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1. Apresentação 

 

Este texto apresenta os resultados da sistematização da Proposta pedagógica de 

Re/construção de Identidade de Gênero e Raça voltada para Adolescentes 

Trabalhadoras Domésticas1.  

A razão pela qual buscamos sistematizar esta experiência prende-se ao fato de uma 

parcela de adolescentes envolvidas na experiência ter apresentado resistência às práticas 

pedagógicas construídas a partir da concepção de cidadania, cujo eixo central está fundado na 

identidade de gênero e racial negra.  

O fato de muitas jovens não se assumirem como mulheres-negras-trabalhadoras 

domésticas constituiu-se, pois, num problema pedagógico não previsto, pelo menos, na 

magnitude ocorrida, o que, de uma certa forma, poderia estar pondo em cheque alguns dos 

pressupostos que nortearam a construção e a prática dessa proposta. Portanto, essa 

sistematização2, ao possibilitar revisitar os caminhos percorridos, permitiu, igualmente, a 

ampliar a compreensão da equipe sobre a problemática em que atua, a partir da identificação 

de novas formas de introjeção da invisibilidade das questões raciais e de gênero nos marcos 

das camadas populares, tendo como recorte o trabalho doméstico. 

Assim, as lições obtidas com essa sistematização advêm do conhecimento de outros 

quadros referenciais de identificação da violência racial e de gênero que as adolescentes 

trouxeram e que não estavam delineados na concepção inicial do projeto. Com isso, foram 

estabelecidos pontos de partida para a construção de novas metodologias e instrumentos para 

alcançar o objetivo geral da proposta pedagógica, qual seja de reconstrução da identidade nas 

dimensões de raça e gênero. 

 

 

 

 

 
1 A sistematização foi realizada com apoio do Fundo para a Igualdade de Gênero (FIG), da Agência Canadense 
para o Desenvolvimento Internacional, CIDA/ACDI, a partir de formação na metodologia de sistematização 
realizada em Salvador, por María Mercedes Barnechea, do Taller Permanente de Sistematización de Lima, Peru. 
2 Sistematização de experiência, para fins deste trabalho, é definida como “aquela interpretação crítica de uma ou 
de várias experiências, que, a partir de seu ordenamento e reconstituição, descobre ou explicita a lógica do 
processo vivido, os fatores que intervieram no referido processo, como se relacionaram e por que foi realizado 
desse modo”. (JARA, Oscar. Para Sistematizar Experiências. 1994). Ou dito de outra forma: é “a reconstituição 
e a reflexão analítica sobre uma experiência vivida pessoalmente (ou sobre determinadas etapas ou aspectos) 
através da qual interpretamos o ocorrido para compreendê-lo”. Fonte: BARNECHEA, María M. G. in El 
Concepto de Sistematización. (Tradução livre). 
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2. Contexto em que se realizou a experiência sistematizada 

 

2.1 Vinculação institucional 

 

A experiência aqui sistematizada foi desenvolvida no projeto Ampliando Direitos e 

Horizontes – Experiência com Adolescentes Trabalhadoras Domésticas, realizado no 

âmbito do Ceafro, que teve início em junho de 2000 e foi concluída em março de 2001.3

O Ceafro é um programa de profissionalização e de melhoria do nível educacional de 

adolescentes e jovens negros(as) que, desde 1995, desenvolve projetos de educação básica e 

técnica no contexto de uma proposta pedagógica centrada no resgate da auto-estima e da 

identidade racial, como aspectos fundamentais da cidadania da raça negra. 

Em 1999, o escritório do Unicef Bahia e Sergipe convidou o Ceafro para pensar uma 

ação voltada para o controle e a prevenção do trabalho doméstico infantil, assim como a 

garantia de direitos de adolescentes na faixa de 16 a 18 anos, envolvidas nesse trabalho em 

Salvador e na sua Região Metropolitana. 

Concebe-se, desse modo, o projeto Ampliando..., voltado, basicamente, para o 

enfrentamento das questões relacionadas à garantia de direitos daquelas adolescentes, a partir 

de uma proposta que incorporava as dimensões de raça e trabalho. A dimensão de gênero 

passou a ser incorporada com o apoio financeiro do Fundo para a Igualdade de Gênero – FIG, 

da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI), ainda no ano de 

2000.  

A implementação do Ampliando... passa pelo envolvimento de diversos atores: as 

próprias trabalhadoras, os empregadores(as), os familiares, os(as) professores(as) da rede 

pública e privada e o Sindicato dos Trabalhadores Domésticos.  

 

2.2 O projeto Ampliando...  e os atores da experiência 

 

O projeto Ampliando... possui três  dimensões: formação profissional, educação e 

cidadania. A formação profissional, com o propósito de buscar melhorar a performance da 

adolescente como trabalhadora doméstica4, oferece outras competências5. A formação 

educacional procura desenvolver as diversas formas de linguagens (escrita, oral e 
 

3 Ceafro é a denominação de um programa do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), órgão de extensão da 
Universidade Federal da Bahia.  
4 Curso de confecção de alimentos, puericultura e higiene, limpeza e conservação, dentre outros.  
5 Cursos na área de Informática e Atendimento ao Público, por exemplo. 
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matemática), base para um bom desempenho educacional.  Já a cidadania implica um 

processo de resgate de identidade racial e de gênero, lastreado no reforço da auto-estima como 

mulheres negras trabalhadoras. Essas ações permitem a elas identificarem os mecanismos de 

construção do racismo, de des/construir o papel subordinado atribuído às mulheres e de re-

significar o trabalho doméstico, buscando estabelecer estratégias para a superação desses 

problemas.   

