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RESUMO / PALAVRAS-CHAVE

O objetivo do presente trabalho foi tratar sobre a questão feminina, assim como, a partir de

um relato de experiências, descrever o percurso formativo de quatro alunas provenientes de

camadas populares, estudantes de Pedagogia e que integram o Programa de Educação Tutorial

(PET/EDU) da Universidade Federal de Viçosa. Para tanto, esse trabalho dividiu-se em três

momentos: no primeiro tratamos das questões históricas e sociais acerca da diferença de

gênero. No segundo momento discorremos sobre a questão das mulheres no ensino superior.

Nesse sentido, abordamos sobre as desigualdades advindas da questão do gênero e as

dificuldades das mulheres para ingressarem e/ou permanecerem no ensino superior,

destacando as formas de lutas e as resistências que estas enfrentam. Esses dois momentos,

assim, articulam-se para embasarem o terceiro, que traz os relatos de nossas experiências, pois

somos quatro estudantes, mulheres, provenientes de camada popular, sendo duas negras, uma

parda e uma branca, e, além disso, nos preocupamos com as questões sociais aqui

apresentadas. Somos, também, a prova de que, ainda hoje, um conjunto de fatores sociais,

culturais e econômicos contribuem para manter a mulher em uma condição inferior na

sociedade, um fato que se agrava ainda mais quando se trata de mulheres provenientes dos

meios rurais ou das periferias dos centros urbanos.

Palavras chaves: Mulheres; Gênero e luta de classes; Camadas Populares; Escolarização;

Opressão.



GÊNERO: QUESTÕES HISTÓRICAS E SOCIAIS

O processo de inferiorização, desvalorização, opressão e exploração da mulher estão

ligado a questões históricas, que vêm se perpetuando ao longo dos anos e que, apesar dos

avanços, se estende também aos dias atuais. Na busca de um melhor entendimento acerca de

como foram, e vêm sendo tratadas as mulheres, buscamos algumas referências, dentre elas, os

estudos de Beauvoir (1949). A autora traz uma análise da perspectiva de Engels sobre a

história da mulher. Em A Origem da família de acordo com Engels,  na era da pedra o homem

caçava e pescava e a mulher realizava tarefas importantes no lar, como fabricação de

vasilhame, tecelagem, jardinagem e outros, exercendo assim um papel de grande importância

na vida econômica. Para Saffioti (1969, p.35-36):

A mulher das camadas sociais diretamente ocupadas na produção de bens e serviço
nunca foi alheia ao trabalho. Em todas as épocas e lugares tem contribuído para a
subsistência da sua família e para criar a riqueza social. Nas economias pré-
capitalistas, especificamente no estágio imediatamente anterior à revolução agrícola
industrial, a mulher das camadas trabalhadoras era ativa: trabalhava nos campos e
nas manufaturas, nas minas e nas lojas, nos mercados e nas oficinas, tecia e fiava,
fermentava a cerveja e realizava outras tarefas de produção, as mulheres e as
crianças desempenharam um papel econômico fundamental.

Com o passar do tempo, com as descobertas do estanho, cobre, ferro, e o surgimento

da charrua, a agricultura se expande. O homem passou a explorar as florestas e campos para o

cultivo, e essa expansão exigiu mão de obra, o que acabou implicando na escravidão. Desta

forma o homem se apropria de terras e escravos, e é claro da mulher. Esta é muito mais

explorada do que os homens, pois além do trabalho, também é explorada sexualmente. De

acordo com Saffioti (1969, p.175):

Na medida em que a exploração econômica da escrava, consideravelmente mais
elevada do que a do escravo, por ser negra utilizada como trabalhadora, como
mulher e como reprodutora de força de trabalho, se fazia também através de seu
sexo, a mulher escrava se constituía no instrumento inconsciente que,
paulatinamente, minava a ordem estabelecida, quer na sua dimensão econômica,
quer na sua dimensão familial. A valorização sexual da mulher negra levava, de uma
parte, a comportamentos antieconômicos, por parte do senhor, tais como a venda e a
tortura de negros com os quais aquele competia no terreno amoroso.

Neste período, as filhas dos brancos, de camadas populares, tiveram que vender seus

corpos para ajudar a família, viviam da economia de subsistência e/ou do expediente. “Filhas

de brancos pobres, sem herança e cercadas de preconceitos contra o trabalho, subsistem

recorrendo ao comércio do próprio corpo. Não apenas nas cidades grassava a prostituição;

existia também ao lado dos vadios, nos menores arraiais.” (SAFFIOTI, 1969, p.179). Esse

sistema de constrangimento físico e moral, pelo qual foram submetidas as mulheres, criado e

mantido pela sociedade patriarcal, marcou profundamente a vida e a mentalidade da mulher.

Engels defende que a propriedade privada favoreceu a escravização feminina, porém

Beauvoir (1949) faz uma crítica a esta ideia e ressalta que não se pode afirmar que a



propriedade privada é responsável pela escravização da mulher. Para a autora isso não é

sustentável porque a divisão do trabalho por sexo e a opressão dela resultante possui alguns

pontos relacionados a divisão por classes, mas não se pode confundi-las.

A incapacidade da mulher acarretou-lhe a ruína porque o homem apreendeu-a
através de um projeto de enriquecimento e expansão. E esse projeto não basta ainda
para explicar o por que ela foi oprimida: a divisão do trabalho por sexo poderia ter
sido uma associação amigável. Se a relação original do homem com seus
semelhantes fosse exclusivamente uma relação de amizade, não se explicaria
nenhum tipo de escravização: esse fenômeno é consequência do imperialismo da
consciência humana que procura realizar sua soberania. (BEAUVOIR, 1949, p.77-
78).

