua vez, põe em relevo o protagonismo das mulheres negras que 

têm alcançado independência financeira, constituindo família e adquirindo papel de destaque 
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na estrutura familiar. Com a narrativa do G9, percebe- se mudanças no papel desempenhado 

pelas mulheres na sociedade e na família e especialmente as mulheres negras. Esse fato deno- 

ta as transformações que vem ocorrendo nas relações de gênero e contribuindo para rever an- 

tigas formulações e tornar visíveis sujeitos e processos até então ignorados, conforme nos 

indica Louro (LOURO, 1995, p.109). 

Na análise das narrativas produzidas pelos grupos é visível que as discussões, acerca 

da representatividade da mulher dentro da família negra no passado e no presente, necessitam 

ser visibilizadas e analisadas sob a ótica dos estudos de gênero. Porque, conforme assinala 

Pedro (2005), entrar para história tem sido um valor disputado uma vez que na história positi- 

vista o destaque era dado aos homens brancos e seus feitos. Assim, desconstruir noções que 

sub-representam a mulher, é fornecer subsídios fundamentais para desnaturalizar as relações 

de gênero, baseadas no predomínio masculino sobre a mulher, seja esse homem branco ou 

negro. Ademais é necessário partir do entendimento de que “as mulheres que vivem diaria- 

mente em situações de opressão, muitas vezes adquirem uma consciência sobre a política pa- 

triarcal a partir de sua experiência de vida, da mesma forma com que desenvolvem estratégias 

de resistência” (HOOKS, 2015, p.203). 

No próximo tópico, serão apresentados os resultados da sequência sobre o processo de 

escolarização da mulher negra. Serão comparados dois períodos da história do Brasil com 

intuito de evidenciar os processos que contribuíram para as mudanças ocorridas ao longo do 

tempo. A partir daí serão quantificadas  e analisadas as respostas obtidas. 

 

5.2 Análise da sequência: Eixo escola 

 

A segunda sequência didática abordou o processo de escolarização das mulheres ne- 

gras estabelecendo comparação entre o período imperial e o séc. XXI. Essa sequência contou 

com uma atividade composta por três questões. As respostas obtidas das duplas foram elenca- 

das e organizadas nos quadros abaixo. 

 
 

Quadro 6 Que mudanças ocorreram no processo educativo das mulheres? 

 
G1 

“Apesar das mulheres negras já ter acesso à educação, muitas tinham 

certas dificuldades para estudar [,..] não tinham tempo ou estímulo 

para o estudo, na maioria das vezes o deslocamento também era pre- 

cário”. 
(Respostas da 1ª dupla) 
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G2 

“Nem os negros nem os adultos não podiam estudar, hoje em dia, as 

pessoas tem oportunidade mas não pode, porque ou estuda ou traba- 

lha”. 
(Respostas da 2ª dupla) 

 
G3 

Era impedida de estudar[...] não podia entrar em certos lugares, hoje 

em dia não é mais impedida, através de projetos sociais e o total di- 

reito de ir e vir. 
(Respostas da 3ª dupla) 

 
G4 

“De primeiro era menino com menino e menina com menina e estu- 

davam em salas separadas e agora todos estudam juntos na mesma 

sala”. 
(Respostas da 4ª dupla) 

 
G5 

“Antes as mulheres com descendência africana não podia ter acesso 

nenhum a educação, hoje pode ter acesso com igualdade de ensino a 

todos os gêneros”. 
(Respostas da 5ª dupla) 

 
G6 

“A facilidade dos estudos com o passar do tempo, as oportunidades e 

acesso perto, o desenvolvimento da escola, a necessidade de voltar a 

escola”. 
(Respostas da 6ª dupla) 

 

G7 
“Afrodescendentes buscando seu lugar no interior da escola [...]hoje 

em dia é tudo liberado e gratuito”. 
(Respostas da 7ª dupla) 

 
G8 

“Hoje as escolas junto, a escola oferece muitas oportunidades aos 

jovens adolescentes e adultos: transportes, localidades, opções, me- 

renda, e outros meios de incentivos aos que querem estu- 

dar”.(Respostas da 8ª dupla) 

 
G9 

Na época da escravidão o que mais dificultava o estudo da mulher 

negra era o preconceito, o machismo, mas hoje em dia melhorou bas- 

tante, hoje o preconceito diminuiu, mas é certo que tem que haver 

melhoras”. 
(Respostas da 9ª dupla) 

 
G10 

Hoje em dia todas as mulheres negras tem o direito de se formar, ter 

a profissão que desejar, porque antes não tinha direitos e não podia 

estudar. 
(Respostas da 10ª dupla) 

 
G11 

“[...] Antigamente elas só tinham direito a cozinhar, passar, costurar 

e cuidar das crias, hoje em dia ela pode estudar, se formar e escolher 

a profissão que quiser”. 
(Respostas da 11ª dupla) 

 FONTE: AUTORA (2018) 

 

As respostas de boa parte dos estudantes evidenciam a compreensão acerca das difi- 

culdades no processo de escolarização vivenciado historicamente pela mulher negra. No en- 

tanto, algumas duplas não conseguiram identificar as mudanças que ocorreram em relação ao 

passado e outras, por sua vez, compreenderam as dificuldades como sendo comum aos ho- 

mens e mulheres. Esse fato não se sustenta se for analisado à luz da categoria gênero na pers- 
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pectiva interseccional, porque a interdição escolar às pessoas negras foi um dos traços carac- 

terísticos do Brasil em todas as fases do escravismo. Sobre a mulher negra os impedimentos 

eram ainda maiores, até ratificados juridicamente a exemplo da Lei de outubro de 1827, que 

permitiu o ingresso de mulheres brancas nas escolas, mas não contemplou as mulheres negras, 

ainda proibidas de frequentar a escola. Segundo Carneiro, essa Lei de 1827
14

, expressava os 

paradoxos da trajetória desse grupo na sociedade brasileira, enquanto portadoras de uma cida- 

dania incompleta e subordinada (CARNEIRO, 2016, p.128). 

Durante todo o período colonial e também no período imperial, diversos foram os en- 

traves jurídicos criados para interditar o acesso das mulheres negras à educação formal. A 

visão que orientava essa prática era aquela que ratificava as ideias de subalternidade dos ne- 

gros e negras capazes somente de trabalhos braçais, ignorantes, com limitadas qualidades hu- 

manas (ibdem,p.128). Para essas pessoas, portanto, o ensino escolar se tornava distante e pra- 

ticamente inacessível. Isso porque a sociedade brasileira pôs em prática, durante longo tempo, 

ideias e teorias racistas. Estas tiveram o intuito de sedimentar a dominação e a exploração de 

mulheres negras, restringindo seu direito natural à educação que é uma das mais importantes 

vias de ascensão social. 

Trazer à tona as narrativas de mulheres negras sobre seu percurso escolar, foi impor- 

tante para que as/os alunas/os compreendessem que as lutas diárias que a população negra 

trava pelo direito precípuo à educação, tem ramificações no passado escravista brasileiro, não 

é um problema recente e de fácil solução. Portanto, se reveste de importância a percepção 

histórica acerca dos avanços e recuos da desigualdade racial e de gênero na sociedade brasi- 

leira. Nessa questão, as respostas obtidas demonstraram o desenvolvimento da aprendizagem 

histórica e a apropriação da competência narrativa, que por sua vez, são dimensões visíveis do 

desenvolvimento da consciência histórica (SCHMIDT; ALBAN, 2016, p. 34). 

Vale destacar que nas respostas à questão 1, a proibição de frequentar a escola foi um 

dos aspectos mais destacados nas análises feitas pelas duplas. Na tabela abaixo quantificare- 

mos as respostas dadas a essa questão. 

 
 

Quadro 7 Quantificação das respostas às categorias analisadas 

Aspectos observados Equipes que identificaram 

Interdição à escola devido ao 
Gênero 

G1, G3, G5, G9, G10 e G11 

 

14 
Esta Lei ratificava a exclusão das mulheres negra estabelecida pela Constituição de 1824, que estabelecia que 

só poderia frequentar as escolas brasileira a população livre e vacinada, portanto negros e negras não interditados 

nesses espaços. 
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Interdição devido à raça/etnia G1, G5, G9 e G10 

Transformações positivas no 

acesso à escolarização 

G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10 e G11 

 FONTE: AUTORA (2018) 

Algumas narrativas expressam visões ainda romantizadas a respeito da inserção iguali- 

tária dos gêneros na escola, ou seja, apresentam uma certa dificuldade em perceber questões 

que perpassam o cotidiano nas escolas como a subinclusão de mulheres negras nos materiais 

didáticos além das dificuldades enfrentadas pelas mulheres, principalmente as que são mães , 

em permanecer na escola. Essa visão demonstra uma ausência de competência para a experi- 

ência histórica, qual seja, a capacidade de aprender a olhar o passado e resgatar sua qualidade 

temporal, diferenciando-o do presente. Os outros grupos se posicionam de forma mais crítica. 

Podemos verificar então o desenvolvimento da competência narrativa que pode ser entendida 

como “a habilidade da consciência humana para levar a cabo procedimentos que dão sentido 

ao passado, fazendo efetiva uma orientação temporal na vida prática presente por meio da 

recordação da realidade passada” (RUSEN, 2006, p. 14). 

Na questão 2, as respostas obtidas não apresentaram discrepâncias como veremos na 

tabela a seguir: 
 

Quadro 8 Localize no texto de apoio um trecho onde fica explícita a desigualdade de gênero na edu- 

Cação 

G1 
“Meu processo foi muito lento não tive muita oportunidade na vida”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 
G2 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil. 

As meninas tinham aulas de leitura, cálculo, escrita e prenda domésti- 

ca”. 
(Respostas da 2ªdupla) 

 
G3 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil, 

princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram lecio- 

nadas aulas de leitura, escrita cálculos e prenda doméstica”. 
(Respostas da 3ª dupla) 

 
G4 

“Historicamente ocorreram diversos impedimentos de acesso de pessoas 

de origem africana à educação no Brasil. Muitos anos homens e mulhe- 

res tiveram dificuldade de ir à escola”. 
(Respostas da 4ª dupla) 

 
G5 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil, 

princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram lecio- 

nadas aulas de leitura, escrita cálculos elementares e prenda doméstica”. 

(Respostas da 5ª dupla) 

 
G6 

“Os meninos tinham aulas diferenciadas das meninas como, por exem- 

plo, era aplicado princípio de moral e doutrina religiosa, já para as me- 

ninas cálculos elementares e prendas domésticas”. 
(Respostas da 6ª dupla) 
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G7 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil, 

princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram lecio- 

nadas aulas de leitura, escrita cálculos elementares e prenda doméstica”. 

(Respostas da 7ª dupla) 

 
G8 

“As escolas primárias eram diferentes por gênero: os meninos tinham 

aula de leitura. Já para as meninas... cálculos elementares e prendas do- 

mésticas. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 
G9 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil, 

princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram lecio- 

nadas aulas de leitura, escrita cálculos elementares e prenda doméstica”. 
(Respostas da 9ª dupla) 

 
 

G10 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil, 

princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram lecio- 

nadas aulas de leitura, escrita cálculos elementares e prendas domésti- 

cas”. 
(Respostas da 10ª dupla) 

 
 

G11 

“Os meninos tinham aulas de leitura, escrita, cálculos, história do Brasil, 

princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram lecio- 

nadas aulas de leitura, escrita cálculos elementares e prendas domésti- 

cas”. 
(Respostas da 11ª dupla) 

 FONTE: AUTORA (2018) 

 

Infere-se a partir das narrativas que, com exceção do G1, que se refere à experiência 

de um dos seus integrantes e ressalta a pouca oportunidade de estudo que vivenciou, provo- 

cando lentidão no seu percurso escolar, os demais grupos localizaram no texto o trecho em 

que são destacadas as matérias ensinadas aos meninos. Ali fica claro o “aprofundamento” e 

maior abrangência nos estudos que, de forma reduzida e simplificada, é ensinada para as me- 

ninas. Vale salientar que a matéria relacionada às prendas domésticas consta exclusivamente 

do currículo das meninas, numa clara definição dos papeis de gênero dentro da escola. Isso, 

por sua vez, reproduz o que a sociedade considera como conhecimento “típico” do universo 

feminino e masculino. 