 

a) As adolescentes 

 

Setenta e uma adolescentes, que eram atuantes no mercado de trabalho como 

trabalhadoras domésticas, foram as beneficiárias diretas da experiência desenvolvida. 

Franqueou-se, porém, a participação de adolescentes que trabalhavam como domésticas, mas 

que, no momento da inscrição no projeto, encontravam-se em situação de desemprego. Em 

sua maioria, as beneficiárias residem em áreas populares da cidade de Salvador. Trabalhavam, 

basicamente, como babás e faxineiras, principalmente para pessoas da baixa classe média, 

muitas delas familiares e vizinhas no bairro em que moram; a carga horária semanal de 

trabalho variava de 3 a 80 horas, mas a maior concentração estava na faixa entre 16 e 24 horas 

semanais, o que corresponde a uma carga de trabalho entre 2 ½ a 8 horas por dia; porém, 

muitas estavam trabalhando acima da carga máxima de horas legalmente definida, de 48 horas 

semanais para a categoria das trabalhadoras domésticas. A média salarial das adolescentes 

oscilava entre R$ 50,00 e R$ 70,00, havendo apenas duas adolescentes que revelaram receber 

o salário mínimo. Quanto à escolaridade, elas apresentavam um número significativo de 

concluintes do ensino fundamental, mesmo do nível médio; considerando-se as condições de 

vida adversas que enfrentam cotidianamente, apresentavam, pois, um padrão de ensino 

razoável. 

 

b) Outros atores  

 

As ações voltadas para os outros atores tiveram como objetivo trazer a problemática 

do trabalho doméstico de adolescentes para a agenda da sociedade baiana, visando, em última 

instância, inserir essa dimensão do trabalho infanto-juvenil nos marcos das políticas públicas: 
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• Sindoméstico – um dos principais interlocutores, desde o processo de inscrição 

e recrutamento às várias etapas subseqüentes de execução do projeto, trazendo 

a experiência da luta pela garantia de direitos da categoria.  

• Empregadores(as), educadores(as) e familiares – aos quais foram oferecidos 

espaços de discussão e diálogo sobre a formação das adolescentes, informando 

sobre a campanha pelo combate ao trabalho infantil e pela garantia de direitos 

no trabalho. 

 

Para a sociedade em geral, foram montadas estratégias de comunicação, apoiadas em 

campanha publicitária e na mídia, voltadas para a conscientização da sociedade sobre a 

problemática do trabalho infantil e do(a) adolescente, realizado no âmbito da casa. Foram 

produzidas peças de campanha (cartazes e fôlderes), feitas coletivas com a mídia, que 

resultaram em matérias sobre o projeto em jornais, televisão e rádio. Esse trabalho contribuiu 

para modificar o olhar da mídia sobre o trabalho doméstico e a sua relação com as entidades 

voltadas para essas trabalhadoras, em especial o Sindoméstico. 

Ações específicas de comunicação e de conscientização/formação foram dirigidas a 

professores da rede pública e privada: em cinco escolas que atendem adolescentes 

trabalhadoras domésticas, foram realizadas apresentações do projeto para os professores, em 

reuniões com as coordenações pedagógicas e, em algumas, nas reuniões de planejamento 

anual. 

Além disso, o projeto Ampliando... contou com um leque de apoio institucional por 

parte do Fundo das Nações Unidas para Infância – Unicef e do Fundo para Igualdade de 

Gênero – FIG, da Agência Canadense para o Desenvolvimento Internacional (CIDA/ACDI). 

Faz parte, assim, de uma articulação que, estimulada  pelas organizações internacionais, está  

sendo desencadeada, em todo o mundo, por meio de campanhas de combate ao trabalho 

infanto-juvenil.  O Unicef e a Organização Internacional do Trabalho – OIT, ambos órgãos 

das Nações Unidas, estão na linha de frente desse processo. 

Convenções internacionais têm procurado estabelecer restrições ao uso da             

mão-de-obra infanto-juvenil, destacando-se as Convenções n. 183 e 185 da OIT6. O governo 

brasileiro, por pressão das organizações não-governamentais, ratificou as duas convenções.  

 
6 A Convenção n. 183 recomenda a abolição do trabalho infantil e define a idade mínima para o trabalho em 16 
anos. A Convenção n. 182, por sua vez, estabelece a adoção de medidas imediatas visando eliminar, em caráter 
de urgência, as formas mais intoleráveis de trabalho infantil. 
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A experiência foi conduzida por uma equipe central composta de uma socióloga, como 

coordenadora do projeto, uma mestre em educação que exerceu a Coordenação Pedagógica, 

uma socióloga e uma pedagoga como técnicas de acompanhamento pedagógico da 

experiência.  Além dessas educadoras e de professores graduados de nível superior apoiando 

os trabalhos, havia uma assistente de nível médio.   

 

3. A problemática envolvida na experiência 

 

3.1 Trabalho infanto-juvenil e trabalho doméstico: características raciais e sociais   

 

No Brasil, a luta contra o trabalho infantil é parte dessa articulação internacional e se 

expressa numa ampla campanha em nível nacional de retirada de crianças do trabalho; em 

especial, na cana-de-açúcar, em Pernambuco; sisal e produção de fogos, na Bahia; carvoaria, 

em Mato Grosso do Sul; fabrico de sapato, em São Paulo; entre outros. De 1996 até hoje, 

cerca de 800.000 crianças já saíram do trabalho penoso e tiveram sua jornada escolar 

ampliada para dois turnos, recebendo uma bolsa-escola. Na Bahia, o programa na região 

sisaleira já alcança cerca de 125.000 crianças.  