Não se pode esquecer também que a mulher era reconhecida pelo seu poder materno,

pois o mesmo sempre fora de extrema importância. No entanto, com o decorrer dos anos este

poder que elas tinham e que se sobressaia sobre os homens foi aos poucos sendo

desconstituído. Por causa do poder materno a mulher era responsável pela direção da casa,

com a desconstituição ela perde essa direção para o homem, passando a ser servidora, escrava

e simples instrumento de reprodução.

O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica de sexo feminino
em todo mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa; a mulher viu-se
degradada, convertida em servidora, em escrava de luxúria do homem, em simples
instrumento de reprodução. (ENGELS, 1991, p. 61).

O homem trabalhava, era responsável pela caça, pela pesca, pela procura de alimentos

para a alimentação da família e produção de instrumentos necessários para suprir as

necessidades. Enquanto a mulher cuidava da casa, da preparação da comida e da confecção

das roupas.

O homem vai à guerra, incumbe-se da caça e da pesca, procura as matérias-primas
para a alimentação, produz os instrumentos necessários para a consecução dos seus
fins. A mulher cuida da casa, prepara a comida e confecciona as roupas: cozinha, fia
e cose. (ENGELS, 1991, p. 178).

O desenvolvimento dos ramos de produção e dos ofícios manuais domésticos,

ocasionou a divisão social do trabalho em duas classes: os senhores e os escravos. Esta

divisão do trabalho ocorreu também nas famílias e foi a base para a distribuição da

propriedade entre homem e mulher. Entretanto, a mesma causa que assegurava sua

supremacia a exclusividade dos problemas na casa anteriormente, passou a assegurar a

preponderância do homem também no lar, e o trabalho da mulher no lar perdia sua

importância quando era comparado ao trabalho produtivo do homem.  Esta desvalorização do

trabalho da mulher e esta comparação em relação ao trabalho do homem, fez com que elas

permanecessem excluídas, não só do trabalho produtivo social, e passassem a ficar confinadas

ao trabalho doméstico.

Com a expansão industrial e a urbanização a vida das mulheres ganha nova

importância, pois se altera profundamente seus papéis no mundo econômico. Permaneceram,

de certa forma, escravizadas, pois ganhavam menos que os homens, trabalhando em



condições inadequadas e com horas excessivas, o que fazia com que mesmo trabalhando,

dependessem do marido ou de alguém do sexo masculino para ajudar no seu sustento. Ao

longo do desenvolvimento do capitalismo, é perceptível o quão desigual são as oportunidades

de empregos entre homens e mulheres, os primeiros foram e ainda são melhores remunerados

que as mulheres.

[...] o que permanece constante, independentemente do grau de desenvolvimento do
capitalismo, é a injusta divisão do trabalho segundo o sexo, que destina aos homens
a esfera pública da economia e às mulheres o mundo restrito da família e da
residência. O problema da empregada doméstica insere-se, [...], numa problemática
muito mais ampla: a discriminação social contra a mulher. (SAFFIOTI, 1984, p. 53).

O que sempre ocorrera, é o homem sendo visto como superior, sendo o patriarca da

família e a mulher sendo desconsiderada, tendo que dedicar horas de trabalhos mal

remunerados. Segundo Saffioti (1984, p. 46), “o salário feminino não apenas pode ser inferior

ao do homem na medida em que é considerado complementar, como deve ser inferior a fim de

manter a superioridade masculina no lar.” Mas mesmo numa posição abaixo, a mulher sempre

se configurou como peça importante no meio de produção e familiar.

Assim, nas sociedades pré-capitalistas, embora jurídica, social e politicamente seja a
mulher inferior ao homem, ela participa do sistema produtivo, desempenha,
portanto, um relevante papel econômico. Este papel, entretanto, na medida em que é
menos relevante que o do homem, se define como subsidiário nos conjuntos das
funções econômicas da família (SAFFIOTI, 1969, p. 38).

A educação que antes era apenas doméstica, com o avanço do capitalismo, passa a ser

escolarizada. Primeiramente as mulheres foram educadas pelos jesuítas, recebiam uma

educação que não promovia a libertação, mas sim, as ensinava a submeter-se à igreja e ao

marido. Posteriormente, devido às exigências do capitalismo, começaram a frequentar as

escolas. No Brasil, no século XIX, elas recebiam o mínimo de instrução, apenas os homens

poderiam alcançar os níveis mais altos.

Mas as mulheres, devido ao casamento, muitas vezes deixavam de investir e/ou

prolongar sua carreira educacional, mesmo quando conquistaram o direito de avançar mais na

educação, assim como, também deixavam o trabalho. As obrigações que a sociedade impunha

às mulheres a respeito do papel que deveriam desempenhar na família, retardou sua

emancipação. O capitalismo exigia que as mulheres desempenhassem funções fora do lar, mas

seu papel, enquanto esposa e mãe, dificultava essa ocupação. A respeito dessa

incompatibilidade, Saffioti (1969, p. 85), traz que:

Nem Marx nem Engels se detiveram na análise das funções específicas que a mulher
desempenha na família, e por isso não puderam nem solucionar teoricamente o
problema feminino, nem deixar de recorrer, parcialmente, à noção de defasagem
entre a estrutura familial e a estrutura econômica da sociedade capitalista.