O objetivo da atividade foi alcançado, pois as duplas conseguiram identificar a desi- 

gualdade de gênero que ocorria no ensino ministrado nas escolas brasileiras para meninos e 

meninas, desde o período imperial. Durante o debate, algumas alunas inclusive, lembraram 

que aprenderam na escola prendas domésticas na disciplina de Educação para o Lar e que era 

na lembrança delas “uma chatice, parecia que a gente só tinha que aprender a cuidar de casa, 

filho e marido”. 

Importa destacar que a visão da mulher, atrelada às responsabilidades para com o ma- 

rido e filhos, não se limitou ao período imperial. Ao contrário, perpassou diferentes períodos 
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da história do Brasil, a exemplo da disciplina Educação Para o Lar, ministrada nas escolas 

públicas brasileiras na década de 1970 e 80. Essa matéria tinha a função de preparar as mulhe- 

res para ser um esteio moral e suporte adequado para o êxito profissional do marido e o cres- 

cimento dos filhos (REIS; BRITO, 2012, p. 68). A oferta dessa disciplina ratificava as rela- 

ções hierarquizadas de gênero que atrelava a existência da mulher ao seu papel de mãe, espo- 

sa e rainha do lar. 

A questão 3 dessa sequência se detém na análise de fragmentos de falas das mulheres 

entrevistadas. Elas relatam suas vivências durante o processo de escolarização. As respostas 

das duplas sobre essa questão foram elencadas na tabela que organizamos abaixo: 

 
 

Quadro 9 A partir das entrevistas, identifique os três fatores que dificultaram a permanência das 
estudantes na escola 

 
G1 

“A falta de recursos para frequentar a escola, incentivo, pessoal ou da família, 

dificuldade de deslocamento ou necessidade de ajudar a família”. 

G2 “Trabalho, filhos e a falta de interesse nos estudos”. 

 
G3 

“Maternidade, maior demanda do que a oferta, trabalho infantil, mudança de 

cidade”. 

 

G4 
“Tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então isso me impediu que eu con- 

tinuasse os estudos. Deixei de estudar porque me casei”. 

G5 “A distância, os nascimentos dos filhos e a dificuldade financeira” 

G6 “Pouca oportunidade, o acesso a escola era difícil, a falta de escola”. 

G7 “Filhos e família, trabalhar para sustentar, mudanças de cidade e falta de in- 

centivo. 

G8 “Joana: difícil acesso, Iraci: preguiça, Ivaneide: farda escolar”. 

 
G9 

“Muitos dos fatores foi que tiveram filhos muito cedo, outras por custo finan- 

ceiro e outras por dificuldade”. 

 
G10 

“Umas tiveram muita dificuldade na vida e foi mãe cedo, a outra teve dificul- 

dade por não ter moradia certa, a terceira, os pais não tinham condição nem 

para comprar uniforme e a escola exigia, quando ela voltou não tinha paciên- 

cia e não entendia nada”. 

 
G11 

“Joana: ela não teve muita oportunidade de estudar, se tornou mãe cedo, e por 

isso tinha outra obrigação e teve que deixar o estudo de lado. Iraci: Porque 

morava na roça e tinha muita dificuldade. Maria: Porque não tinha uma mora- 
dia certa e ficava morando de cidade em cidade e isso a impedia de estudar”. 

 FONTE: AUTORA (2018) 



97 
 

 

 

 

 

 

O quadro retratou as percepções acerca dos fatores que teriam dificultado a permanên- 

cia das mulheres na escola. As questões relacionadas a gênero se destacam nas narrativas dos 

alunos, pois entre os motivos que dificultaram a permanência das mulheres nas escolas se 

encontram as questões ligadas à maternidade e aos cuidados com os filhos. Em uma sociedade 

machista como a que ocorre no Brasil, essa função é atribuída única e exclusivamente à mu- 

lher. Conforme pondera Sueli Carneiro, isso gera uma sobrecarga que produz efeitos negati- 

vos no seu desenvolvimento pessoal e profissional (CARNEIRO, 1989, p. 12). 

Durante a discussão dos fragmentos das entrevistas, foi possível perceber que as/os 

demais alunas/os se identificavam com as narrativas. Uma aluna inclusive afirmou que através 

daqueles depoimentos “estava voltando ao passado, parecia um filme”. Pouquíssimos foram 

as/os que não se identificaram de alguma forma com as narrativas. Chamou nossa atenção o 

comentário feito por outra aluna que afirmou que aquelas histórias eram suas também, porque, 

em cada trecho das narrativas, ela “via uma parte de sua vida”. 

Ao identificar a maternidade como fator de impedimento no processo de escolarização 

das mulheres, sob a ótica de Rusen, os estudantes demonstraram atribuição de sentido às ex- 

periências no tempo (RUSEN, 2001, p. 7). Problematizar, portanto, o cuidado com a prole 

como função atribuída unicamente à mulher é tarefa que urge e necessita ser posta em questão 

nas escolas, que permanece delimitando o lugar desigual, de meninos e meninas no seu interi- 

or (LOURO,1997, p. 17). Dessa forma, faz-se necessário uma cuidadosa reflexão no uso da 

categoria gênero, refletindo a partir da história das mulheres e percebendo a história dos ho- 

mens em contraponto (PIRES, 2016, p. 114). Isso para proceder a uma mudança substantiva 

nas relações de gênero desiguais que estão postas na sociedade em que vivemos. 

Verificou-se que o trabalho desenvolvido a partir de narrativas de mulheres negras es- 

tudantes foi relevante, pois ocorreu um grande envolvimento durante a realização das ativida- 

des, principalmente porque as histórias que as alunas compartilharam permitiram que outras 

pessoas também se identificassem e reconhecessem suas experiências como frutos de um con- 

texto histórico. As mulheres entrevistas, mesmo tendo seus nomes reais ocultados para garan- 

tir o sigilo, fizeram questão de se revelar â medida que os textos iam sendo lidos e discutidos 

com a turma. As mulheres entrevistadas se sentiram prestigiadas e protagonistas durante a 

aplicação das sequências. Falas como “estou me sentindo muito importante”, “a melhor parte 

de contar minha experiência de vida é saber que elas vão ser usadas para discutir a situação 

das pessoas negras”, “nunca pensei que o que eu vivi pudesse ser usado como assunto em sala 
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de aula”, ilustram bem a forma como elas perceberam a importância de suas narrativas como 

fonte para a história. 

Os alunos por sua vez, conseguiram se perceber nas narrativas das mulheres e estabe- 

lecer uma aproximação com suas próprias realidades. Destacamos um dos comentários do 

aluno B que pondera “eu como negro já passei por tanta coisa que na hora eu não percebia 

como discriminação, agora eu vejo que era preconceito mesmo por eu ser negro. Mas se para 

a gente homem já é difícil, estou percebendo que para as mulheres negras é mais pesado ain- 

da”. 

 

5.3 Análise da sequência: Eixo trabalho 

 

A sequência didática, que se ocupou da dimensão trabalho, buscou compreender de 

que forma as relações étnico-raciais e de gênero impactaram no passado e ainda impactam a 

vida de pessoas negras na atualidade. Também compreender a atuação da mulher negra no 

mundo do trabalho e as transformações que podem ser verificadas nessa área. 

Nessa sequência foram realizados três encontros de duas aulas cada. Assim como as 

demais sequências, esta suscitou debates acalorados, pois o público participante era composto 

de trabalhadores e trabalhadoras. Estes vivenciam cotidianamente situações que foram discu- 

tidas ao longo do desenvolvimento das atividades. Isto fez com que a dimensão do trabalho se 

transformasse em uma das que mais despertaram o interesse e a vontade da turma em discutir 

e colocar suas visões e percepções. Isto foi feito a partir do diálogo com as fontes e com os 

autores que referendam essa pesquisa. 

A primeira atividade foi composta por três questões e usou como subsídio as discus- 

sões realizadas a partir da análise iconográfica das fotografias exibidas sobre o trabalho de 

mulheres negras no século XIX e no século XXI. A primeira questão da atividade solicitava 

que fossem identificados os períodos em que foram produzidas as fotografias. A esse respeito, 

com exceção do G9, que chamou a atenção para o séc. XIX sobre a indumentária diferente  

das mulheres trabalhadoras; e no século XXI para a diferença na importância e no trabalho 

desenvolvido pela mulher negra na atualidade. Os demais grupos se limitaram apenas a identi- 

ficar os períodos abordados nas fotografias como sendo o século XIX e o XXI. Os outros dois 

itens da atividade serão transcritos nas tabelas que elaboramos abaixo. 

 

 
Quadro 10 De que forma o trabalho da mulher negra é retratado na imagem? 
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G1 

“No século XIX era escrava, era ama de leite e trabalhava vendendo o que 

produzia. Hoje no século XXI temos mulheres ministra, presidente, con- 

quistando com muitas lutas”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 

G2 
“Mudança entre raça, cor, liberdade, preconceitos, profissão educação e 

títulos”. 
(Respostas da 2ª dupla) 

 
G3 

“Hoje em dia melhorou bastante, só que tem que melhorar algumas coisas, 

mas hoje no século XXI com muito esforço dessas mulheres, ela teve o seu 

valor, ela é médica, professora universitária, ministra etc”. 
(Respostas da 3ª dupla) 

 
G4 

“Serviço braçal de sol a sol, sem hora para descansar como escravos de seus 

senhores, sem vez de escolha de trabalho. Na atualidade[...] ela trabalha 

fora, cuida da casa, dos filhos, estuda, muitos são independentes”. 
(Respostas da 4ª dupla) 

 
 

G5 

“O trabalho da mulher negra era sofrer no sol quente e vendendo alimentos, 

elas descalça, e as escravas eram babás [...]Hoje em dia elas podem ter um 

emprego de que sonhou, elas tem a oportunidade de estudar e ter uma vida 

boa em família”. 
(Respostas da 5ª dupla) 

 

G6 
“Período imperial as mulheres trabalhavam a troco de nada, no séc. XXI o 

trabalho mudou muito pois agora todos tem oportunidades para trabalhar.” 
(Respostas da 6ª dupla) 

 
G7 

“No império eram trabalhadoras árduos, que ficavam expostos ao sol sobre 

ordens dos senhores. Já nos dias atuais elas trabalham com muito esforço de 

estudo e menos braçais” 
(Respostas da 7ª dupla) 

 

G8 

“Com desigualdade racial em ambas imagens. Não muda nada, apenas a 

posição no mercado de trabalho” 
(Respostas da 8ª dupla) 

 
G9 

No séc. XIX: As mulheres trabalham com vendas de artesanatos, outras são 

serviças, são empregadas. No séc. XXI, tem imagem de mulheres negras 

sendo médicas, advogadas, superiores, a funções de antes”. 
(Respostas da 9ª dupla) 

 
 

G10 

“Sofrido e sem dignidade alguma”. 
“Digno, feliz e merecido mas há preconceito, ainda mais de pouco a pouco 

elas estão tomando seu lugar porque naquela época elas só podiam traba- 

lhar[...]não tinha felicidade alguma”. 
(Respostas da 10ª dupla) 

 
G11 

“No período imperial, trabalho visto como sem importância, para a socieda- 

de”. 

“Período atual: cargos de alta importância para sociedade” . 

(Respostas da 11ª dupla) 

 Fonte: AUTORA, 2018 

 

Pode-se identificar, em algumas narrativas, o olhar que ainda é direcionado aos traba- 

lhos braçais que, na atualidade, ainda são desvalorizados pois remete ao passado escravista 

brasileiro. Nessa época as tarefas pesadas eram realizadas por negros escravizados. Essa visão 
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encontra respaldo na atualidade, onde os trabalhos que exigem esforço físico são percebidos 

como menos importante. Portanto, recebem menor remuneração. A proposta da atividade era 

perceber as transformações que ocorreram no mercado de trabalho. Com isso, buscamos veri- 

ficar, por meio das narrativas, se os alunos perceberam as mudanças processadas no mercado 

de trabalho para as mulheres negras. Verificou-se que, confrontadas com as evidências do 

passado, a atualidade apresenta um novo e promissor panorama. Nele, o acesso à educação é 

ressaltado como um passaporte para uma vida mais digna e feliz. 