Essas ações, que englobam as crianças abaixo de 16 anos, são complementadas com 

outras destinadas às que têm idade entre 16 e 18 que, pelo Estatuto da Criança e Adolescente 

– ECA, não podem exercer trabalho, a não ser protegido pela legislação. 

A dimensão da proteção do trabalho de adolescentes envolve a dimensão de gênero, 

que é preocupação de instituições e organismos internacionais, dos movimentos sociais, a 

exemplo dos movimentos de mulheres e de mulheres negras. Desde os anos oitenta, constitui 

um desafio implementar ações, em países como o Brasil, no sentido do alcance do 

desenvolvimento e eqüidade social e de gênero.  

Dito de outra forma: no entendimento desses setores, não é possível pensar em 

desenvolvimento sem pensar na situação em que as mulheres estão social, econômica e 

culturalmente colocadas.  Esse fato tem um significado muito forte em Salvador, cidade 

composta por uma população de, aproximadamente, 2,7 milhões de habitantes (IBGE, 2000), 

dos quais 84% são negros (pretos e pardos) e apenas 16% são brancos ou não-negros, e onde 

as mulheres são maioria, em todos os segmentos raciais.  

Salvador, capital do estado, é um dos espaços em que, com maior força, revela-se a 

profunda desigualdade existente na Bahia: 10% da população controla, aproximadamente, 
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50,5% da riqueza, enquanto os 10% mais pobres da população detêm apenas 1,7% da renda 

do estado (IBGE, 1999). 

Quando esse quadro é analisado por sexo, mesmo sendo as mulheres responsáveis pela 

manutenção de mais de 36% dos lares, o seu acesso ao controle da riqueza produzida gira em 

torno de apenas 11%. Nesse quadro, as mulheres negras são as mais atingidas, resultando uma 

vida de intensa vulnerabilidade socioeconômica e de não-empoderamento. Essa situação 

conduz esse contingente da população feminina a uma sub-representação em todas as esferas 

decisórias. 

Às mulheres negras estão reservadas as ocupações manuais e de menor 

reconhecimento social.  É no âmbito das ocupações exercidas dentro dos domicílios onde 

estão inseridas as mulheres negras como trabalhadoras domésticas em diferentes modalidades: 

cozinheiras, lavadeiras, passadeiras, babás, dentre outras.  

Esse locus – trabalho doméstico – envolve, na cidade de Salvador e em sua Região 

Metropolitana, aproximadamente, 8 mil adolescentes na faixa etária de 14 a 18 anos de idade,7 

desempenhando atividades de babás, faxineiras, diaristas, arrumadeiras e acompanhantes de 

idosos em residências de famílias de todas as classes sociais, sendo possível encontrá-las 

trabalhando desde em casas próximas às suas, para vizinhos ou parentes, até em outros bairros 

periféricos; ou em bairros de outras classes sociais, muitas vezes deixando suas famílias e 

dormindo nos locais de trabalho. Esse contingente é negro na proporção de 95%. 

A característica dominante nesse trabalho é a ausência de garantias de direitos, em 

termos de horas de trabalho e remuneração mínimas legais, direito a férias e à cobertura 

previdenciária.  

Essa característica demográfica específica, dada pelas condições de gênero e raça, 

aliada às características socioeconômicas e culturais de Salvador, onde as relações sociais são 

marcadas por profundas desigualdades entre negros e brancos, fazem com que haja a 

necessidade de uma atenção especial em termos de políticas públicas direcionadas às 

mulheres negras, para as quais este projeto procura contribuir. 

Diante da complexidade da problemática do trabalho doméstico, os efeitos que 

poderiam ser produzidos dependiam diretamente do grau de envolvimento dos diversos 

atores. Daí a construção de ações voltadas para as adolescentes trabalhadoras, seus(suas) 

empregadores(as), familiares, professores(as) e a sociedade em geral.  

 
7 Cálculo do Ceafro, tendo por base dados da PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego na RMS. 1999 a 2001. 
SEPLANTEC/DIEESE/UFBa. 
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4. A sistematização da experiência  

 

4.1 Problema central: identidade na sociedade brasileira 

 

Os estigmas que carregam as pessoas negras nas sociedades formadas a partir de 

matrizes construídas com base na hierarquia racial, como a brasileira, são muito fortes. Nesse 

contexto, mulheres e jovens negras são as que sofrem, mais diretamente, os danos decorrentes 

desse processo, quer do ponto de vista físico, quer psicológico. 

As imagens construídas na sociedade brasileira sobre a população negro-feminina são 

carregadas de preconceito e discriminação, desde a noção de que mulher negra é sinônimo de 

feia, até ao questionamento da condição humana dessas pessoas. Daí decorre outra 

construção: essas mulheres só servem para trabalhos manuais, pesados e desqualificados, 

podendo, assim, ser submetidas a quaisquer condições de trabalho, por mais precárias que 

sejam. 

A estigmatização passa, não somente, pela “coisificação” das mulheres negras, mas, 

igualmente, pela legitimação de idéias preconceituosas sobre sua sexualidade e padrão 

estético. 