Assim como o tipo de trabalho que as mulheres desenvolviam, a relação matrimonial

também sofreu alterações ao longo da história. Até os dias atuais o sexo feminino é explorado

nesse tipo de relação, é recorrente a submissão. Quando está aliada à maternidade, a situação



de algumas mulheres se torna ainda mais complicada, afinal a maternidade sempre se

constituiu como e com influências diretas na vida da mulher. Entendida como aquela que deve

exercer a função reprodutora, muitas tinham filhos por obrigação. Quando tinham filhos fora

do casamento, ou em virtude da prostituição, houveram momentos em nossa história que

poderiam abortar, mas o aborto se tornou uma proibição influenciada em grande parte pela

religião.

Em contrapartida, a mulher pode optar por não permanecer no casamento, hoje em dia

o divórcio é um direito. Beauvoir (1949) ressalta que deve haver uma libertação tanto do

homem quanto da mulher enquanto seres humanos. Estes devem se reconhecer como

semelhantes, se respeitarem em seus diversos aspectos social, econômico e político. Os seres

humanos devem reconhecer as melhores qualidades um do outro.

A MULHER NO ENSINO SUPERIOR: LUTAS E RESISTÊNCIAS

Até então vimos que por muito tempo as mulheres foram tratadas de forma submissa,

ficando, apenas, a cargo de afazeres domésticos. Com o avanço do sistema capitalista, as

mulheres por sua vez, a fim de ter uma renda, foram trabalhar, no entanto, com baixas

remunerações e direitos renegados. Vimos, também, que em virtude da economia, na divisão

do trabalho, a mulher foi explorada e oprimida. Atualmente a mulher ainda luta pela conquista

de direitos e para que os já conquistados sejam preservados e respeitados, ela luta para que

sua voz seja ouvida, assim como, para conseguir um bom emprego, poder estudar, disputar de

igual para igual com o sexo oposto por um cargo, dentre outros. Pois, embora tenham

adquirido muitos direitos através das lutas, das reivindicações, ainda é privada de muitos

outros. Um exemplo de conquista por meio da luta é o fato terem conseguido o direito de

acessar o ensino superior.

No Brasil, houve momentos em que as mulheres nem podiam frequentar as escolas,

elas enfrentaram várias dificuldades para conseguirem ter acesso ao ensino, pois por muito

tempo a escolarização fora de exclusividade masculina. Em relação a isso, avançou-se muito,

pois tem-se ampliado o acesso das mulheres, inclusive das camadas populares, à educação

superior. O número de mulheres neste nível de ensino vem crescendo muito. De acordo com

Morley (2013), as taxas de participação das mulheres no Ensino Superior aumentaram em

todo o mundo entre 1999 e 2005. Mas, apesar disso, elas enfrentam ainda inúmeros problemas

de desigualdade, pois muitas vezes não são reconhecidas como capazes de produzir

conhecimentos ou de exercerem alguns papéis, como por exemplo, o de liderança.

[...] as mulheres continuam a ser aferidas em relação a normas masculinistas,
entrando em uma matriz de regras declaradas e ocultas. Os ambientes
organizacionais podem criar e regular subjetividades e identidades. Tanto a inclusão



quanto a exclusão parecem produzir perigos e oportunidades. (MORLEY, 2013, p.
416).

Percebe-se que mesmo mediante tantos avanços, relacionados ao ingresso das

mulheres no Ensino Superior, inúmeros desafios ainda são enfrentados, como a falta de

reconhecimento e o processo de desigualdade e exclusão.

A exclusão das mulheres do ensino superior é uma injustiça histórica às vezes
estruturada nos dias de hoje em termos de uma violação dos direitos humanos. Hoje,
as mulheres estão participando, em números crescentes, no ensino superior, em uma
variedade de localidades nacionais. Contudo, as identidades acadêmicas das
mulheres são frequentemente forjadas como o “outro”, como estranhas em oposição
à propriedade e ao direito dos homens (privilegiados). (MORLEY, 2013, p.425).

Apesar de muitos avanços no ensino superior a mulher enfrenta muitos percalços,

percebe-se que elas enfrentam preconceitos. Morley (2013) relata que globalmente as

mulheres que estudam estão concentradas em matérias consideradas não científicas, estão

sendo excluídas da ciência, tecnologia, engenharia e matemática, sendo estas carreiras de

grande ingresso masculino, as mulheres estão concentradas em carreiras de baixos salários

como saúde e assistência social, ciências humanas, artes e educação. Em contrapartida, as

mulheres, na maioria das vezes, é público maioritário nas instituições de ensino superior,

conforme apontam os dados do INEP.

Tabela 1 - Matrículas em Cursos de Graduação Presenciais, por Organização Acadêmica e
Sexo, segundo a Unidade da Federação e a Categoria Administrativa das IES – 2016

Fonte: INEP (2016).

De acordo com Rosemberg e Madsen (2011), já no ano de 2003 as universidades

federais Brasileiras possuíam um número de matrículas femininas em um total de 51,4 %, o

que coloca as mulheres em vantagem numérica se comparadas ao total de matrículas

masculinas. Porém, este fato que parece ser uma proximidade entre homens e mulheres traz

uma diferenciação quanto aos ramos que estes trilham nas universidades, ou seja, muitas

vezes não ocorre uma equidade de vagas por áreas de conhecimento nas universidades,

especialmente quando se tratam de cursos mais privilegiados, ou seja, aqueles que possuem

maior prestígio.



Segundo os estudos de Rosemberg e Madsen (2011), Engenharia, Produção e

Construção, continuam sendo áreas de conhecimento histórica e predominante masculinas,

porém afirmam que está ocorrendo um aumento de mulheres em cursos tradicionalmente

masculinos, o que não configura em mudança radical no quadro apresentado, pois os autores

afirmam que muitas vezes as mulheres se inserem em cursos de menor reconhecimento. Para

elucidar a discrepância das mulheres em cursos superiores, damos destaque aos dados do Inep

(2015) mostrando a incidência do público masculino e feminino nos cursos.