Destaca-se, a análise feita pelo G11. Ele destoou significativamente dos demais, quan- 

do percebeu a “desigualdade racial em ambas imagens. Não muda nada, apenas a posição no 

mercado de trabalho”, defendendo que a desigualdade racial continua. Nesse quesito, vimos 

que a consciência histórica que se sobressai é a tradicional, cujas orientações “apresentam a 

totalidade temporal que faz significativo o passado e relevante a realidade presente e a sua 

extensão futura como uma continuidade dos modelos de vida e os modelos culturais pré- 

escritos além do tempo” (RUSEN, 1992, p. 12). 

Não perceber nenhuma forma de transformação para a mulher negra no mercado de 

trabalho é negar suas conquistas até então. Isso indica traços de uma consciência histórica 

tradicional. A questão racial é ainda uma questão na sociedade brasileira? Sabemos que sim, 

porém é necessário reconhecer que ocorreram avanços como fruto das lutas históricas de gru- 

pos negros, principalmente das mulheres que lutaram e ainda lutam por mudanças. Percebe- 

se, no entanto que há um longo caminho na busca por uma realidade mais favorável para as 

mulheres negras, onde o acesso a condições mais justas de existência seja de fato concretiza- 

das. Veremos a seguir, as interpretações da segunda questão a qual segue transcrita com as 

respostas dos alunos: 

 
 

Quadro 11 Que mudanças são percebidas na comparação das funções exercidas pelas 
mulheres negras no passado e no presente? 

 
G1 

“No séc. XIX as mulheres negras era escravas e não tinha oportuni- 

dade de entrar na escola e escolher uma profissão como hoje no séc. 

XXI”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 

G2 
“No passado a mulher negra era escrava sem o direito liberdade. 

Hoje a mulher negra é livre com o livre arbítrio”. 
(Respostas da 2ª dupla) 

 
 

G3 

“As mudanças foram bastante. Antes ela não tinha muito o que es- 

colher elas era obrigada a vender frutas etc. Mas hoje com muita 

força de vontade seu valor elas teve o seu verdadeiro valor. Sendo 

médico, ministra, professora, universitária etc. 
(Respostas da 3ª dupla) 
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G4 

“No passado a mulher negra era escrava sem o direito de liberdade. 

Hoje a mulher negra é livre com o livre arbítrio de escolha e respei- 

to.” 
(Respostas da 4ª dupla) 

 
 

G5 

“No presente as mulher tem mais oportunidade de estudar tem mais 

oportunidade de estudar, trabalhar, e ter uma vida digna com sua 

família é antigamente as mulheres era escravizada não tinha tempo 

pra nada. Não podia ter uma vida digna, não podia estudar.” 
(Respostas da 5ª dupla) 

 
G6 

“As mudanças são que elas não tinham oportunidade de trabalho 

desde antes do século XIX e agora elas tem estudo e oportunidade 

de emprego”. 
(Respostas da 6ª dupla) 

 

G7 
“No período imperial não podia trabalhar em qualquer área e, hoje 
pode ir exercer em qualquer profissão que deseja e quiser.” 

(Respostas da 7ª dupla) 

 

G8 
“No século XIX elas ganhavam a liberdade em troca de trabalhos 

exercidos na agricultura”. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 
G9 

“No passado dava para observar que os trabalhos eram inferiores, já 

na atualidade as mulheres tem funções superior e cargos importan- 

tes”. 
(Respostas da 9ª dupla) 

G10 
“Porque hoje elas podem estudar e trabalhar onde se sente feliz”. 
(Respostas da 10ª dupla) 

 
G11 

“Eram escravas exploradas pelos seus senhores, hoje são livres e 

estudaram, se capacitaram, exercem funções melhores e de outros 

valores econômicos”. 
(Respostas da 11ª dupla) 

 Fonte: AUTORA, 2018. 

 

Todas as respostas das duplas acima transcritas, demonstram a compreensão das mu- 

danças positivas nas funções destinadas às mulheres e na transformação dos papeis os quais 

lhe foram impostos e, segundo Scott, são criações inteiramente sociais baseadas nas diferen- 

ças percebidas entre os sexos (SCOTT, 1995, p. 86). Na atualidade, cada vez mais, as frontei- 

ras que delimitavam as funções a serem exercidas pelas mulheres estão sendo diluídas. Isto 

pode ser percebido em frases como “No período imperial não podia trabalhar em qualquer 

área e, hoje pode ir exercer em qualquer profissão que deseja e quiser.” (G7) ou ainda reco- 

nhecer que: “No passado dava para observar que os trabalhos eram inferiores, já na atualidade 

as mulheres tem funções superior e cargos importantes” (G9). 

Pode-se observar que as narrativas expressam uma orientação no tempo em relação às 

atividades desenvolvidas pelas mulheres no passado e na atualidade. Segundo os relatos dos 

estudantes, no tempo atual elas podem acessar “melhores cargos”, “funções melhores”, traba- 

lhar onde se “sente feliz”. Essas expressões demonstram a compreensão da mudança nas rela- 
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ções de trabalho e a manifestação da consciência histórica genética, a qual parte da concepção 

de que, “no centro dos procedimentos para dar sentido ao passado encontra-se em si mesmo a 

mudança. Nessa estrutura, os argumentos seguem no sentido de que "os tempos mudam" 

(RUSEN, 1992, p.18). Isso implica no reconhecimento de que a mudança dá sentido à histó- 

ria. Importa destacar ainda que, a percepção das mudanças no papel e nas funções atribuídas 

historicamente às mulheres negras, pode contribuir na identidade étnico –racial dessas dis- 

centes, isto porque, a partir da constatação de que a condição de subalternidade não é um dado 

inerente à mulher negra mas, fruto de contextos históricos marcados pela combinação de 

opressões que recaem sobre si (CRENSAHW, 2002, p. 10). 

As respostas aferidas das duplas evidenciam a percepção de que é possível emergir 

para um lugar social mais favorável. Uma fala que reforça essa ideia foi proferida pela aluna 

Deise
15

 que comentou: “hoje em dia, com estudo, a gente pode ser o que quiser, ninguém é 

obrigada a ficar cuidando de casa dos outros e receber uma mixaria
16

 não”! A despeito da fala 

da aluna, verifica-se que o mercado de trabalho brasileiro ainda é excludente, no qual pessoas 

negras são preteridas em vagas de trabalho por causa de critérios raciais, fator que amplia as 

desigualdades. 

Nessa atividade o objetivo foi alcançado, pois, as duplas perceberam as mudanças 

ocorridas nas funções exercidas pelas mulheres nas duas temporalidades. De acordo com a 

tipologia da consciência histórica elaborada por Husen, as narrativas das duplas deixam visí- 

veis desenvolvimento de uma consciência histórica genética onde “aceitamos a história, mas a 

localizamos em uma estrutura de interpretação [..] Aqui a mudança é a essência e o que dá à 

história seu sentido (HUSEN, 2006, p.18). 

A próxima atividade se refere à compreensão dos fragmentos das narrativas de mulhe- 

res e do texto de apoio, os quais foram organizados em blocos de três questões que serão 

transcritas a seguir. Vale salientar que quatro duplas se ausentaram nesse dia e realizamos as 

análises a partir das oito duplas que estavam presentes. 

 
Quadro 12 Em quais narrativas é possível perceber o preconceito racial? 

 
G1 

“A primeira narrativa eles fazia a comida separada e ainda 

p assava do horário de almoço por ser cuidadora dos filhos 

da patroa, almoçava uma ou duas horas depois”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 

 

 
 

15 
O nome foi modificado para garantir a privacidade da aluna. 

16 
Expressão popular que se refere à quantia irrisória de dinheiro. 
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G2 

“Indicado por um amigo pra trabalhar de ajudante de pe- 

dreiro sempre ela acompanhava ele quando ele teve que se 

ausentar a pessoa que o substituiu ele tirou ela por conta 

de ser mulher”. 
(Respostas da 2ª dupla) 

 

G3 
“Para instalar-se no pequeno comércio era necessário pe- 
dir licença municipal e pagar uma taxa de matrícula”. 

(Respostas da 3ª dupla) 

 

G4 

“[...] Como na África e seus filhos e assim elas lutavam 

pela sua sobrevivência”. 
(Respostas da 4ª dupla) 

 

 
G5 

“A primeira entrevista a mulher negra fala que tomava 

conta da criança muito bem mas os pais da criança fazia a 

comida separada porque ela era negra e além disso ela ia 

comer já tarde não tinha nem mais graça, aí ela não quis 

mais não”. 
(Respostas da 5ª dupla) 

 

G6 
“O preconceito que ela não podia sentar lá com eles e ti- 

nha que comer separado deles [...]”. 
(Respostas da 6ª dupla) 

 
 

G7 

“Eu comecei a trabalhar com dezesseis anos, tomar conta 

de uma criança de um ano e ali eles me trataram normal 

né? Eles trabalhavam fora, chegava a criança tava de boa e 

na hora do almoço eu fazia a comida separada”. 
(Respostas da 7ª dupla) 

 

G8 
“O comércio varejista permaneceu exclusivamente para as 

mulheres brancas por meio de uma legislação”. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 Fonte: AUTORA, 2018. 

 

A análise das entrevistas feitas com mulheres negras trabalhadoras possibilitou diver- 

sas reflexões na turma. Isto porque a realidade de discriminações raciais, de gênero e de classe 

dizem respeito não só às depoentes, mas ilustram a realidade de mulheres negras que enfren- 

tam diariamente os desafios de viver com as marcas da diferença na pele. Essas marcas reper- 

cutem de diversas formas em suas vidas e contribuíram para delimitar o lugar que ocuparam 

durante muitos séculos na sociedade, conforme assegura Davis (DAVIS, 2016). Nessa esteira, 

bell hooks também afirma que 

 
Como grupo, as mulheres negras estão em uma posição incomum nesta soci- 

edade, pois não só estamos coletivamente na parte inferior da escada do tra- 

balho, mas nossa condição social geral é inferior à de qualquer outro grupo. 

Ocupando essa posição, suportamos o fardo da opressão machista, racista e 

classe (HOOKS, 2015, p.207). 
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Por meio das memórias dessas mulheres, foi possível perceber as permanências de es- 

tereótipos de raça, gênero e classe que estão muito vividas na sociedade, a despeito das mu- 

danças verificadas. Algumas singularidades contidas nos depoimentos trazem à luz alguns 

ângulos que só podem ser entendidos por quem sentiu na pele os efeitos da opressão cotidia- 

na. Desse lugar é que as/os participantes falam, uma vez que como negros, suas vidas são 

atravessadas cotidianamente por diversos eixos de opressão. 

Um aspecto despertou a atenção quando foram analisadas as respostas das duplas 2 e 

4. Foi possível verificar que elas não estabeleceram a relação entre o comando da questão e a 

leitura dos fragmentos das entrevistas, onde as mulheres compartilhavam experiências de pre- 

conceito racial sofridos por elas. A dupla 2 abordou o preconceito de gênero e a dupla 4 focou 

na luta pela sobrevivência no continente africano. As duplas 3 e 8, também não estabeleceram 

a relação entre as narrativas e o que era solicitado na atividade. As demais duplas consegui- 

ram estabelecer a relação solicitada e demonstraram em suas respostas a compreensão de que 

determinados fatos que ocorreram na vida das entrevistas foram decorrentes do preconceito 

racial cujos efeitos se fazem sentir cotidianamente no mundo do trabalho. A questão dois 

identifica a percepção a respeito das relações de gênero como fica demonstrado na tabela 

abaixo: 

 
 

Quadro 13 Em que situações o preconceito de gênero se manifestou de modo mais visível? 

 

G1 
“No trecho da entrevista quando a mulher que trabalha de pedreiro foi ti- 

rada e colocado o homem no lugar dela por ela ser mulher”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 
G2 

“Em todas as partes o homem sai ganhando a mulher tem que ficar dentro 

de casa pilotando o fogão e não trabalhando. Aí o preconceito vem desde 

na sociedade porque eles acham que a mulher tinha que tá dentro de casa”. 

(Respostas da 2ª dupla) 
G3 “Joana: piloto de fogão”. 