Esse quadro de estigma, baseado, pois, na sexualidade, na beleza e no lugar social, 

condiciona o imaginário da sociedade brasileira sobre a mulher negra. Nessa perspectiva, os 

elementos destacados anteriormente se tornam indissociáveis, ficando evidente que gênero, 

raça e ocupação não são dimensões dissociadas. “Mulher-negra-trabalhadora doméstica” 

passa a ser, portanto, a expressão identitária trabalhada pelo projeto Ampliando... na sua 

proposta pedagógica de re/construção de gênero e raça. Igualmente norteia esse processo de 

re/construção de identidade o reconhecimento de que ser negra e trabalhadora doméstica 

informa a dimensão de gênero. Isso porque, no cotidiano, as pessoas vivenciam essas 

dimensões de forma integrada, sem as separar. Exemplo disso é o fato de estar socialmente 

construído o lugar de trabalhadora doméstica para as mulheres negras.8  

Pedagogicamente, impõe-se desestigmatizar o trabalho doméstico, dissociando-o da 

noção de subordinação e inferiorização, a partir da experiência de vida das adolescentes 

trabalhadoras domésticas; essa experiência deve ser utilizada como base para que as 

 
8 Bairros (1995) afirma que em sociedades como a do Brasil e dos EUA, a orientação racista e sexista associa 
todas as mulheres negras a trabalhadoras domésticas.  
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adolescentes tomem conhecimento de si, da sua comunidade e da sociedade; essa prática é 

que possibilitará re-significar o trabalho doméstico. Implica, entre outras ações, colocar o 

trabalho doméstico como ocupação/profissão. 

Portanto, uma abordagem como essa – que toma o desafio de trabalhar com as 

categorias de raça e gênero como elementos fundamentais para a construção da identidade – 

tem, necessariamente, como perspectiva continuada: 

 

• compreender as representações que a sociedade faz das adolescentes 

trabalhadoras domésticas: subjetividade, estética, comportamento etc;  

• compreender e descortinar o arsenal de representações negativas que a 

sociedade tem sobre essas trabalhadoras; 

• desvelar, revelar, des/construir e reconstruir a auto-estima, a partir da 

positivação da imagem das jovens por uma re-leitura rigorosa do imaginário 

que elas têm de si e das outras mulheres em situação socialmente igual à sua 

(trabalhadoras domésticas); 

• fortalecer a auto-estima das adolescentes trabalhadoras domésticas como  

mulheres negras. 

 

A proposta de reconstrução é compreendida como um território de resgate, de 

“preenchimento” e redimensionamento da identidade das jovens. Dessa forma, o currículo que 

dá vida a essa experiência prima pelo desenvolvimento de atividades que visam incidir sobre 

o repertório cultural que as adolescentes trazem consigo, privilegiando as abordagens que 

possam ter o potencial de mexer com o íntimo das jovens, revelando o que pensam, o que 

esperam, o que podem fazer para mudar, questionar e construir em sua vida. 

 

4.2 A concepção de identidade na proposta de Re/construção...: relação entre 

identidade racial, gênero e cidadania   

 

A proposta de Re/construção... foi elaborada a partir de reflexões sobre a definição do 

termo identidade e os diferentes modos como essa dimensão opera na vida das pessoas, 

particularmente sobre a população negra. Nesse sentido, convém explicitar a concepção de 

identidade e a sua forma de operacionalização adotada pelo projeto Ampliando... 
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O conceito de identidade traz estreita relação com as origens históricas e culturais de 

nações, povos, grupos sociais e indivíduos, sendo esses aspectos considerados fundamentais 

na construção e reconstrução dos sujeitos.  

Essa visão difere, portanto, do senso comum, no qual as referências identitárias são 

vinculadas a um conjunto de registros documentais e impressos, a exemplo da carteira de 

identidade, onde constam as referências mais imediatas da identidade formal.   

As discussões atuais sobre identidade levam em conta que o sujeito moderno encontra-

se num momento de desestabilização das referências que lhe davam um lastro de unidade e 

segurança. Para alguns teóricos, as identidades modernas estão entrando em colapso:   

 

“Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de 

classe, gênero, sexualidade, etnia, raça, nacionalidade, que no passado, nos tinham 

fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais” (HALL, Stuart, 1998).  

 

A discussão sobre identidade na sociedade brasileira, a exemplo do que tem ocorrido 

em outras nações, vem passando por diversas mudanças de enfoque. Desde os anos oitenta, 

diversos autores consideram que as análises produzidas nas décadas de cinqüenta a setenta, 

sobre as questões raciais brasileiras, estavam equivocadas. Aquelas reflexões afirmavam que 

o desenvolvimento econômico levaria à superação das profundas desigualdades entre negros e 

brancos no Brasil; levaria, também, à eliminação da cultura do privilégio, através da 

implantação de políticas capazes de construir uma sociedade baseada no equilíbrio da 

distribuição das riquezas, estágio já em curso no chamado bloco de países desenvolvidos  

(FERNANDES, 1978; DA MATTA,1997).  

A partir de diferentes perspectivas teóricas, esses autores convergiram para o 

entendimento de que a cidadania no Brasil só se concretizaria mediante a ruptura com os 

velhos modelos baseados no privilégio.  Essas análises priorizavam os conceitos de classe e 

pobreza como elementos explicativos das desigualdades sociais no País e, nesse modelo 

explicativo, raça e gênero não contam.  

A nova geração de autores que chega, nos anos setenta e oitenta, na academia, assume 

outras narrativas e enfatiza raça e gênero como variáveis explicativas da não-cidadania 

dos(as) negros(as) no País e, no interior desse grupo, identifica as mulheres negras como as 

mais atingidas. No diálogo com as concepções da década anterior, afirma o papel que raça e 
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gênero têm no entendimento do processo de empobrecimento econômico de parcela 

significativa da população brasileira. 