Tabela 2 - Os 20 maiores cursos de graduação em número de matrículas e os respectivos percentuais
de participação por sexo (feminino e masculino) – Brasil – 2015

Fonte: INEP (2015).

Percebe-se que as mulheres avançaram muito em relação à educação, principalmente

quando se trata do ensino superior, porém este retrospecto que traz avanços nos mostra que há

muito o que progredir, pois as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens tanto na

educação como em outros setores, ou seja, as mulheres e os homens devem ter oportunidades

igualitárias.



RELATOS

Mesmo diante de avanços, hoje ainda existem fatores sociais, econômicos e culturais

que contribuem para manter a mulher em uma condição inferior na sociedade, tais como:

desvalorização salarial, preconceito em relação ao tipo de trabalho que é exercido,

desprestígio, associação da mulher aos afazeres domésticos, entre outros.

Nós, autoras desse trabalho, somos mulheres, provenientes de camadas populares,

cursando Pedagogia, e enfrentamos todos os obstáculos existentes em busca de uma

profissionalização e valorização. Nossas trajetórias, nossas experiências, são particulares; os

desafios, apesar de às vezes se coincidirem, foram enfrentados de formas diversas. Desta

forma, optamos por realizar os relatos de forma individual. A seguir os relatos:

Autora 01:

Sou negra, de origem rural, filha de pais com baixa escolarização, e possuo um

percurso acadêmico não linear. As séries iniciais do Ensino Fundamental cursei numa escola

simples da Piúna (zona rural de Viçosa), onde eu resido. Após concluir a quarta série, hoje

conhecida como quinto ano, tive que ser matriculada na cidade, mas minha mãe não queria

que isso acontecesse, para ela deveríamos (eu e minha irmã) cessar os estudos e ajudá-la nos

afazeres domésticos. Mas a professora, que nos deu aula desde o primeiro ano, foi atrás do

meu pai, para que ele assinasse a autorização; feito isso, ela mesma realizou nossa matrícula.

Não foi fácil a transição para a cidade, foi preciso adaptar, assim como foi preciso ser

aceita. Muitos alunos da cidade discriminavam os que eram “da roça”; além disso, nesse

período eu usava tranças no cabelo e este era mais um motivo de zombarias. Meu rendimento

escolar nesse período caiu muito, quase fui reprovada em uma disciplina. Outra coisa que

aprendi nesse período foi a diferença de tratamento entre meninas e meninos, pois as crianças

da cidade não zombavam dos meninos “da roça”, como zombavam das meninas (de nós).

Inventavam apelidos para a gente, puxavam as tranças, davam risadas, faziam paródias, entres

outros, tudo face a face, mas em relação aos meninos havia certo receio, o máximo que

acontecia eram as risadas e apelidos, faziam isso distantes e escondidos. Isso aconteceu até o

sétimo ano.

No Ensino Médio haviam preconceitos, mas não como no nível anterior, senti isso no

afastamento dos demais, pois não faziam questão de estabelecer relações comigo, apenas

quatro estudantes conversavam comigo sobre tudo, os demais só se aproximavam quando

queriam ajuda com a matéria ou nas provas. Quando ingressei no Ensino Superior e obtive

conhecimento acerca das diferenças existentes, realizei uma viagem no passado e me dei

conta de que sofri tripla discriminação: me discriminaram por ser da zona rural, por ser negra



e por ser mulher. Não enxergava isso, foi preciso certo grau de conhecimento para

compreender as situações que vivenciei, essas citadas, e as várias outras.

E hoje estou tentando reverter a situação, produzindo trabalhos como este, para que a

classe feminina deixe de ser reprimida, discriminada, desrespeitada. Acredito que estou no

caminho certo, pretendo ensinar às crianças acerca de tudo que está previsto no currículo, mas

me preocuparei acima de tudo em ensiná-las o mais importante, o respeito.

Autora 02:

Ser mulher já é um desafio; ser mulher e ser negra, o desafio se torna maior. Além de

sofrer por ser mulher, pelos resquícios do contexto histórico, o racismo ainda é muito presente

nos dias atuais, e nós negros somos vítimas de muitos preconceitos. De acordo com Gomes

(1996, p. 69) “a luta da comunidade negra brasileira se defronta com inúmeras práticas

racistas em seu dia-a-dia [...].”

Sou estudante do curso de pedagogia da Universidade Federal de Viçosa, sou da zona

rural, sou mulher, sou negra. O momento de adentrar na escola, logo nos anos iniciais de vida,

é muito difícil, deixar de estar em casa, no aconchego dos pais, para começar a enfrentar e

descobrir o mundo, o quão desafiante e cheio de preconceitos ele é.

A escola é um lugar de aprendizado, de convívio social, de interação com o outro. Mas

a escola também pode ser um lugar de discriminação e preconceito.

A escola não é um campo neutro onde, após entrarmos, os conflitos sociais e raciais
permanecem do lado de fora. A escola é um espaço sócio-cultural onde convivem os
conflitos e as contradições. O racismo, a discriminação racial e de gênero, que fazem
parte da cultura e da estrutura da sociedade brasileira, estão presentes nas relações
entre educadores/as e educandos/as (GOMES, 1996, p. 69).

Na escola, logo na fase inicial, pude observar e vivenciar, que as crianças, mesmo tão

novas, já tem uma concepção de racismo. Nunca me esqueço do dia da páscoa. Sempre na

escola comemorava-se a páscoa e o carnaval. Sempre confeccionavam máscaras. Então na

páscoa, colocaríamos as orelhas de coelho, e as professoras, pintariam nossos rostos, com

tinta preta representando o bigode do coelho e para ter uma organização, ficávamos em fila.