 
G4 

“O preconceito com a mulher negra é muito forte, porque por ser negra 

acham que não se deve ter oportunidade no mercado de trabalho. Assim, 

dificultam a entrada no trabalho hoje em dia”. 
(Respostas da 3ª dupla) 

 
 

G5 

“Essas mulheres negras sofreram muito pelo fato de que elas são negras, 

trabalhadoras. A primeira entrevistada tinha que comer separado, a segun- 

da trabalhadora foi mandada embora do trabalho de pedreira por ser mu- 

lher, a terceira desconfiava porque o patrão desconfiava dela roubar”. 

(Respostas da 4 ª dupla) 

 

G6 
“Com criação de leis que procuravam dificultar o valor dos africanos liber- 

tos considerados indesejáveis”. 
(Respostas da 5ª dupla) 
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G7 

“Trabalhei de ajudante de pedreiro [...] um amigo meu que me colocou e 

ele teve que se ausentar e a pessoa que substituiu ele me tirou por ser mu- 

lher [...]”. 
(Respostas da 7ª dupla) 

 
 

G8 

“Se chegar um homem e uma mulher pedreira a pessoa vai dar prioridade 

ao homem porque acha que ele tem mais força e se chegar um homem 

motorista e uma mulher o preconceito da sociedade ainda acha que a mu- 

lher tem que pilotar fogão”. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 Fonte: AUTORA (2018) 

 

A última atividade, busca investigar a percepção presente nas narrativas sobre a mani- 

festação do preconceito de gênero vivido pelas mulheres em situações corriqueiras. São pon- 

tos de partida para reflexões profundas sobre o mundo do trabalho onde estão inseridas. As 

ideias extraídas das narrativas dão conta de que houve a percepção acerca das situações em 

que a mulher é preterida em algumas funções no mercado de trabalho pelo fato de ser mulher. 

No relato de cada dupla, emerge a percepção das dificuldades que a mulher enfrenta 

no mundo do trabalho. É possível perceber na fala das duplas 1 e 5 a compreensão do precon- 

ceito de gênero ainda persistente na sociedade quando afirmam que “a mulher que trabalha de 

pedreiro foi tirada e colocado o homem no lugar dela por ela ser mulher”. Esses depoimentos 

ilustram o fato de que, a despeito de todos os avanços na discussão de gênero que perpassam a 

sociedade atual. ainda, é recorrente a prática de alocar as mulheres em atividades laborais 

ditas femininas, dificultando sua iniciativa na execução de funções consideradas “masculinas” 

(LOURO,1997, p. 31). 

Como observa a dupla 2, que “em todas as partes o homem sai ganhando, a mulher 

tem que ficar dentro de casa pilotando o fogão e não trabalhando”. A dupla 4 consegue evi- 

denciar sua competência narrativa ao reconhecer que o “preconceito com a mulher negra é 

muito forte, porque por ser negra acham que não se deve ter oportunidade no mercado de tra- 

balho. Assim, dificultam a entrada no trabalho hoje em dia”. É perceptível nessa resposta o 

desenvolvimento da “consciência histórica, uma vez que ela evoca o passado como um espe- 

lho da experiência na qual se reflete a vida presente” (HUSEN, 1992, p.7). 

Este aspecto apontado nessa narrativa mostra a permanência de opressões vivenciadas 

pelas mulheres negras. Nesse sentido, Guacira Louro, lembra que “a maneira como se entrela- 

çam as diferentes formas de opressão não é, pois, uma equação que possa ser resolvida facil- 

mente” (LOURO, 1997, p.54). 

Pesquisas realizadas na última década apontam para permanências de alguns padrões 

no perfil do trabalho no Brasil. O trabalho no emprego doméstico, por exemplo, é atribuído às 
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mulheres, principalmente às mulheres negras como um dos resquícios dos tempos de escravi- 

dão. Isso porque se trata de um trabalho manual, mal remunerado e, até recentemente, sem 

proteção legal. De acordo com o PNAD, a categoria de empregados domésticos é majoritari- 

amente feminina, com cerca de 7% de homens (PNAD, 2009, p. 72). Entre as mulheres, a 

proporção de negras (21,6%) é bem maior que a de brancas (13,5%). As mulheres negras con- 

tinuam chegando mais cedo que as mulheres brancas no mercado de trabalho (PNAD, 2009, 

p.73). No entanto, são as que têm o menor retorno financeiro nas funções que desempenha. 

O G8 observa a permanência nos papeis de gênero, quando reflete acerca de situações 

em que o homem é escolhido em detrimento da mulher. Apenas por possuir força física para a 

realização de algumas tarefas e identifica o lugar comumente associado à mulher que é “no 

fogão”. A desnaturalização desses papeis já está em curso, mas é necessário ainda um longo 

caminho para que as mulheres sintam seus efeitos de forma cabal no mercado de trabalho. 

A última questão que compunha a terceira atividade investigou a compreensão dos 

alunos a respeito das mudanças que ocorreram no mercado de trabalho. A partir daí buscamos 

verificar se os alunos compreendiam as mudanças verificadas para a mulher negra trabalhado- 

ra e as dificuldades que ainda enfrentam. 

Elaboramos a tabela abaixo com as respostas formuladas para essa questão, em segui- 

da realizaremos as análises das respostas. 

 
 

Quadro 14 Identifique dois avanços que ocorreram e duas dificuldades que ainda persistem para a 
mulher negra trabalhadora nos dias atuais 

 

G1 
“Hoje é possível à mulher negra como advogada, modelo e até cargos na presidên- 

cia. As dificuldades, o salário, o preconceito”. 
(Respostas da 1ª dupla) 

 

G2 
“Hoje as mulheres pode exercer qualquer profissão. O preconceito como o negro 

em geral, discriminação e constante assédio pelos patrões.” 
(Respostas da 2ª dupla) 

 
G3 

“Mesmo com todas as dificuldades impostos a elas, essas mulheres trabalhadoras 

negras encontram diversas formas de resistir a opressão e criar suas estratégias de 

sobrevivência no mundo do trabalho” 
(Respostas da 3 ª dupla) 

 
G4 

“Hoje em dia, as mulheres trabalham em muitos trabalhos de homens e ganham 

mais até que os homens e dificuldades de arrumar trabalho quando não se tem um 

estudo completo, e às vezes as aparências das pessoas hoje em dia” 
(Respostas da 4ª dupla) 

 
G5 

“O primeiro avanço ocorre se o negro for fazer um comercial vira uma polêmica e o 

outro é que se um negro entra em um comércio, shopping é discriminado porque 

acha que vai roubar”. 
(Respostas da 5ª dupla) 



107 
 

 

 

 

 
G6 

“A dificuldade de hoje é que elas não têm estudo para entrar no mercado de traba- 

lho. Avanço foi que elas entraram para faculdade e conseguiram um diploma para 

exercer uma profissão”. 
(Respostas da 6ª dupla) 

 

G7 
“Avanços: trabalhando de advogada e no comércio variado, Dificuldades: As mu- 

lheres negras ainda têm muitas dificuldades no comércio”. 
(Respostas da 7ª dupla) 

 
G8 

“Hoje a mulher pode exercer qualquer profissão, leis iguais para todos. O precon- 

ceito do negro em geral, a discriminação é constante. A maioria sofre assédio sexu- 

al pelos patrões.”. 
(Respostas da 8ª dupla) 

 Fonte: AUTORA (2018). 

 

Verifica-se que os alunos percebem avanços no mercado de trabalho para a mulher 

negra, assim como enxergam as dificuldades que precisam ser superadas. Entre as mudanças 

apontadas como benefício está o acesso a diversas profissões que no passado eram destinadas 

aos filhos das elites, portanto bem distante da realidade das classes mais baixas. Hoje as mu- 

lheres negras podem ser “advogadas, modelos e até na presidência” como reconhece o G1. O 

G2 verifica que “as mulheres podem exercer qualquer profissão”. 

O preconceito ,discriminação e constante assédio pelos patrões” ao evidenciarem este 

fato, demonstram a presença da competência narrativa e o desenvolvimento da consciência 

histórica genética ao perceberem a mudança nas profissões exercidas pelas mulheres negras, 

como também identificam problemas ainda enfrentados por elas. Outro aspecto pontual nas 

análises dos alunos foi a possibilidade da mulher negra atualmente exercer “qualquer profis- 

são”, conforme observou o G4. O fato das mulheres hoje trabalharem em atividades antes 

vistas como “tipicamente” masculinas e ganharem mais que os homens é um avanço sem pre- 

cedentes, embora deva-se reconhecer que na média geral os homens continuam recebendo 

mais que as mulheres, sejam elas brancas ou principalmente negras. 

Na identificação das dificuldades que cerceiam as mulheres no mercado de trabalho, o 

G8 trouxe uma importante observação no que se refere à existência do assédio sexual. Isso se 

constitui, historicamente, em um flagelo enfrentado pelas mulheres negras. Esse fato nos re- 

mete a uma situação, cujas raízes se originam no período colonial com o assédio rotineiro 

realizado pelos escravizadores contra as negras escravizadas. Assim, a permanência do assé- 

dio no mercado de trabalho reflete uma realidade que necessita ser combatida fortemente para 

que as relações de gênero sejam igualitárias, preservando a integridade da mulher e, de fato, 

sejam equânimes. A percepção acerca do assédio no mundo do trabalho demonstra que o 

desafio está posto e cabe a toda sociedade enfrenta- lo. Para além da questão do assédio sexu- 
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al, foram reconhecidas outras dificuldades que se interpõem no universo feminino negro como 

o preconceito racial e os entraves no acesso a escolarização. 

No entanto, a despeito disso, pudemos observar ao longo das sequências aplicadas que 

ocorreu uma interlocução orgânica entre a ciência da história e a vida prática como nos lem- 

bra Schmidt [...]. É também à vida prática que o conhecimento histórico retorna para cumprir 

sua função de orientação temporal (SCHMIDT, 2016, p.32). O reconhecimento de mudanças 

na condição social da mulher negra demonstra uma orientação no tempo e uma compreensão 

do passado para agir no presente e perspectivar o futuro (RUSEN, 2006), que é a principal 

função da consciência histórica. 

O fator crucial nessa pesquisa é a comprovação de que é possível realizar de forma 

exitosa o trabalho com sequências didáticas no ensino de História. Nesse sentido, optamos por 

refletir acerca da condição da mulher subalternizada no passado, estabelecendo correlações 

com a situação em que vivem as discentes negras da EJA. Assim, verificamos que as sequên- 

cias se constituem em poderoso instrumento para contribuir na construção da identidade posi- 

tivada de gênero e raça de mulheres negras. Dessa forma, pode auxiliar docentes na desafia- 

dora tarefa de discutir as questões étnico-raciais no ensino de História de forma contextuali- 

zada e isenta de preconceitos. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa se pautou na constatação da necessidade de discutir as 

relações étnico-raciais e de gênero no ensino de história na educação básica. A escola se cons- 

titui em lócus privilegiado para a quebra de paradigmas e o redimensionamento de valores  

que permeiam a sociedade. Portanto, essa discussão deve ser pauta permanente em todo o 

percurso formativo dos estudantes. 

As motivações que me conduziram a escolha da EJA como cenário para esta investi- 

gação, e posterior aplicação do produto educacional, residem no fato de que essa modalidade 

atende a um público composto majoritariamente por pessoas negras, principalmente mulheres, 

as quais, em diferentes contextos, viveram a experiência de terem sido afetadas em sua iden- 

tidade étnico racial e de gênero , mas que a despeito disso, articularam diversas formas de 

resistência. No cotidiano da prática docente, porém, verificamos a escassez de materiais didá- 

ticos que permitam viabilizar a discussão sobre gênero e a questão racial nas aulas de Histó- 

ria. 

A partir dessa constatação, propus a elaboração e aplicação de três sequências didáti- 

cas que foram construídas com os relatos de alunas negras da EJA, estudantes do Complexo 

Integrado de Educação de Porto Seguro, onde as sequências também foram realizadas. Vale 

salientar que a alunas depoentes se sentiram prestigiadas com a importância atribuídas às suas 

narrativas e é importante ressaltar que mesmo tendo o sigilo garantido para evitar qualquer 

tipo de constrangimento, durante as discussões algumas delas se identificaram publicamente 

durante o desenvolvimento das atividades. 