A partir desse cenário, as análises sobre identidade, gênero e raça avançaram. Bairros 

(1995) mostra a necessidade de apresentar as identidades racial e de gênero como elementos 

indissociáveis. Carneiro (1995) e Bento (1995 e 2000) também se debruçam sobre os efeitos 

dos danos causados pelo racismo, pelo sexismo e por outras formas produtoras de 

desigualdades nas relações sociais. 

Cidadania, raça e gênero, no contexto desta experiência agora sistematizada, seguem 

com o referencial acima apontado tornando-se, dessa forma, um fértil campo empírico de 

observação e de intervenção política das questões aqui enumeradas.  

Nesse sentido, entende-se que as intervenções pedagógicas, na atualidade, não podem 

negligenciar elementos, como as relações de gênero e raça como constituintes da vida dos 

sujeitos. A proposta pedagógica de reconstrução da identidade racial e de gênero assume, 

pois, esses dois referenciais como fundantes na construção de uma cidadania crítica da 

sociedade. 
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4.3 Eixos orientadores da sistematização 

 

   4.3.1 Pergunta-eixo 

A Sistematização partiu da seguinte pergunta-eixo9: quais são os elementos que 

explicam a resistência/aceitação à proposta pedagógica de reconstrução da identidade racial e 

de gênero pelas adolescentes trabalhadoras domésticas? 

No processo de reconstituição da prática pedagógica, emergiram novas perguntas, com 

o objetivo tanto de qualificar o processo, quanto de exprimir a riqueza de nuances que a 

experiência contemplava. Assim, foram formuladas as seguintes perguntas complementares: 

 

Pergunta 1 – Como reagem as alunas ao terem suas referências identitárias confrontadas com 

a proposta pedagógica e com as questões emergentes no desenvolvimento das atividades? 

 

 Pergunta 2 – Em que medida a participação nas atividades extraclasse contribui para que 

possam afirmar-se como mulheres-negras-trabalhadoras domésticas? 

 

Pergunta 3 – Como (ou de que forma) o debate sobre as relações de gênero altera e fortalece 

a auto-estima das adolescentes trabalhadoras domésticas no contexto das suas relações 

interpessoais e de trabalho? 

 

Pergunta 4 – De que maneira a violência se articula com as relações de gênero, raciais e de 

trabalho? 

 

Pergunta 5 – De que maneira a vivência estética pode influir para o aumento da auto-estima 

das alunas? 

 
4.3.2 Metodologia da Re/construção... 

 

A intervenção metodológica adotada prima pelo desenvolvimento de momentos nos 

quais a capacidade crítica e criativa das adolescentes seja privilegiada, por meio de ações 

lúdicas promotoras da ampliação do seu universo cultural. Articulando um currículo que tem 

como elementos principais as questões referentes a gênero, raça e trabalho, é construído um 

 
9 A Pergunta-eixo consiste na formulação de uma pergunta central que norteia todo o processo de sistematização.   
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espaço de fazer e refazer conhecimentos a partir da contribuição cultural do povo negro. 

Nesse sentido, foram oferecidos:  

• conteúdos de cidadania, envolvendo as temáticas de gênero, raça, sexualidade, 

estética, articuladas de modo a se lograr a ampliação da auto-estima e a 

reconstrução da identidade racial e de gênero;       

• ações de protagonismo juvenil, envolvendo as alunas em atividades por elas 

planejadas, buscando estimular o espírito de liderança. 

 

Essas linhas de ação deram vida à prática pedagógica, por meio das seguintes oficinas: 

Construção e Reconstrução do Eu, Estética, Gênero e Violência, Sexualidade e Assédio10.  

 
10 A proposta também trabalha cidadania nas disciplinas técnicas. No entanto, essa análise está restrita às 
intervenções relativas às oficinas de cidadania, por ser o espaço em que se revelaram as principais manifestações 
de aceitação e rejeição que constitui o alvo dessa sistematização. 
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4.3.3 O desenvolvimento da proposta de Re/construção...  

 

Um panorama sobre como chegam as alunas: questões reveladas na dimensão de 

identidade  

 

Quase todas as adolescentes chegaram com muita expectativa sobre o que iria 

acontecer na experiência. Apesar da divulgação dos objetivos do projeto e da explicitação de 

que ele consiste em uma formação integrada (profissionalização, educação básica e cidadania, 

recortada pela questão de gênero e raça), a maioria chegou ao projeto identificando-o apenas 

como um curso profissionalizante e, para uma parcela significativa, dando maior importância 

ao fato de ele oferecer curso de informática.  

Essas jovens chegaram ao grupo apresentando sinais nítidos de uma grande fragilidade 

em sua auto-estima: 

 

• não se reconhecendo (ou não desejando reconhecer-se) como trabalhadoras 

domésticas; apresentavam forte resistência em tratar do tema, desejando falar 

sobre qualquer coisa menos da temática; 

• naturalizando preconceitos e estereótipos sobre a  comunidade negra, muitas 

vezes revelados por falas preconceituosas; 

• não identificando os mecanismos de utilização da imagem das mulheres negras 

de forma estereotipada por meio da sexualização do seu corpo; 

• adotando atitudes preconceituosas contra outras mulheres; 

• naturalizando a violência corrente em sua vida. Casos foram relatados de 

violência doméstica, assédio sexual, estupro, gravidez indesejada, conflitos 

com namorados, conflitos com familiares etc.; 

• a maioria das adolescentes iniciou as oficinas de sexualidade com poucas 

informações sobre seu corpo: como funciona, como deve ser devidamente 

cuidado, as formas de controle sobre a sua sexualidade e proteção contra 

gravidez indesejável. Ao falar da sua sexualidade, referiam-se como algo que 

não era do seu domínio e espaço de decisão, mas sim como algo que é decidido 

por outros (namorado, pai, mãe...), todos com grande grau de ingerência;   