Quando estava chegando a minha vez, uma colega do pré-escolar me disse, “para que você vai

pintar o rosto, a tinta é preta, você é preta, nem vai aparecer”, naquele momento eu senti uma

tristeza enorme, mas continuei na fila. Só por causa da minha cor, eu deveria ser privada de

realizar as atividades que os demais colegas estavam exercendo?

Bom, isso foi um exemplo, logo nos meus 4 a 5 anos. Conforme fui amadurecendo, fui

percebendo que o mundo é bem preconceituoso e discriminatório. Já na fase do Ensino

Fundamental II, pude perceber como a questão de gênero é bem evidente, mesmo tendo entre

treze e quatorze anos. Um fato que me marcou foi a questão de ser assediada por um homem e



este por sua vez ainda era casado, conhecido pela minha família. Quando teve oportunidade

de ficar a sós comigo almejava beijos, confesso que naquela época fiquei um pouco assustada,

pois não frequentava festas e outros eventos. Ser da zona rural significava somente frequentar

casa e escola, e nesse contexto não participava de festas ainda. No Ensino Médio, foi bem

salientada a questão das mulheres serem o sexo frágil, e homens nos assediando,

principalmente em festas; isso aconteceu comigo, usando, por exemplo, a força física para

conseguir um contato físico, mas sempre consegui escapar.

Na universidade não é muito diferente, tem que tomar certos cuidados para poder ir e

vir, sempre andar acompanhada, nunca ficar sozinha, já deixei de sair por não ter companhia,

por receio de algo ocorrer.

Não só na faculdade, mas no convívio social, posso perceber que muitas vezes o

homem quer falar mais alto, dar a última palavra, se impor diante da mulher, até às vezes

faltar com o respeito. Ainda é muito evidenciado esse “ar de superioridade” do homem;

convivo com alguns que apresentam esse tipo de atitude.

No meu contexto familiar tem aspectos preconceituosos se referindo a mulher negra,

algumas pessoas utilizam palavras preconceituosas a se referir às pessoas negras, por

exemplo, “macaca”, “criola”, sendo que estes que reproduzem isso são negros. Essa questão

racial é muito predominante, e quando você é mulher, se torna um pouco mais complicadas.

Para os meus familiares é muito comum o homem ser patriarca, o responsável pela família,

por exemplo economicamente. Se a mulher se separa as pessoas a reprimem, se intrometem

na sua vida, e fazem questionamentos relacionados à sua sobrevivência sem ter um homem

para auxiliá-la.

Na minha família a responsável por manter a casa financeiramente é a mulher, então

as pessoas ainda estranham isso, acabam discriminando. “Ser mulher negra no Brasil

representa um acúmulo de lutas, indignação, e, é claro, avanços, mas também um conflito

constante entre a negação e a afirmação de origens étnico-raciais. Representa suportar

diferentes tipos de discriminação [...] (GOMES, 1999, p. 57).”

Representados alguns aspectos, tanto familiares quanto presentes na escola,

percebemos as dificuldades de uma mulher, sendo negra e vítima de preconceito, até mesmo

em seu próprio ambiente de convívio. Estou me formando para ser professora, será um

desafio para nós enquanto futuras docentes, desocultar as contradições e trabalhá-las

pedagogicamente. Por exemplo, eu enquanto professora mulher e negra, criar espaços e

metodologias que retratam essa questão social, em prol também de alunos que são vítimas de

preconceitos na escola, reconhecer a diversidade étnico-cultural.

Falar em relações raciais e de gênero, discutir as lutas da comunidade negra e dar
visibilidade aos sujeitos sociais não implica um trabalho a ser realizado



esporadicamente. Implica uma nova postura profissional, uma nova visão das
relações que perpassam o cotidiano escolar e a carreira docente, e ainda, no respeito
e no reconhecimento da diversidade étnico-cultural. Representa a inclusão nos
currículos e nas análises sobre a escola desses processos constituintes da dinâmica
social, da nossa escola e da prática social (GOMES, 1999, p. 61).

É necessário que se incorpore nos currículos as diversidades de outras culturas, como

as dos negros, reconhecendo mesmo, proporcionando visibilidade, não reproduzindo apenas

uma determinada cultura na escola, mas dando representatividade a outras, mostrando para as

crianças um outro olhar, por exemplo, da cultura africana.

Autora 03:

Sou parda, de origem rural, os meus pais possuíam pouca escolarização, sendo que a

minha mãe somente concluiu a quarta série do ensino fundamental, e meu pai cursou somente

alguns anos de escolarização, não chegando nem a cursar a quarta série.

Em relação a minha trajetória escolar, os anos iniciais do ensino fundamental cursei

em uma escola municipal, localizada em um local chamado Córrego São José, na zona rural

da cidade de São Miguel do Anta, Minas Gerais.

Desde o início do processo de escolarização, ainda nos anos iniciais do ensino

fundamental, as coisas não foram fáceis. Por morar na zona rural a escola era simples, não

possuía recursos didáticos diferenciados, nem uma boa estrutura física. Os professores se

esforçavam para proporcionar uma educação de qualidade, mas, no entanto, sei que a minha

escolarização nos primeiros anos do pré-escolar a quarta série, atualmente quinto ano, poderia

ter sido muito mais enriquecedora, sei que se não fosse o desejo de aprender e o esforço

realizado, de fazer o que era pedido, estar sempre atenta nas aulas, hoje teria grandes chances

de eu não ter ingressado na educação superior.