Com a aplicação das atividades, respaldadas na teoria da consciência histórica, perce- 

bi que foi possível proporcionar as//os alunos a percepção de que as limitações e dificuldades 

enfrentadas por eles/elas no campo econômico, político e social, são produzidas a partir de 

fatores diversos estabelecidos historicamente pelos poderes dominantes na sociedade. Foi 

possível, em certa medida a esses sujeitos alcançar a compreensão dessas relações de poder as 

quais influenciam direta ou indiretamente suas vidas, é possível então, ampliar as possibilida- 

des de mudança, baseadas no entendimento de que, da mesma forma como foram tecidas, 

estas relações podem também ser transformadas. A partir de suas falas, demonstraram a per- 

cepção de que as relações nas quais estão circunscritas/os, não são obra do acaso, mas, fruto 

de construções histórico-culturais. 

Diante dessa perspectiva, a consciência histórica contribuiu para a realização dessa 

pesquisa à medida que forneceu subsídios para situar as/os alunas/os no tempo histórico e 
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alargou o entendimento acerca das trajetórias da população negra, especialmente das mulheres 

negras, constituindo sentidos às suas experiências através do desenvolvimento de um pensa- 

mento histórico-crítico. 

Nota-se ainda que, as discussões sobre as relações de gênero, é uma realidade que 

precisa ser disseminada no espaço escolar, apesar do avanço do debate verificado na academia 

nas últimas décadas. O ensino de História, por sua vez, não pode prescindir dessa análise nos 

materiais que são disponibilizados aos profissionais da educação. Principalmente na EJA, que 

possui um currículo mais flexível e, portanto, tem todas as possibilidades de inserção de te- 

mas fundamentais em sua proposta pedagógica. Além do fato de que as mulheres negras com- 

põem a quase totalidade do corpo discente dessa modalidade. No entanto, suas resistências 

cotidianas contra as opressões e todas as suas conquistas não são postas em relevo no ensino 

que é ministrado nas aulas de História. 

Quanto aos aspectos que se referem às relações étnico-raciais discutidas nesse traba- 

lho, constatou-se, a partir do entendimento expresso nas repostas obtidas com a realização das 

sequências didáticas, que as/os discentes ampliaram o entendimento acerca do papel da popu- 

lação negra na formação da sociedade e das circunstâncias histórico culturais que delimitaram 

as condições materiais em que vivem atualmente. Verificou-se ainda que as/os alunas/os pas- 

saram a perceber a participação das mulheres negras de forma positiva. Para as alunas, isso se 

constitui em fator importante na construção e consolidação da identidade étnico racial e de 

gênero. 

Buscou-se, em todas as atividades propostas, historicizar as ações e o protagonismo 

de mulheres negras que foram invisibilizadas no passado e assim, pôr em relevo sua contri- 

buição em diferentes aspectos da sociedade brasileira. Trazê-las para o centro de discussão 

nas aulas de História é, em grande medida, contribuir para a construção de uma identidade 

positiva de gênero e raça. 

Vale salientar que a concepção desta pesquisa partiu das minhas angústias como 

docente da educação básica , pois inquieta diante da escassez de materiais disponíveis que 

dessem conta de contemplar temas de relevância no ensino de história como os que são 

abordados nesse estudo,  e são muito caros à mim na condição de historiadora, mulher, negra 

e professora atuante na educação básica. Tive a oportunidade de realizar a pesquisa e elabo- 

rar o material didático, autoral que foi produzido conjuntamente com as/ aos discentes da  

EJA as/os quais participaram de todas as etapas do estudo e da realização das sequencias 

didáticas que podem ser utilizadas pelas/pelos colegas professores nos diversos níveis e mo- 

dalidades do ensino básico, visto que todas as etapas percorridas na realização desse estu- 



111 
 

 

 
 

do podem ser adaptadas à realidade de cada docente nos diversos espaços educativos existen- 

tes no território brasileiro. 

Foi gratificante verificar que em pleno século XXI, e com todos os aportes tecnoló- 

gicos existentes, foi possível utilizar recursos contemporâneos como charges e vídeos, alia- 

dos a recursos mais tradicionais como textos ,  os quais sem abrir mãos do rigor acadêmico,  

se revelaram compreensíveis para as/os discentes participantes da pesquisa. Esse fato mostra 

que é possível produzir conhecimentos no “chão da sala ” e revela, sobretudo que a sala de 

aula é um rico e vasto laboratório de onde podem ser produzidas epistemologias comprome- 

tidas com a uma educação propositiva e socialmente comprometida. 

Diante disso, foi possível perceber que o ensino de história pode ser efetivado através 

de diversas fontes e, nesse bojo, as histórias de vida se constituem em importante instrumen- 

tos para tecer novas abordagens que potencializam o aprendizado histórico e o desenvolvi- 

mento da consciência histórica, uma vez que essa consciência possibilita que os sujeitos atri- 

buam sentido às suas experiências e compreendam sua própria historicidade, colocando-se 

como produtores da sua história. 

Assim, através da desnaturalização dos papéis impostos às mulheres negras, foi pos- 

sível estabelecer uma relação entre as diversas temporalidades da sua existência e alcançar a 

compreensão de que as estruturas de opressão historicamente engendradas as quais limitaram 

suas vidas podem ser neutralizadas, através de ações de resistência realizadas por elas, quando 

desenvolvem a consciência histórica de gênero e raça a partir da mediação do ensino de histó- 

ria. O ensino então cumpre uma importante função, qual seja, contribuir na aprendizagem 

crítica, emancipacionista e, sobretudo, libertadora. 

Ao empreender uma análise acerca da importância das discussões das relações de 

gênero na escola, foi possível verificar, a necessidade de mudanças. A partir desse entendi- 

mento, buscou-se investigar de que forma o ensino de história tem incorporado tais discussões 

que se revelam fundamentais no atual contexto. O recrudescimento de movimentos conserva- 

dores em nível mundial e também nacional exige do ensino uma postura combativa e vigilan- 

te. 

Um objetivo alcançado na pesquisa foi a verificação de que as discussões travadas no 

ensino de história podem fornecer subsídios teóricos para a desconstruções das relações hie- 

rárquicas de gênero que vitimizam principalmente, as mulheres negras. Haja vista que, suas 

vidas são historicamente atravessadas por eixos de opressões, os quais atuam de forma inter- 

seccional e delimitam seu lugar nos setores marginalizados da sociedade. 
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A partir do entendimento de que a sala de aula é um espaço importante de produção 

de saberes, o ensino de história tem importante função social. Foi possível elaborar uma pro- 

posta de ensino, usando sequências didáticas com vistas a ampliar as discussões sobre gênero 

no ensino de história na educação básica. Buscou-se contribuir, dessa forma, para a aprendi- 

zagem histórica, e usou-se como fio condutor, os pressupostos da consciência histórica. A 

aplicação das sequencias didáticas em uma turma de EJA, sinalizou par a importância de se 

discutir em todas as etapas do ensino, as relações hierárquicas de gênero que estão postas, 

com vistas à desnaturalizar as desigualdades que delas se originam. 

Portanto, esta pesquisa investigou a invisibilidade social imposta historicamente pela 

sociedade às mulheres negras, e o reflexo dessa questão nas produções didáticas que servem 

como recurso para professores e alunos, nas quais estas mulheres ainda não são consideradas, 

de fato, como sujeitos da História e produtoras de conhecimento .Dessa forma na pretensão de 

responder ao problema que ensejou esta pesquisa, realizou-se a investigação acerca da con- 

tribuição que o ensino de história oferece na construção da consciência histórica de gênero e 

raça de mulheres negras, ao desnaturalizar as relações hierarquizadas de gênero tecidas histo- 

ricamente. Nesse sentido, procurou-se responder como a história ensinada permite que as mu- 

lheres da EJA, em especial as negras, tenham conhecimento sobre o passado de lutas de mo- 

vimento de mulheres negras contra o racismo e sexismo Assim conclui-se que o ensino de 

história pode contribuir para redimensionar os olhares direcionados a esses sujeitos como 

constatou-se nas aplicações das sequências didáticas .Sendo assim, observou-se que as/os 

participantes demonstraram uma ampliação no entendimento acerca das relações de gênero 

tecidas historicamente e a compreensão dessas relações é um passo importante na construção 

de uma identidade étnico racial e de gênero positivada. 
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UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO CAMPUS I 

COLEGIADO DE PROFHISTORIA_ 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS 

CONFORME RESOLUÇÃO Nº 466/12 OU 510/16 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. 
 

 

 

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

Nome do Participante: 

Documento de Identidade nº: 

Data de Nascimento:  / /  

Endereço: 

Bairro:  ___________ Cidade:      

 

 
 

Sexo: F ( ) M ( ) 

 
Complemento:   

CEP:    

Telefone: (   )  /(    )    / 
 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 

 
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: 

A M U LH E R N E G R A N A  E J A : R E F LE X Õ E S  S O B R E 

E N S IN O D E H IS T Ó R I A E C O N S C IÊ N C IA 

H IS T Ó R IC A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: 

ELINE DE OLIVEIRA SANTOS
.
 

Cargo/Função: MESTRANDA P R O F H I S T O R I A 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  . . . . . . . .   

 
III - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A PESQUI- 

SA: 

O (a) senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa:  A MULHER 

NEGRA NA EJA: REFLEXÕES SOBRE ENSINO DE HISTÓRIA E CONSCIÊNCIA 

HISTÓRICA  , de responsabilidade da pesquisadora ... ELINE DE OLIVEIRA SANTOS 

discente da Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo Analisar a contribui- 

ção do ensino de história na construção da consciência histórica de gênero e raça das 

mulheres negras no ensino médio da EJA no Complexo Integrado de Educação de Por- 

to Seguro/Ba. A realização desta pesquisa trará ou poderá trazer benefícios A partir das 

narrativas colhidas na entrevistas, será elaborada um produto educacional na forma de 

sequência didática que tem como objetivo trabalhar gênero na EJA visando ampliar o 

conhecimento dos/das discentes sobre essa temática. Caso aceite o Senhor(a) será .... en- 

trevistado/a e esta entrevista será gravado em vídeo e áudio
..
 pela aluna ..ELINE DE 

OLIVEIRA..SANTOS do curso de Mestrado Profissional em Ensino de História- 

PROFHISTORIA. Devido a coleta de informações o/a senhor/a poderá sentir-se INCOMO- 
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DADO/A DEVIDO AO FATO DE SOCIALIZAR NA ENTREVISTA DETERMINADOS ACONTECIMEN- 

TOS QUE OCORRERAM EM SUA VIDA E PODEM PROVOCAR RECORDAÇÕES DOLOROSAS. Sua 

participação é voluntário e não haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garan- 

timos que sua identidade será tratada com sigilo e portanto o Sr(a) não será identificado. Caso 

queira (a) senhor(a) poderá, a qualquer momento, desistir de participar e retirar sua autoriza- 

ção. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a insti- 

tuição.. Quaisquer dúvidas que o (a) senhor(a) apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora 

e o Sr./Sra caso queira, poderá entrar em contato também com o Comitê de ética da Universi- 

dade do Estado da Bahia. Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira o Sr (a) tem 

direito a indenização caso seja prejudicado por esta pesquisa. O (a) senhor (a) receberá uma 

cópia deste termo onde consta o contato dos pesquisadores, que poderão tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁ- 

VEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO 

DE DÚVIDAS. 

 
PESQUISADOR(A) RESPONSÁVEL: ELINE DE OLIVEIRA SANTOS 

Endereço: ...Rua General Freitas 114 Centro Porto Seguro/BA. Telefone: .(73.)988487819 

E-mail:..elinehistoria@hotmail.com 

 
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador- 

BA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2399 e-mail: cepuneb@uneb.br 

 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º 

SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - Brasília- 

DF 

 
V. CONSENTIMENTO PÓS- ESCLARECIDO 

 
Após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos benefícios da 

pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa, concordo em participar sob livre e espon- 

tânea vontade, como voluntário consinto que os resultados obtidos sejam apresentados e pu- 

blicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja realizada e 

assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisador e outra a via que a 

mim. 