• menos informações em relação ao assédio sexual. Nos relatos, elas nunca 

apareceram auto-referenciadas, mas se referindo a alguém que conheciam e 
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que sofreu a agressão por parte de empregador, pai, vizinho, amigo ou 

desconhecido; 

• tinham pouca informação de como se proteger das DSTs, incluindo a AIDS, a 

despeito de toda a propaganda disponível; 

• concebiam estética apenas como vestir, maquiar-se, estar e ser magra ou gorda, 

e, fundamentalmente, tendo a ver com a visão que têm do seu corpo. Muitas 

não demonstravam grandes preocupações com as formas de apresentar-se, ou 

seja, a estética não ocupava o centro das suas preocupações; assim a roupa e o 

cabelo apareciam como algo de pouca importância para a construção do 

conceito de estética. Estética negra era uma construção inexistente.  Revelaram 

os seguintes elementos sobre seus corpos e indumentárias: 

Cabelo – ao chegarem, muitas alunas tinham como principal forma de 

cuidar do cabelo o alisamento com produtos químicos e somente um 

pequeno número adotava outras formas, como o cabelo natural ou trançado. 

Corpo – havia muita discussão sobre como percebiam o corpo. O debate 

estava fixado na dimensão de ser gorda ou magra, sendo que o padrão ideal 

era o de não ser gorda. Muitas não se achavam no padrão ideal, 

considerando-se sempre acima do peso. Para algumas, a discussão sobre o 

corpo ocupava mais atenção do que a discussão em torno do cabelo, isso 

porque muitas alunas estavam fora dos padrões estéticos valorizados por 

elas: magras, não ter barriga, não ter manchas visíveis na pele e, 

principalmente, no rosto. 

Roupa – ao chegarem, elas usavam as roupas “que estão na moda”, 

segundo sua visão e, principalmente, as que elas podiam comprar; às vezes, 

parecia que quase todas estavam usando a mesma roupa, quase sempre 

apelativas do ponto de vista da sensualidade: saias extremamente curtas, 

blusas decotadas etc. 

 

• grande parcela das adolescentes revelaram nunca ter ido a cinema, teatro, 

biblioteca e/ou shows musicais; enquanto algumas revelavam, por exemplo, 

desejo especial de ir ao cinema, outras não manifestavam qualquer desejo 

específico. Pode-se considerar, pois, que vivenciavam um processo de 

guetização na sua própria cidade, daí a importância dada pelo projeto ao acesso 
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das alunas aos bens culturais no centro da cidade. Era evidente, pois, que uma 

parte considerável das alunas, vivendo e trabalhando em bairros periféricos, 

conheciam pouco esse centro da cidade, entendido em seu significado mais 

amplo de espaço de relações econômicas e culturais que dão feição à cidade. 

Nele, está a maioria dos principais equipamentos sociais e culturais de 

Salvador.  

 

As intervenções pedagógicas 

 

Momento 1 

Na oficina “Construção e Reconstrução do Eu” fincam-se as bases da reconstrução, a 

partir do nome como elemento fundante da identidade, na medida em que incorpora a visão de 

mundo das raízes ancestrais dos afrodescendentes; a esse referencial, incorporam-se reflexões 

sobre o ser mulher e ser mulher negra (gênero e raça), a sua histórica posição de subordinada, 

bem como as diversas formas de resistência construídas pelas mulheres negras.  

A abordagem inicial buscou levar as alunas a pensarem o que elas são, a partir de seu 

nome – o que sabem sobre este nome, quem o escolheu; qual a influência da pessoa que 

escolheu o seu nome em sua vida e na sua família. Na seqüência, são desenvolvidas atividades 

que as levem a melhor se conhecerem, através de dinâmicas de toque, dança, música.  

A socialização dos problemas busca revelar aspectos objetivos e subjetivos do perfil 

de cada aluna, importantes para a reconstrução de sua vida, em momento posterior com a 

família, amigos e outros.  O mediador faz referência ao que existe por trás de não ser chamada 

pelo nome, os preconceitos e estereótipos que são veiculados através, por exemplo, dos 

apelidos pejorativos; a partir daí, elas fazem comentários sobre situações vivenciadas, nas 

quais o fato ocorreu, muitas vezes de forma naturalizada, a exemplo do espaço escolar, onde 

os apelidos racistas sempre acontecem.  

No debate, foram focalizados: como as diversas referências culturais, sobretudo a 

africana, relacionam-se com a atribuição de nomes às pessoas, tendo como base elementos da 

natureza, da religião etc.; como, apesar de o povo brasileiro ser composto de várias matrizes 

culturais, os nomes das pessoas apresentarem traços da referência eurocêntrica. Como 

expressão das questões discutidas, foi destacada a quase inexistência de adolescentes, no 

grupo, com nomes de origem africana ou indígena. 
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Momento 2 

Na segunda abordagem foram tratadas questões nas quais as alunas, sem se identificar, 

contam sobre sua vida e/ou a de outras pessoas que conhecem, revelando um problema pelo 

qual passaram e cuja solução ou encaminhamento deve ser resolvido pelas colegas.  A 

proposta é socializar questões que ficam no âmbito do privado, que vão desde questões 

referentes a informações que as jovens desejam e precisam ter sobre diversos temas, passando 

por questões ligadas a situações de violências que muitas vezes interditam suas vidas.  