Eram inúmeros os empecilhos que dificultava o processo de escolarização, pois as

condições socioeconômicas naquela época não eram fáceis, o sustento era obtido por meio do

trabalho rural nas lavouras temporárias de milho, feijão e também oriundo das lavouras

permanentes como a de café.

Os anos iniciais de escolarização foram marcados ainda pela perda do meu pai, o que

trouxe muitas dificuldades, pois a estrutura familiar mudava totalmente a partir de então. A

família composta por mim, minha mãe e um casal de irmãos mais velhos que eu, passava a ser

chefiada pela minha mãe. Apesar das dificuldades financeiras, minha mãe sempre incentivou

que prosseguíssemos nos estudos.

Ao ingressar no quinto ano do ensino fundamental o estudo passou a ser em uma

escola urbana, que se diferenciava totalmente da rural. Lá a estrutura era melhor se comparada

à escola rural, havia maior número de professores e o número de alunos também era bem



maior. No início isto é um choque para quem vem da zona rural.

Uma dificuldade que se fazia presente por residir no meio rural e estudar na área

urbana, era a questão do transporte, pois quando chovia o ônibus que buscava os estudantes na

zona rural não ia devido às péssimas condições das estradas. Algumas vezes a gente perdia

atividades, provas, ou para evitar que isso acontecesse, diversas vezes fui para a escola a pé,

na companhia de alguns colegas que estudavam na mesma escola. Andávamos cerca de 10

quilômetros para chegar à escola, e na volta para casa era preciso refazer todo esse percurso.

Não foi fácil o percurso escolar, às vezes o desânimo se fazia presente, mas nunca

pensei em desistir de estudar, pensava em pelo menos formar no ensino médio e depois

arrumar um emprego.

Quando me formei no ensino médio em 2006, ainda era o vestibular a forma para

ingresso na educação superior. A escola em que estudava tinha tradição de aprovar um

número considerável de alunos todos os anos nos vestibulares; geralmente estes faziam

cursinho pré-vestibular o ano todo e no fim do ano prestavam o vestibular. Como morava

longe e o cursinho que tinha na cidade era a noite, acabei nem prestando vestibular no último

ano do ensino médio, ou seja, já me auto exclui, pensei que nem tinha chances. Muitos alunos

da turma foram aprovados no vestibular.

Realizei algumas vezes o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), exame criado

em 1998. No início este exame não era requisito para ingressar diretamente na universidade.

Depois veio o Sistema de Seleção Unificada (SISU), programa instituído e regulamentado em

2010, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), através do qual o aluno que tenha

participado do ENEM no ano anterior, e que tenha conseguido uma nota suficiente de acordo

com as normas do programa poderia tentar ingressar na educação superior, nas Universidades

federais ou estaduais. No ano de 2014 realizei o ENEM e utilizei a nota para entrar na

universidade por meio do SISU, ingressei neste ano no curso de Educação Infantil na

Universidade Federal de Viçosa (UFV), cursei o mesmo durante um ano e, como tinha feito o

ENEM em 2014, utilizei a nota obtida para mudar para o curso de Pedagogia também na

UFV.

De uma forma geral as maiores dificuldades que marcaram a minha trajetória escolar

foram o fato de eu residir na zona rural, o que dificultou em vários momentos a minha

escolarização inclusive depois de cursar o ensino médio, visto que fiquei muitos anos afastada

dos estudos. A questão de ser da camada popular também dificulta, pois não há como investir

financeiramente na escolarização.

Em relação a  discriminação esta ocorre quando você é oriundo de camadas sociais

desfavorecidas, e por morar na zona rural muitos nos consideram inferiores. Hoje, após ter



ingressado na educação superior e estudar sobre relações de gênero, percebo o quanto somos

discriminadas também por sermos mulheres. Em 2017, explicava um trabalho na universidade

sobre mulheres e veio um professor de outra área, que não é educação, opinar sobre o

trabalho, e me disse que curso como o de Pedagogia tem quer ser composto por mulher, como

se educar as crianças fosse apenas papel da mulher. Acredito que o curso de Pedagogia como

qualquer outro deve ser composto por homens e mulheres, não pode haver esse tipo de

preconceito.

Apesar dos percalços enfrentados, das lutas e dos inúmeros motivos que poderiam

dificultar o acesso ao ensino superior, estes foram e estão sendo superados dia a dia. Não é

fácil uma aluna, mulher, oriunda do meio rural chegar à educação superior, porém também

este não é um fato impossível.

Autora 04:

Sou estudante do curso de pedagogia, sou proveniente da zona rural, ingressei na

Universidade utilizando o SISU, pelas cotas de escola pública. De acordo com o Ministério da

Educação o sistema de cotas foi criado com intuito de ser uma ferramenta para a ampliação

das oportunidades sociais e educacionais no Brasil, este sistema é voltado para estudantes que

cursaram o ensino médio, e integralmente, na rede pública, oriundos de famílias de Baixa

renda e autodeclarados pretos, pardos e indígenas, a famosa Lei de Cotas reserva, no mínimo,

50% das vagas disponíveis nas universidades e institutos federais, em cada processo seletivo,

curso e turno, para este público.

No início do processo de escolarização estudei em uma escola estadual da cidade,

pois tinha o transporte escolar, e quando ocorria algum problema meu pai sempre me levava,

pois a minha mãe não gostava quando faltava à aula. A escola contava com um ótimo corpo

docente, uma infraestrutura maravilhosa, nela havia quadra esportiva, sala de vídeo, biblioteca

e carteiras em bons estados.

Esta escola era considerada em relação às demais como a melhor da cidade dentre as

do ensino fundamental. As outras eram consideradas inferiores por se localizarem em meio

rural e serem da rede municipal.