 

  ,  de  de  . 

mailto:..elinehistoria@hotmail.com
mailto:cepuneb@uneb.br
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Assinatura do participante da pesquisa 
 

 

 

 

 

 
 

Assinatura do pesquisador discente Assinatura do professor responsá- 

vel (orientando)  (orientador) 
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APÊNDICE - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS 

 
 

SEQUÊNCIA DIDÁTICA: EIXO FAMÍLIA 

 
 

TEMA: Organização das famílias negras no séc. XIX e XXI 
 

APRESENTAÇÃO: A família é a primeira organização social da qual os indivíduos fazem 

parte. É no seu interior que os laços identitários são forjados e consolidados ao longo do tem- 

po. O processo diaspórico vivido pelos negros africanos teve como uma de suas marcas mais 

impactantes a tentativa de fragmentação das famílias que, muitas vezes, eram intencionalmen- 

te desarticuladas com o objetivo de inibir possíveis mobilizações e levantes contra os senho- 

res. 
 

A despeito disso, verificou-se que em diversas regiões brasileiras, onde predominou a 

escravidão, existiram famílias nucleares entre os escravos, compostas por marido, mulher e 

filhos. Essas famílias até praticavam atividades econômicas, entre as quais agricultura, pesca, 

criação de animais, que lhe conferiam possibilidades reais de compra da liberdade. (SLENES, 

1999). Esses fatos contrariam a afirmação de viajantes estrangeiros que insistiam na inexis- 

tência de laços afetivos e agrupamentos familiares entre os escravizados. 

Essas famílias se revelaram importantes elementos na formação dos laços de parentes- 

co e na preservação de características da cultura africana, que pode ser entendida como forma 

de resistência ao cativeiro (SLENES,1999). 

Diante desse cenário inconstante e instável, tornou-se necessário que as famílias ne- 

gras desenvolvessem diversas estratégias para manter a coesão familiar num contexto extre- 

mamente adverso. Nesses arranjos familiares, a luta pela sobrevivência era o pano de fundo 

para a existência dessas novas configurações. A afetividade foi um importante fator na pre- 

servação da coesão dessas famílias e serviu como aporte para a sua manutenção mesmo em 

situações críticas. 

Propomos então nessa sequência didática, analisar o importante papel desempenhado 

pela família no final do segundo império (séc. XIX), estabelecendo um paralelo com a família 

negra na contemporaneidade. 

OBJETIVO GERAL: Compreender a importância da família na construção e consolidação 

dos laços afetivos e de solidariedade. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 
 

 Discutir os arranjos construídos pelas famílias negras no período imperial e na 

atualidade. 

 Verificar as estratégias das famílias negras para preservar os laços identitários 

e afetivos. 

RECURSOS: Texto, papel madeira, data show, pincel. 
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METODOLOGIA: 
 

1º passo: Apresentar o tema a partir de uma roda de conversa para descobrir em quais tipos de 

configurações familiares os alunos cresceram. Em seguida indagar a respeito da função da 

família. 

2º passo: Discutir o texto de apoio a respeito da família negra escravizada e relacionar aos 

trechos das entrevistas fazendo paralelo com a família negra na atualidade. 

3º passo: Sistematização das ideias – elencar em um quadro as semelhanças e diferenças entre 

as famílias do período imperial e família contemporânea. 

Avaliação: Socialização oral das ideias construídas a respeito da discussão sobre a família 

negra. 
 

Referências 
 

SLENES, Robert. Na senzala uma flor. Esperanças e recordações na formação da família es- 

crava – Brasil. Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999. 
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século XIX. Dissertação em História, UFBA, p.130,1998. 
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Texto de apoio: A família negra: da escravidão à atualidade 

 
A família escrava surge como um elemento estrutural de adaptação ao escravismo. 

Evidenciamos que nem sempre o parentesco escravo favoreceu à pacificação dos conflitos no 

interior das relações escravistas. Estes podiam aflorar sempre que as relações de parentesco 

fossem ameaçadas pelo poder senhorial. 

A luta pela preservação da família e a solidariedade entre parentes, na verdade, consti- 

tuíram mais uma forma de resistência escrava, de resistência à desumanização (REIS,1998). 

Existiram diversos arranjos familiares entre os cativos, mas era expressivo o número de famí- 

lias compostas por pai, mãe e filhos, todos vivendo na mesma casa e exercendo atividades 

econômicas que os ajudariam até na compra da liberdade (SLENES,1999). Diversos viajantes 

estrangeiros de forma preconceituosa afirmaram que era impossível ao escravo construir famí- 

lia por causa da sua situação precária de existência. Porém isso não retrata a realidade, visto 

que essas famílias se constituíram em todo o período escravista. 

Os estudos sobre a família apontam que na área rural o padrão de vida escravo foi  

mais estável. A mobilidade geográfica escrava era menor e a convivência entre os cativos 

mais próxima e contínua no tempo. 0 senhor se beneficiava com uma maior acomodação de 

seus escravos, que se organizavam em unidades produtivas familiares, cultivando roças inde- 

pendentes, sem prejuízo da produção, uma vez que os escravos só poderiam trabalhar em suas 

roças nas horas de folga(SLENES,1999). Assim, o escravo e sua família desfrutavam de auto- 

nomia e melhor qualidade de vida. A família foi uma instituição importante, principalmente 

para preservar os laços de afetividade entre os escravos. 

No pós-abolição e na atualidade, as famílias negras vivenciam diversos problemas de- 

correntes da escravização secular que lhes foi imposta. Prova disso é a precarização das con- 

dições materiais de existência onde, muitas vezes, para garantir o sustento, mulheres e ho- 

mens são forçados a abandonar a escola para ingressar de forma mais rápida no mercado de 

trabalho. Nele, lhe são oferecidos subempregos com baixa remuneração. Também ficam ex- 

postos cotidianamente aos diversos preconceitos de classe de raça e de gênero. A despeito 

disso, é necessário salientar que a afetividade foi e é um importante elemento que norteou e 

continua norteando as famílias negras no Brasil. Isso, a despeito das tentativas de desumani- 

zação sofridas no período escravista e das diversas vulnerabilidades que atravessam a reali- 

dade dessas famílias no dias atuais. 

Referências 
 

REIS, Isabel Cristina Ferreira dos. Histórias de vida familiar e afetiva de escravos na Bahia do século 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: EIXO ESCOLA 

 

TEMA: Entraves e conquistas no processo de escolarização da mulher negra no país 
 

PÚBLICO – ALVO: Alunos do ensino médio da EJA 
 

TEMPO PREVISTO: 4 aulas 
 

APRESENTAÇÃO: No cenário político e social contemporâneo a educação é entendida co- 

mo um processo amplo da cultura, sendo a escola um lugar privilegiado de apropriação do 

saber. Nesse sentido, de acordo com a Lei 9 394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 

Art.37) a EJA representa a possibilidade de acesso para as mulheres e especialmente as mu- 

lheres negras que, ao longo de sua trajetória, tiveram o direito à educação interrompido e/ou 

negado e, agora, retornam à escola em busca de instrumentalização para o acesso à cidadania 

plena. 

Essa sequência didática traz como base a narrativa de mulheres negras estudantes da 

EJA, que relatam suas experiências de vida. A partir dessas experiências será analisado o pa- 

pel da escola na sua trajetória. Além das entrevistas, será utilizado ainda um texto de apoio 

que permitirá compreender como se dava o processo de escolarização de homens e mulheres. 

Também compreender as interdições que eram feitas à escolarização dos escravizados. Nessas 

discussões, será problematizada a escolarização da mulher negra nas décadas finais do perío- 

do imperial e no século XXI à luz dos conceitos de gênero, raça e consciência histórica. 

A partir dos aspectos trabalhados nessa sequência, buscaremos verificar o processo de 

construção da consciência histórica de gênero e raça dos estudantes. 

 

OBJETIVO GERAL: Analisar a trajetória escolar das mulheres negras no período imperial e 

pós-abolição, relacionando-a com a vivência das mulheres negras da EJA nos dias atuais 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 Discutir os entraves e as conquistas envolvidas no acesso à escolarização das mulheres 

negras no final do período imperial (pós-abolição) e no século XXI. 

 Identificar as mudanças e permanências dos problemas enfrentados pelas mulheres 

negras no acesso e permanência na escola. 

 Evidenciar as conquistas dessas mulheres no contexto atual. 

RECURSOS: Quadro branco, pincel, textos, câmera digital, folha sulfite, lápis, caneta. 
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METODOLOGIA: 
 

1ª etapa 
 

No primeiro momento foi realizada uma sondagem oral a respeito do conhecimento da turma 

sobre gênero, raça e etnia. 

Após a sondagem, foi ministrada uma aula expositiva e dialogada com o uso do data show a 

respeito dos conceitos de gênero e raça/etnia . 

2ª etapa 
 

No segundo momento, realização da leitura e discussão do texto de apoio que aborda o pro- 

cesso de escolarização dos egressos da escravidão. 

3ª etapa 
 

No terceiro momento, realização da leitura das narrativas das alunas da EJA sobre o processo 

de escolarização que vivenciaram. 

4ª etapa 
 

Em seguida será realizado um debate abordando as questões trazidas pelo texto e a relação 

com as entrevistas das alunas. 

AVALIAÇÃO 
 

Aplicação de um quadro comparando as mudanças e permanências que ocorreram entre o 

período imperial e a atualidade no percurso escolar da mulher negra no país. 

REFERÊNCIAS: 
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MIRANDA, Edilson Marques. Educação, gênero e etnia: Uma análise na perspectiva de gêne- 

ro das políticas educacionais com o recorte étnico no Brasil.In: Anais II Simpósio Gênero e 
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Texto de Apoio: PERCURSO HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE MULHERES NEGRAS 

NO BRASIL 

 
Historicamente, ocorreram diversos impedimentos ao acesso de pessoas do sexo femi- 

nino de descendência africana à educação no Brasil. Desde há muitos anos, mulheres e ho- 

mens afrodescendentes têm buscado o seu lugar no interior da escola. No inicio da coloniza- 

ção portuguesa no Brasil, a educação já apresentava uma gestão e organização educacional 

discriminatória. A educação jesuítica, em 1549, era dedicada a instruir as populações indíge- 

nas com o viés da submissão até 1759, quando foram expulsos do país (ARAÚJO, SILVA, IN 

ROMÃO, 2005, p.67). 

A educação no sistema escravocrata substituiu o modo de cursos seriados implantado 

pelos jesuítas. As aulas passaram a ser ministradas de forma avulsa e com docentes improvi- 

sados. Em 1808, a Coroa Portuguesa se instala no Brasil e as disciplinas avulsas são transfor- 

madas em cursos “menores” e “maiores”: primário, secundário e superior. As escolas primá- 

rias eram diferenciadas por gênero. Os meninos tinham aulas de leitura, de escrita, cálculos, 

história do Brasil, princípios de moral e doutrina religiosa. Já para as meninas eram leciona- 

das aulas de leitura, escrita, cálculos elementares e prendas domésticas (ARAÚJO, SILVA,  

IN ROMÃO, 2005, p.68). Em 1837, foi sancionada a lei que regulamentava os direitos à ins- 

trução primária no Brasil. O artigo 3 versava sobre a quem era proibido frequentar escolas 

públicas. O parágrafo segundo era explícito, em vetar o direito à educação aos escravos e pre- 

tos africanos, ainda que estes estivessem na condição de livres ou libertos (CUNHA, 1999, 

p.87). 

Em 1854, houve uma reordenação na gestão do sistema educacional no Brasil. A re- 

forma de Couto Ferraz, estabelecido pelo decreto 1.331 A de 17 de fevereiro de 1854, institu- 

ía a obrigatoriedade da escola primária para crianças maiores de sete anos e a gratuidade das 

escolas primárias e secundárias da Corte. No entanto, por essa lei, não seriam admitidos nas 

escolas públicas crianças escravas e não havia previsão de instrução para adultos (ARAÚJO, 

SILVA, IN ROMÃO, 2005, p.68). 

As reformas educacionais dos séculos XIX e XX negaram sistematicamente a presen- 

ça de homens e mulheres negras na escola. A universalização ao acesso e a gratuidade escolar 

legitimaram uma aparente democratização da educação. Na realidade negaram condições 

objetivas e materiais que facultassem a negras e negros, recém egressos do cativeiro, e seus 

descendentes um projeto educacional, universal ou específico (ARAÚJO, SILVA, IN RO- 

MÃO, 2005, p.70-71). 