Neste momento, as alunas revelam a ocorrência da maioria dos casos de assédio sexual 

no espaço do trabalho e na família. É estabelecido um sentimento de confiança no grupo, em 

que as jovens sentem-se podendo falar o que muitas vezes está sob segredo e ameaça, o que 

fortalece muito a ação pedagógica. 

 

Momento 3 

O enfoque dado nos momentos anteriores foi complementado na “Oficina de 

Sexualidade e Assédio Sexual”, na qual as questões da violência contra as mulheres são 

trabalhadas e busca-se quebrar a naturalização que esses fenômenos têm no imaginário social. 

Assim foram relatados casos de violência física e sexual, no espaço do trabalho, da família, da 

vizinhança, sofridas pelas alunas, exercida por parte de empregadores, filhos e amigos destes.          

 

Momento 4 

“Oficina de Estética”, em que foram feitas reflexões sobre o conceito hegemônico de 

estética, considerando padronização e imposição do que é ser bonito segundo o padrão 

eurocêntrico de beleza. Nesse sentido, trabalhou-se o padrão estético negro expresso no 

pentear e vestir tendo por referência a cultura negro-africana.  

Trabalharam-se as concepções de beleza, a partir das relações que as alunas 

estabelecem com o cabelo, o corpo e a forma de se vestir. Dentro da proposta pedagógica, 

estética está alicerçada em uma dimensão de valorização da beleza negra e afirmação de todos 

os símbolos que tornam positivo o ser negro; assim, todo o programa é desenvolvido visando 

à afirmação de novas informações que desconstruam os estereótipos que estão relacionados à 

população negra, apresentada como não possuidora de um padrão estético e pautado em um 

padrão racista de boa aparência, onde o cabelo é alvo principal.  

Foram promovidos debates em que, depois de observar o espaço onde vivem e 

transitam, as jovens analisavam como as pessoas se vestem, se penteiam, andam etc., 

discutindo qual o olhar do grupo sobre o observado e sobre a sua própria estética. A partir 
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disso, fez-se o exercício de experimentar, tocar, sentir o seu próprio cabelo e o das colegas, 

fazendo penteados afro. 

Do ponto de vista da concepção da proposta de reconstrução da identidade, é essa 

condição (de serem consideradas como não-possuidoras de um padrão estético) que facilita a 

busca por um padrão que não é comum à maioria das mulheres brasileiras e, particularmente, 

das mulheres negras. A magreza é o maior exemplo dessa constatação, pois, apesar de as 

alunas serem mulheres negras e mestiças, por serem jovens, a maioria não era nem muito 

magra nem muito gorda e, mesmo assim, não aceitavam seu corpo. 

 

Momento 5 

Atividades extraclasse realizadas como forma de quebrar os bloqueios raciais, sociais 

e econômicos, impostos pela cidade às alunas; em verdade, essas atividades envolveram 

vários momentos e tiveram como objetivo ampliar o repertório cultural das adolescentes 

através da disponibilização do acesso aos bens e espaços culturais da cidade, durante todo o 

período em que participaram da experiência. Esse acesso foi possibilitado através de: 

• participação em eventos e visitas orientadas: consistiu em idas a cinema e 

teatro, seguida de debates, visitas a museus, exposições,  feiras e lançamentos 

de livros etc., com objetivo de conhecer esses espaços e, ao mesmo tempo, 

ampliar conhecimentos, de forma prazerosa11; 

• exercitação de protagonismo juvenil: consistindo no envolvimento das 

adolescentes em atividades sociais e culturais, com planejamento e execução 

realizados pelas próprias adolescentes, a exemplo de debates sobre o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, sobre eleições, voto negro e feminino; foram, 

também, realizados: elaboração de jornal, formação de grupo de dança, teatro, 

construção de murais etc.  

 

 
 
 
 
 
 

 
11 No início das atividades, as alunas respondem a um questionário sobre o que fazem para ampliar os seus 
conhecimentos, como se divertem, o que lêem: livros, revistas; programas de rádio e música de que gostam; 
cinema, teatro e biblioteca que freqüentam etc. Falam como se divertem e definem o que significa, para elas, 
cultura. As práticas, pois, tiveram por base o seu universo. 
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Repercussões da prática pedagógica  

 

a) Formas pelas quais a aceitação e a rejeição se expressaram 

 

  Do ponto de vista racial: 

 

As adolescentes trabalhadoras domésticas, quando chegaram ao projeto, usavam 

formas escamoteadas de se identificarem racialmente: morenas, escurinhas; nunca negras.  

Com as práticas pedagógicas, passaram a vislumbrar a sua matriz identitária a partir da matriz 

africana, como relatado nesta fala:   

 

“Sou negra gosto da minha cor toda minha família é negra. A maioria das 

pessoas não gosta muito de mim porque sou negra;  não importo, o importante 

é ser o que eu sou.” 

 

Esse olhar sobre a sua condição racial é valorizado pelo modo como se sentem 

acolhidas por outras pessoas negras internas (e eventualmente externas) ao projeto e pelo 

respeito que se dá às suas opiniões dentro da formação, partindo das pedagogas e das 

professoras:  

  

“Nunca vi tanta solidariedade, elas realmente se preocupam conosco.”  

 

“Eu gosto muito do Ceafro, pois aqui é um lugar descontraído, onde nós nos 

sentimos tão bem que, às vezes, parece que eu já estou estudando aqui há anos. 