No entanto, eu tive que mudar de escola, pois a administração da cidade vigente na

época não aceitava que alunos do meio rural fossem estudar na escola da cidade, cortando o

transporte. Alguns pais tentaram reivindicar e falaram que iriam levar seus filhos, mas foi em

vão, tivemos que mudar de escola para concluir o ensino fundamental I.

Mudei para uma escola que se localizava a cerca de 8 quilômetros da minha casa, e eu

tinha que sair muito cedo de casa, pois o transporte que nos levava tinha que realizar diversas



viagens, levando também os alunos do fundamental II para a escola que se localizava na

cidade. Outra dificuldade que ainda é enfrentada no meio rural em relação ao transporte, é que

quando chove muito o ônibus que busca os estudantes na zona rural muitas vezes não faz a

viagem devido às condições ruins das estradas. Por isso já ocorreu de perder prova, atividades

avaliativas, apresentação de trabalhos, entre outras atividades. Esta dificuldade em relação à

chuva persistiu até eu concluir o ensino médio.

Na escola municipal, havia uma grande diversidade de posturas pedagógicas que,

muitas vezes, se contradizem: alguns professores procuravam trabalhar com o que lhes era

oferecido da melhor maneira possível, propiciando ao aluno um ótimo aprendizado, mas

haviam outros que simplesmente passavam a matéria do livro do quadro, explicavam um

pouco e você tinha que se desdobrar para realizar o exercício e realizar a prova que era

aplicada ao final de cada capítulo do livro. Em relação a esses professores, ao chegar da aula

sempre pedia ajuda aos meus irmãos para a realização dos exercícios que eram passados para

serem feitos em casa, e com isso sempre acabava refazendo o que era passado nas salas de

aula, fixando assim a matéria e conseguindo ter um bom rendimento nas avaliações.

Quando terminei o fundamental I tive que me mudar novamente de escola voltando a

estudar na cidade em uma escola estadual, sendo que nesta escola estudei até concluir o

ensino médio. Nesta escola vi como o simples fato de você morar na zona rural é motivo de te

desvalorizarem, de rirem de você por chegar com os sapatos sujos; no entanto, isto ocorreu

somente no início, pois depois fui me enturmando, fazendo novas amizades e, com isso, fui

percebendo que estes olhares foram parando. Pararam principalmente quando entrei para a

equipe de vôlei e de futsal da escola, que saía para representar a escola em jogos escolares,

passei a me dedicar ainda mais ao esporte para obter respeito e sentir que estava sendo olhada

pelo fato de ser boa em algo e não por estar com os pés sujos.

Quando terminei o ensino médio para ingressar na universidade a forma de ingresso

utilizada era o vestibular. Alguns alunos, por morarem na cidade, podiam realizar a

preparação para o vestibular, fazendo cursos pré-vestibulares na cidade de Viçosa. Por morar

na roça não tive essa oportunidade, mas mesmo assim resolvi realizar a prova do vestibular e,

por fim, fiquei em terceiro na lista de espera para o curso de Veterinária na Universidade

Federal de Viçosa (UFV). Este período pós formada no ensino médio foi o mais difícil para

mim, pois sempre tive como objetivo estudar na UFV, e não passar me afetou muito, porque

mesmo não fazendo cursinho eu estudava em casa com materiais que meus primos haviam

utilizado em suas preparações.

No ano seguinte eu nem tentei o Enem, pois havia me afastado dos estudos durante o

ano, mas não desisti. No ano seguinte me matriculei em um cursinho da cidade de Viçosa e



passei a morar com meus tios. Neste período meus pais sempre me auxiliaram com auxílio

financeiro, pois não podia trabalhar porque estudava durante o dia. Neste ano realizei o Enem,

porém não passei no curso que almejava na UFV, mas passei em Pedagogia na UFOP, no

entanto minha mãe não permitiu que eu fosse embora e ir morar em uma república, pois me

considerava imatura por morar na roça e não estar preparada para o mundo externo àquele ao

qual estávamos acostumados.

Mesmo com todos os empecilhos colocados pela minha família, tanto financeiros

quanto psicológicos, não me dei por vencida e realizei a prova novamente. Não obtive sucesso

na mesma, pois não estava estudando e ainda trabalhava em uma loja na minha cidade.

Porém, uma amiga tinha me falado de uma prova para um curso novo que iria abrir na UFV,

realizei a prova e passei para o curso de Licenciatura em Educação do Campo. Era um curso

em regime de alternância em que você passava um tempo na UFV (tempo escola) e um tempo

em casa (tempo comunidade), porém não me identifiquei com o curso, realizei novamente o

Enem e passei para o curso de Pedagogia no ano de 2015, utilizando o sistema de cotas do

SISU, em que me encaixava nos alunos que sempre estudaram em escola públicas.

Depois de todas as dificuldades para ingressar no ensino superior, as lutas ainda não

terminaram, pois nós mulheres, mesmo com a ampliação do acesso ao ensino superior e no

mercado de trabalho, ainda enfrentamos dificuldades em relação à diferença de salário e ao

avanço das suas carreiras, se comparadas com os homens.  E quando se trata de mulheres

oriundas do meio rural as dificuldades se tornam ainda mais desafiadoras, pois além de todo

desafio posto pela sociedade tem também de enfrentar uma família cuja educação não é

valorizada da mesma forma que no meio urbano, além das dificuldades financeiras, pois as

famílias trabalham na roça para poder se sustentar e os gastos em uma universidade seria um

gasto que muitos não têm e não teriam como arcar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As mulheres foram vítimas de muitos preconceitos e exploração, no decorrer de todo

contexto histórico, consideradas como sexo frágil, ficando a cargo somente de afazeres

domésticos, sendo os homens destinados a serem os patriarcas de suas residências, os

provedores financeiros. Apesar dos direitos das mulheres terem se ampliado muito, devido às

lutas e reivindicações, essas ainda são vítimas de muitos preconceitos. Um exemplo disso é

em relação à educação, uma conquista alcançada com muita dificuldade, mas que hoje ainda

luta contra inúmeros desafios, como a inserção na Educação Superior principalmente em

cursos que são predominantes ocupados pelo sexo masculino.