“que fizeram os governos imperial, provincial e municipal por esses pobres pretos e 

pardos? Nada, infelizmente não abriram escola e nem oficinas onde eles aprendessem a ler e a 

trabalhar. E os senhores dos pais deles? Menos ainda. As meninas e mocinhas iam para as 

cozinhas; ou então “bater roupa” nos fundos dos quintais; (...) outras com gamela ou tabuleiro 

na cabeça, percorriam as ruas vendendo peixe, sururu, frutas. As mais jeitosas tiravam bilhete 

grande: iam trabalhar como copeiras; outras aprendiam a costurar e a bordar, servindo direta- 

mente às sinhás-moças, como mucamas. (...) (LIMA JUNIOR, 1975, 09). 

Na sociedade escravocrata, portanto, era muito difícil para essa população, formada 

por um grande contingente de escravizados e entre eles destacam-se as mulheres negras, 
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adquirir algum tipo de instrução, mesmo que esta se referisse apenas às técnicas elementares 

da escrita e da leitura (ARAÚJO, SILVA, IN ROMÃO, 2005). 
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA: EIXO TRABALHO 

 

TEMA: A mulher negra e o mundo do trabalho: mudanças e permanências. 

PÚBLICO ALVO: Alunos do ensino médio da EJA. 

APRESENTAÇÃO: O trabalho tem se constituído historicamente como uma das mais signifi- 

cativas dimensões na sociedade. Essa sequência aborda a mulher negra no mundo do trabalho 

e as contradições vivenciadas por elas. O cruzamento de patriarcalismo, escravidão e racismo 

determinou trajetórias diferenciadas para mulheres brancas e negras no Brasil. O primeiro 

demarcador dessas diferenças foi a relação das mulheres com o mundo do trabalho (CAR- 

NEIRO, 2006, p.49). 

Nota-se que no período imperial, mesmo as mulheres brancas empobrecidas, realiza- 

vam tarefas consideradas mais brandas. As negras, por outro lado, exerciam atividades manu- 

ais consideradas degradantes, que visavam desumanizá-la para neutralizar o seu poder de re- 

sistência à exploração da qual era vítima. No entanto, apesar desse cenário desfavorável, a 

mulher negra conseguiu se articular e conceber diversas estratégias para resistir à exploração 

da sua força de trabalho. 

Como um forte vestígio do tempo da escravidão, eram muito comuns as cenas de mu- 

lheres negras vendendo quitutes nas ruas, trabalhando como lavadeiras ou prestando serviços 

domésticos de toda sorte — “no pós-abolição, delas se esperava a presença nos espaços públi- 

cos e a prestação de serviços, porém a elas eram oferecidas as oportunidades de menor prestí- 

gio, menor remuneração e que não contavam com nenhum tipo de garantias ou direitos”. 

(CRESPO,2016). 

Esse cenário, no entanto, vem se modificando e é possível perceber que na atualidade 

as mulheres negras têm obtido conquistas significativas no acesso a cargos e funções. Estes 

considerados de maior prestigio, embora ainda não usufruam uma relação de equidade em 

relação aos ganhos recebido pelos homens no mercado de trabalho 

Assim, a finalidade dessa sequência é discutir as mudanças e permanência nas relações 

de trabalho vivenciadas pelas mulheres negras. A análise ocorrerá em dois períodos distintos 

da história do Brasil que são os anos finais do período imperial e o século XXI e usará como 

aporte textos, entrevistas e charges. 

OBJETIVO GERAL: Analisar as transformações nas relações de trabalho vivenciadas pela 

mulher negra no final período imperial e na atualidade. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Reconhecer o protagonismo das trabalhadoras negras. 
 

Comparar as funções exercidas pelas mulheres no período imperial relacionando-as com a 

ascensão no mercado de trabalho atual. 

Incentivar o debate acerca das relações de gênero e raça no mundo trabalho 

RECURSOS: Fotografias, data-show, entrevistas, texto de apoio, folha sulfite 

METODOLOGIA: 
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Etapa 1: Levantamento de conhecimento prévio por meio de conversas informais sobre o 

mundo do trabalho. Solicitar que a turma enumere profissões ocupadas por mulheres negras 

na atualidade. 

Etapa 2: Após a divisão da sala em grupo, realizar a discussão a respeito das relações de tra- 

balho no Brasil império para contextualizar a mão de obra da mulher negra nesse contexto. 

Etapa 3: Leitura iconográfica usando fotografias que apresentem mulheres negras nas mais 

diversas funções no Brasil império e na atualidade, análise de charge sobre PEC das domésti- 

cas. 

Etapa 4: Leitura e discussão de texto de apoio e das entrevistas das alunas da EJA e suas vi- 

vências no mundo do trabalho na condição de mulher e negra. 

AVALIAÇÃO: A partir da análise dos textos e das fontes, preencher duas fichas identifican- 

do as transformações ocorridas na participação da mulher negra no mercado de trabalho. 

REFERÊNCIA: 
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Texto de apoio: A MULHER NEGRA NO MERCADO DE TRABALHO: RESIS- 

TÊNCIAS E CONQUISTAS 

 

 
As mulheres negras estavam presentes em todos os tipos de trabalho existentes desde o 

período colonial. No comércio, na manufatura, na mineração e no comércio. Foram diversas 

as funções ocupadas pelas mulheres negras no século XIX. Doméstica, ganhadeira, quitandei- 

ra, mercandeja, costureira, lavadeira, cozinheira, alugada, mendiga, pedreira, peixeira, rocei- 

ra... essas ocupações realizadas por essas mulheres revelam a importância do seu papel na 

produção de bens e serviços na sociedade brasileira. Além de circular com tabuleiros, gamelas 

e cestas habilmente equilibradas sobre as cabeças, as ganhadeiras ocupavam ruas e praças da 

cidade destinadas ao mercado público e feiras livres, onde vendiam de quase tudo. 

As vendedoras vestiam trajes de fazendas de variadas cores, colorindo o cenário urba- 

no. Algumas traziam, como na África, seus filhos atados às costas com "pano da Costa" ou 

soltos entre tabuleiros, em meio a frutas e aves. A presença dos filhos ali perto parecia indicar 

que essas mulheres labutavam sozinhas pela sobrevivência. Algumas provavelmente deixa- 

vam os filhos em casa, o que nem sempre era seguro. No período colonial uma legislação 

portuguesa concedia a exclusividade do comércio varejista às mulheres brancas. O comércio 

varejista permaneceu, por muito tempo, a única atividade aberta às mulheres livres na socie- 

dade escravista. Mais tarde esse privilégio foi estendido, por força do uso, a mulheres das 

mais variadas condições sociais, incluindo as negras. Essas mulheres, ambulantes ou traba- 

lhando em pequenas quitandas, realizavam importante função de "harmonizar as duras condi- 

ções da maioria escrava e dos desclassificados sociais", compradores assíduos dos seus produ- 

tos. As vendedoras de comida nas ruas tinham ao lado fogareiros sempre acesos para cozinhar 

e assar as gulodices que vendiam a seus compatrícios. Estes eram seus principais fregueses. 

Podiam também improvisar cozinhas, onde colocavam pratos prontos e quentes, preparados à 

base de farinha de mandioca, feijão, carne seca, aluá, frutas, verduras, alimentos feitos com 

miúdos de boi, cujo processamento doméstico se baseava em técnicas da culinária indígena e 

africana. Não era incomum encontrar, junto às barracas de comidas, negros sentados, fazendo 

suas refeições em meio a muita conversa e goles de cachaça. O hábito de beber cachaça era 

bastante comum entre os negros. Segundo o relato de viajantes da época, era provavelmente 

para esquecer as dificuldades e aflições do cativeiro. 
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As atividades realizadas pelas ganhadeiras, apesar de importante para a distribuição de bens 

essenciais à vida urbana, preocupavam as autoridades. No século XIX, as leis deixariam de 

proibir a participação negra no varejo, mas continuariam a tentar um controle seguro. 

Constantemente, essas negras se defrontavam com as autoridades municipais, especialmente 

fiscais que exigiam o cumprimento de posturas. Estas continham medidas relativas à econo- 

mia do abastecimento, disciplinando a distribuição, preço e qualidade de determinados produ- 

tos, além de estabelecer as regras de pesos e medidas. 

Para se instalar no pequeno comércio era necessário pedir licença municipal e pagar uma taxa 

de matrícula. Nas leis de orçamento provincial encontramos a evolução das taxas pagas por 

"licença a africanos livres ou libertos de ambos os sexos para poderem mercadejar": a taxa de 

réis é estabelecida em 1848, aumentando para 20 mil em 1850. Observe-se que a lei só men- 

ciona que os africanos pagariam essa taxa, em especial as africanas, porque elas controlavam 

esse setor do comércio. Pelo texto da lei, os nascidos no Brasil, crioulas por exemplo, estari- 

am isentos. Trata-se, portanto, de uma legislação discriminatória. Eram leis que procuravam 

dificultar a vida dos africanos libertos, considerados indesejáveis, buscando forçá-los a retor- 

nar à África. 

As vendedoras eram obrigadas a manter seus instrumentos de trabalho, particularmen- 

te pesos e medidas, de acordo com a regulamentação municipal. Quando os fiscais da Câmara 

constatavam irregularidades, as infratoras eram punidas com multa ou cadeia. É possível per- 

ceber as restrições feitas pela lei às mulheres negras mesmo que o trabalho desenvolvido por 

elas fosse fundamental para a sociedade. Como afirma o pesquisador Luiz Mott, “sem as ne- 

gras vendedeiras das ruas, seria praticamente impossível viver no Rio de Janeiro, Salvador e 

Recife, durante os séculos XVIII e XIX”. Mesmo com todas essas dificuldades impostas a 

essas mulheres, as trabalhadoras negras encontraram diversas formas de resistir à opressão e 

criar suas estratégias de sobrevivência e adaptação no mundo do trabalho. 

REFERÊNCIA: 
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ENTREVISTA: EIXO FAMÍLIA 

 
JOANA: Eu também fui criada sem meus pais, meu pai me deu com nove meses de 

idade. Eu fui criada em Itabuna por uma tia e não tinha esse espaço com ela não. Ela achava 

que era bobagem (preconceito racial) que ninguém fazia isso não, era bobagem. 

 

IRACI: Morava na roça, meus pais me estimulavam a estudar mas às vezes a preguiça 

batia forte, né?..[...]Meu pai trabalhava na roça e era muito difícil criar tanta criança, mas nós 

ia estudar assim mesmo debaixo de sol e chuva, meu pai acordava cedo todo mundo para ir 

para a escola e ali nós ia de manhã e chegava meio-dia, uma hora da tarde chegando em casa 

tinha que fazer as coisas e ajudar mãe em casa pq tinha muita criança mas para “nóis” ali era 

muito bom, era divertido. 

 

IVANEIDE: Muito boas lembranças, era uma época em que eu tinha minha família 

unida, tinha meu padrasto, uma pessoa que respeito muito, gosto muito, ah... era uma época 

também que eu tinha meu irmão, enfim tinha minha família reunida, era uma época legal, 

próspera muito frutífera, era uma época bem interessante, feliz. 

 

MARIA: Fui criada em Itamaraju, fiquei lá desde os oito anos, depois casei. Fui morar 

em Belo Horizonte aí fiquei lá uns oito anos depois que eu vim para Porto Seguro. Tenho uma 

filha que nasceu lá também e as outras duas daqui e uma de Itamaraju. Sou casada, vai fazer 

24 anos que sou casada e no momento só tenho minha mãe, meu pai é falecido, tenho 4 irmãs, 

tudo mulheres. 
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TRECHOS DE ENTREVISTAS DAS ESTUDANTES DA EJA QUE SERÃO USADOS 

NA SEQUÊNCIA DIDÁTICA SOBRE A EDUCAÇÃO NA VIDA DAS MULHERES 

NEGRAS 

 

1- COMO OCORREU O PROCESSO DE ESCOLARIZAÇÃO? 

 
Joana: “Meu processo foi muito lento, não tive muita oportunidade na vida pra estu- 

dar, passado assim o tempo a gente sente a necessidade de volta a escola.Tive uma infância 

muito difícil onde o acesso a escola também não era tão fácil como hoje em dia. Me tornei 

mãe muito cedo e tive que trabalhar, com dezessete anos me tornei mãe e tive que trabalhar 

pra sustentar a família, mãe solteira”. 

 

Iraci: “Morava na roça, meus pais me estimulavam a estudar mas às vezes a preguiça 

batia forte né, a professora era morena, os alunos eram um pouco branco, senão preto ou um 

pouco claro, e era muita criança na época, porque era uma escola, só tinha uma escola só, vá- 

rias crianças estudando, era uma mistura e ali nós ia todo mundo junto .Meu pai trabalhava na 

roça e era muito difícil criar tanta criança, mas nós ia estudar assim mesmo debaixo de sol e 

chuva, meu pai acordava cedo todo mundo para ir para a escola e ali nós ia de manhã e che- 

gava meio dia, uma hora da tarde chegando em casa tinha que fazer as coisas e ajudar mãe em 

casa pq tinha muita criança mas para “nóis” ali era muito bom, era divertido”. 

 

Ivaneide: “No início eu estudava... na roça né? Porque eu nasci e me criei na roça pra- 

ticamente então estudei até a segunda série, na roça, e nessa época tinha uns doze anos, doze 

treze anos. Depois que eu vim pra rua, como dizia assim que nós falava que a gente ia pra rua, 

foi que eu fui estudar na terceira série, já tinha catorze anos e... fui até quinta série, depois 

desisti..da escola...infelizmente”. 

 

Maria: “O meu período de infância na escola foi muito boa, estudei junto com minha 

irmã mais nova sempre no mesmo horário que ela e aprendi muitas coisas boas. Com o tempo 

deixei de estudar, casei e aí com a aproximação aparecendo os filhos eu acabei parando de 

estudar. Ah! Tinha uns 17 anos quando parei de estudar e aí tive uma filha que chama Beatriz, 

mas depois ainda estudei um ano, depois que tive ela, aí não prossegui porque fui para Belo 

Horizonte lá foi muito difícil e tal acabei parando e agora retornei de novo esse ano 2018 es- 

tudar”. 
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2- O QUE DIFICULTOU A PERMANÊNCIA NA ESCOLA? 

 
Jona: Ah, o fator foi que eu me tornei mãe muito cedo e isso impediu que eu continu- 

asse estudando porque ou eu estudava ou tinha que trabalhar para sustentar a casa. Então isso 

me impediu que e eu continuasse os estudos. Tinha que trabalhar para me sustentar e sustentar 

meu filho”. 

 

Iraci: “Eu parei de estudar em 1996 fiz a quarta série em 96, em 2007 fiz a EJA parei 

por preguiça e falta de incentivo, fui trabalhar também, estudava e trabalhava nisso eu parei 

em 96 aí voltei em 2007, fiz EJA quinta e sexta série aí parei de novo, na escola fiz na escola 

do Cambolo aqui em Porto Seguro mesmo aí eu parei em 2007, voltei em 2012, parei por que 

tinha que trabalhar né? Cuidar da minha criança eu tinha separado do meu esposo e tal aí parei 

e voltei em 2012, fiz EJA aqui em Porto Seguro EJA no Vila Jardim, fiz a sétima e a oitava, aí 

2012 passei pro primeiro ano e fiquei, aí parei de estudar né? Preguiça também, uma dificul- 

dade, a mente cansada, eu tenho muita dificuldade nas matérias, por isso que eu parei e falei: 

não vou mais estudar. Mas aí eu depois eu parei e pensei : vou voltar a estudar porque 2012 

voltei agora em 2018 fazer o EJA agora em Porto Seguro no centro da cidade. Pra mim tá 

sendo uma novidade muito boa, tô voltando a lembrar das coisas do ano passado né? Pelo 

menos vai melhorar a escrita a mentalidade e pra o trabalho também né? Pra incentivar mais 

no trabalho, ver se encontro uma coisa melhor pra trabalhar e tudo mais” 

 

Ivaneide: Bom, eu lembro que uma vez em Itabuna eu fui me matricular, eu mesma fui 

me matricular, nessa época eu ia fazer a quinta série e daí eu me matriculei e fui pra escola 

uma semana, na outra semana a diretora passou na sala dizendo que quem não fosse de uni- 

forme, que nem teve aqui né? Aí eu cheguei pra mainha e falei com ela, falei: mainha é.. a 

diretora da escola falou que se não tiver a blusa da escola eu não vou poder mais continuar 

estudando. Aí ela falou assim eu lembro essas palavras assim: eu não posso fazer nada! Por- 

que Ailton não tem dinheiro, Ailton é meu padrasto né, não tem dinheiro pra comprar a blusa 

da escola. Aí fui pra escola assim mesmo, e nossa foi muito triste, eu queria tanto ter estudado 

e quando eu cheguei na porta da escola o vigia mandou eu voltar, porque eu não tava (sic) 

com o uniforme, aí eu voltei e não voltei mais a estudar e fiquei nesse tempo eu fiquei fora da 

escola e por ... até os meus...uns cinco ou seis anos eu fiquei fora. E não estudei mesmo por 

falta disso, por dizer é...família, apoio que eu não tive, não trabalhava e minha família muito 

humilde assim, então resolvi realmente estudar agora, terminar meus estudos porque agora 

que trabalho sou independente, mas eu queria muito ter estudado na infância mas não deu 
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Maria: “a dificuldade foi mudei de uma cidade para outra. Morava em Itamaraju e fui 

morar em BH, logo que eu casei aí eu fui morar lá e lá era bem mais difícil, questão financei- 

ra, questão de lugar pra morar, questão de ter uma pessoa pra ficar com minha filha pra eu ir 

trabalhar, eu não achei também, essa dificuldade eu tive, e acabei parando o estudo não estu- 

dei mais”. 
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Trecho de entrevistas: Eixo trabalho 

 
Iraci: “Eu comecei a trabalhar com dezesseis anos, logo de cara tomar conta de uma 

idosa né com dezesseis anos, aí eu fiquei... morava lá praticamente dormia lá né? Na época 

não estudava só ficava lá mais ela, aí fiquei dois anos, nessa casa tomando conta dessa senho- 

ra lá na minha cidade, aí depois disso saí e fui trabalhar em outra casa tomar conta de uma 

criança de um ano e pouco, ali eles me tratavam normal né? Tomava conta da criança deles, 

eles trabalhava fora, chegava a criança tava de boa, tomado banho, mas ali no decorrer do 

tempo eu fui vendo que eles só queria que eu tomasse conta da criança e na hora do almoço aí 

fazia a comida separada, aí eu olhava assim aí eu olhava assim e falei: é não vai dar mais pra 

mim porque a gente se esforça tanto pra cuidar da criança da pessoa e às vezes você chega 

meio dia pra almoçar, às vezes almoçava uma, duas horas da tarde, e às vezes até ultrapassava 

da hora de almoçar né? Mas eu fiquei mais ou menos um ano e pouco e saí desse lugar na 

minha terra mesmo, mas aí depois eles perguntou pra mim porque eu saí aí eu falei, não arran- 

jei outra coisa melhor e porque eu viajei, eu ia viajar, aí depois, eles acho que se tocou né”? 

 

Ivaneide: “Eu sou mulher mas, por necessidade eu trabalhei de ajudante de pedreiro 

né? Foi bem legal, mas foi um amigo meu que me colocou lá que ele conhece meu trabalho 

que eu sei desenvolver o trabalho bem legal porque eu aprendi, com meus tios e quando eu 

tava com esse amigo meu que tava de frente e eu acompanhando ele lá na obra, mas ele teve 

que se ausentar e a pessoa que substituiu ele me tirou né, por eu ser mulher né, achando assim, 

não vamos colocar um homem porque vai dar conta enfim, fez o mesmo trabalho que eu, acho 

que até pior” . 

 

Maria: “O trabalho eu tive que abrir mão porque eu tenho uma filha menor de seis 

anos e assim não tinha quem levasse pra escola, quem trouxesse e quem ficasse com ela, en- 

tão por esse e outros motivos eu abri mão de trabalhar e fico em casa. Esporadicamente eu 

vou no sábado assim mais no centro, eu estou em casa cuidando assim dos meninos e tudo 

mais. E também por questão de complementação financeira porque às vezes trabalham no 

comércio... nem todos ,mas tem gente que humilha, explora as pessoas, desconfia da pessoa. 

Esses dias eu até estava falando [...] que eu trabalhei com uma pessoa mais de quatro anos, 

praticamente morei com ela no lugar, tomava conta, sabia o que ela tinha o que não tinha, mas 

ela me testou... botou dinheiro num canto lá e quando eu fui limpar o ambiente achei esse 

dinheiro e entreguei a ela mas isso me deixou um tanto entristecida pela situação né, da des- 

confiança da pessoa, eu com tantos anos eu com ela, tinha a chave da casa dela e tudo mais e 



149 
 

 

 
 

ela me testou assim mesmo. Então esse foi um dos motivos também, eu também queria mudar 

de lugar, de espaço”. 

 

Joana: “Se chegar um homem pedreiro e uma mulher pedreira, a pessoa vai dar a prio- 

ridade para o homem porque acha que ele tem mais força, e se chegar um homem motorista e 

uma mulher o preconceito da sociedade ainda acha que a mulher tem que pilotar o fogão e não 

carro, então eu acho que ele leva vantagem por ser homem. Então em todas as partes o ho- 

mem sai ganhando da mulher porque ainda tem gente que vê que a mulher tem que ficar den- 

tro de casa pilotando o fogão e não trabalhando (rs), o povo já pensa isso, vê uma mulher no 

volante e aí, ó tinha que ser mulher, o homem faz todos os erros no trânsito mas quando uma 

mulher faz aí tinha que ser mulher! Aí o preconceito já vem desde aí da sociedade porque eles 

acham que a mulher tinha que tá dentro de casa”. 
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FICHA 1: Famílias negras 

 
1-Como se organizavam as famílias negras? 

2-Período Imperial/ Período atual 

 

Período Atual Período Imperial 

Como se organizavam as famílias negras? 
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Ficha 2: Que característica da família negra na atualidade é possível perceber através das nar- 

rativas? 
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Avaliação Ficha 1 :Eixo Trabalho 

Analise e faça a comparação das fotografias 
 

 

Período histórico em que foram produzi- 

das 

 

 

De que forma o trabalho da mulher negra 

é retratado nas imagens? 

 

 

Que mudanças são percebidas na compa- 

ração das funções exercidas pelas mulhe- 

res negras no passado e no presente? 
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Ficha 2 Eixo Trabalho: Análise das narrativas e texto de apoio 

 

Em quais narrativas foi possível perceber 

o preconceito racial? 

 

 
 

Em que situações o preconceito de gêne- 

ro se manifestou de modo mais visível? 

 

 
 

Identificar dois avanços que ocorreram 

e duas dificuldades que ainda persistem 

para a  mulher negra  trabalhadora nos 

dias atuais. 

 



154 
 

 

 
 

Ficha 1 :Análise e comparação das fotografias 

 

Período histórico em que foram produzi- 

das 

 

 

De que forma o trabalho da mulher negra 

é retratado nas imagens ? 

 

 

Que mudanças são percebidas na com- 

paração das funções exercidas no passado 

e no presente? 
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FOTOGRAFIAS DE NEGRAS TRABALHADORAS 
 

 

Quitandeiras em rua do Rio de Janeiro, 1875 (Marc Ferrez/Acervo Instituto Moreira Salles). 
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Escravos na colheita de café, Vale do Paraíba, 1882 (Marc Ferrez/Colección Gilberto Fer- 

rez/Acervo Instituto Moreira Salles) 
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Negra com o filho, Salvador, em 1884 (Marc Ferrez/Acervo Instituto Moreira Salles). 
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Fonte: https://www.publico.pt/2014/03/23/mundo/noticia/quem-quer-ser-negro-no-brasil- 

1628727 
 

Http://uepa.pa.gov.br/pt-br/noticias 

https://www.publico.pt/2014/03/23/mundo/noticia/quem-quer-ser-negro-no-brasil-1628727
https://www.publico.pt/2014/03/23/mundo/noticia/quem-quer-ser-negro-no-brasil-1628727
http://uepa.pa.gov.br/pt-br/noticias
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Fonte: Jornal Grande Bahia/Alexandra Martins 
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