Ratificamos que houveram muitas conquistas, mas vimos na segunda parte deste



trabalho que as mulheres não são tratadas de modo igual aos homens e nem possuem os

mesmos direitos que eles, ainda que formalmente isso possa estar mais adequado legalmente.

Ainda nos dias atuais, vivemos em uma sociedade em que muitos tratam a mulher de forma

submissa, isso está enraizado, é tão corriqueiro, que se não nos atentarmos não percebemos.

Novamente isso é perceptível na área educacional, este que é um campo em que a mulher

deveria estar - mas não está - em igualdade com os homens. Como vimos anteriormente, elas

ingressam nos cursos de menor prestígio social, enquanto que os mais reconhecidos, como

algumas engenharias, são compostos majoritariamente pelo sexo masculino. Além disso, a

minoria feminina que adentra nesses cursos sofre preconceitos de toda ordem.

Diante dos obstáculos, muitos destes ultrapassados, podemos afirmar que as mulheres

mostraram ser o oposto daquele padrão estereotipado que historicamente se constituiu e

consolidou no seio da sociedade. Mesmo diante das imposições sociais viemos nos erguendo

e demonstrando que palavras como inferioridade, incapacidade, incompetência, submissão,

dentre outras, não nos caracterizam. Pois mesmo com a sociedade impondo uma determinada

forma de ser e agir, formas que não nos contemplavam, fomos de encontro a elas, buscamos

ser aquilo que queríamos e não aquilo era pré-determinado.

Nossos relatos são poucos dentre tantos que cotidianamente se apresentam nas

cidades, vilas, favelas, periferias, que meninas, jovens, moças e mulheres vivenciam, mas

servem para demonstrar o quanto a educação é capaz de empoderar e desnudar nosso contexto

de sujeição e adaptação a uma história que não foi contada por nós, mas que nos querem

inserir como protagonistas.

Enquanto protagonistas que se auto afirmaram, estamos finalizando nosso percurso

acadêmico no curso de Pedagogia com a certeza de que, pela via da educação, é possível

conscientizar nossos futuros alunos, independente do gênero, raça e condição social e

econômica, para o respeito à diversidade, à alteridade e, principalmente, para a construção de

uma sociedade mais justa e igualitária.

REFERÊNCIAS

BEAUVOIR, Simone de.  O segundo sexo: fatos e mitos. 3.ed. Tradução por Sérgio Milliet.
São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1949. v. 1.

BRASIL. Ministério da Educação. Lei nº 12.711, de 29 de  agosto de 2012. Dispõe sobre o
ingresso nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível
médio e dá outras providências. Disponível em:<
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>. Acesso em: 08



ago. 2018.

ENGELS, Friedrich. A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. 12 ed.
Rio de Janeiro: Bertrand Brasil S.A, 1991.

GOMES, N. L. Educação, raça e gênero: relações imersas na alteridade. Cadernos Pagu,
1996, p. 67-82. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/
cadpagu/article/view/1862/1983>. Acesso em: 30 jul. 2018.

GOMES, N. L. Professoras negras: trajetória escolar e identidade. Cad. CESPUC de Pesq.,
Belo Horizonte, n. 5, abr. 1999, p. 55-62. Disponível em: <http://periodicos.pucminas.br/
index.php/cadernoscespuc/article/view/14988/11596>. Acesso em: 30 jul. 2018.

INEP/MEC. Resumo Técnico Censo da Educação Superior.  2. ed. 2015. Brasília: Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, 2018. Disponível em:
<http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/resumo_tec
nico_censo_da_educacao_superior_2015.pdf>. Acesso em: 03 ago. 2018.

_____. Sinopse Estatística da Educação Superior 2016. Brasília: Inep, 2017. Disponível
em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse>. Acesso em: 27 jul.
2018.

MORLEY, Louise. Ímpeto e melancolia: As mulheres no ensino superior internacionalmente.
In: APPLE, Michael W.; BALL, Stephen J.; GANDIN, Luís Armando (Org.). Sociologia da
educação: análise internacional.  Porto Alegre: Penso, 2013, p. 416-427.

ROSEMBERG, Fúlvia; MADSEN, Nina. Educação formal, mulher e gênero no Brasil
contemporâneo. In: BARSTED, Leila Linhares; PITANGUY (Org.). O progresso das
mulheres no Brasil 2003-2010. Rio de Janeiro: CEPIA; Brasília: ONU Mulheres, 2011,
p.391-433.Disponível em: <http://onumulheres.org.br/wp-
content/themes/vibecom_onu/pdfs/progresso.pdf> Acesso em  27 jul.

SAFFIOTI, H. I. B. Mulher brasileira: opressão e exploração. Rio de Janeiro: Achiamé
Ltda, 1984.

_____. A mulher na sociedade de classes: mito e realidade. São Paulo: Livraria Quatro
Artes, 1969, 404p

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm
http://periodicos.pucminas.br/
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/resumo_tecnico/resumo_tec
http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-sinopse-sinopse
http://onumulheres.org.br/wp-