Acho que isso se deve às boas, ou melhor, às ótimas professoras que temos 

aqui.” (sic) 

 

Para muitas, que nunca ou quase nunca tiveram pessoas que as ouvissem, foi muito 

importante, constituindo-se em um aspecto afirmativo no processo de superação das 

dicotomias que permeiam o imaginário das jovens.  
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Do ponto de vista de gênero: 

 

Pode-se afirmar que um grupo expressivo de alunas desenvolveu uma percepção de 

gênero que permite identificar atitudes discriminatórias contra mulheres e, particularmente, 

contra mulheres trabalhadoras domésticas. As percepções sobre ser homem e ser mulher que 

no início do curso se limitavam às questões afetivas – namorados, maridos, amigos – voltam-

se para outro ponto. Elas começam a ver que as diferenças não são apenas físicas, mas que se 

dão num campo muito mais complexo – da força e da violência, na forma de resolver 

conflitos.  Isso em relação a si próprias ou, por exemplo, às suas mães. 

Ainda sobre gênero, destacam-se as mudanças que se processaram nas suas visões das 

relações com outras mulheres. Descobrem que sua relação com as outras mulheres da família 

dava-se de modo desrespeitoso, particularmente com a mãe. Ou seja, as discussões mostram o 

quanto é importante o papel das mulheres negras no interior da comunidade negra, da sua luta 

para criar os filhos com dignidade e a necessidade de haver solidariedade entre as mulheres. 

Isso fez com que parte expressiva delas começasse a pensar e a falar das mães a partir de 

lugares diferentes.  

Passaram, gradativamente, a explicitar e a ter posturas de respeito para com elas, em 

especial para com as mulheres negras, suas iguais. O que viam no dia-a-dia do Ceafro, espaço 

no qual se desenvolve o projeto Ampliando..., com grande presença de mulheres negras em 

cargos de comando e liderança (dimensão que elas não estavam acostumadas a vivenciar), 

funcionou de forma emblemática.  

Muitas alunas incorporaram visivelmente as referências apresentadas pela proposta –  

que incluía uma pauta de novas posturas a serem adotadas em suas relações cotidianas e no 

seu espaço de trabalho – em que deviam apresentar-se como pessoas capazes de conduzir suas 

vidas, respeitadas como mulheres e profissionais. Essa dimensão foi importante para algumas 

alunas que apresentavam histórias de desrespeito em suas casas e no espaço de trabalho, pela 

sua condição de gênero.  

Persistiram, entretanto, para um grupo de alunas, resistências para quebrar a 

naturalização que trouxeram quanto a questões de gênero, identificando-se posturas de 

continuar falando de sua relação com as outras mulheres de uma forma bastante conflituosa. 

No âmbito do projeto, registraram-se brigas, discussões entre algumas alunas, revelando que a 

mudança de percepção atingiu o grupo de modo diferenciado, ou seja, algumas alunas 

permaneceram como que imunes às novas questões apresentadas nas oficinas e continuaram 
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tendo atitudes discriminatórias, tanto em relação às colegas, como em relação a membros da 

equipe. 

 

Do ponto de vista da violência: 

 

Diversos foram os tipos de violência sofridos pelas alunas e que foram relatados nas 

oficinas: violência física, assédio sexual e violência moral, que se efetivaram dentro e fora do 

âmbito do trabalho doméstico. 

Discussões com os namorados, tais como: “não vai para esse curso”; “o curso ou eu”; 

“não vai a show sozinha”; “não veste roupa indecente”; ou com ex-namorados que 

procuravam manter o poder sobre elas; violência física patrocinada pelos pais; ou a sedução 

dos empregadores – tudo isso, para elas, quando chegaram ao projeto, parecia natural: 

Ao final do processo, todas esses tipos deixaram de ser naturalizados pela totalidade 

delas. Assim, foram re-significadas, por exemplo, as formas de abordagens dos homens no 

contexto de trabalho, da família e da vida afetiva, que impõe forte controle sobre suas vidas. 

A partir daí, elas passaram a dispor de referências que possibilitarão um maior poder 

de entendimento; começaram a pensar mais sobre as pessoas com quem se relacionavam e, 

nesse aspecto, passaram a avaliar melhor os namorados, por exemplo. Conflitos explodiram 

dentro da família de algumas delas diante de situações como de espancamento – em geral, 

realizado pelo pai – na medida em que a postura delas já não foi de aceitação passiva dessa 

violência. 

 

Falas como essa revelam as mudanças:  

 

“Já estou mais um pouco informada das coisas que eu não sabia e que agora 

sei: que violência sexual dá cadeia.” 

 

“Minhas idas ao projeto mudou muitas coisas em minha vida. Antes, eu não 

conhecia totalmente meus direitos. Achava que tudo que acontecia comigo e às 

pessoas à minha volta era normal e que aconteciam com todas pessoas pobres e 

negras. Mas aprendi que isso não é normal, e sim discriminação.” 

 

Essa foi uma das formas de aproximação com os diversos casos constatados e que 

passaram, pois, a ser entendidas como formas de violência.  
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Nas relações com empregadores(as):  

 

Essa questão comportou duas formas: a prática da violência/assédio sexual e as 

questões de direitos trabalhistas.  

A primeira abordagem foi muito difícil de ser trabalhada, na medida em que a maioria 

das adolescentes, ao tratar do assédio sexual no trabalho doméstico, chegava até a negar a 

existência desse fenômeno. As que reconheciam a sua ocorrência, atribuíam a culpa às 

próprias trabalhadoras mulheres: “Não, professora, tem meninas que gostam” (sic) –

revelando, inclusive, a persistência de problemas advindos de gênero. 

Muitas, ao final da formação, no entanto, ficaram mais atentas às situações de assédio 

sexual e às investidas (como eles olham e o que dizem para elas, e o que fazem com as outras 

mulheres que estão ao redor). 

No plano das relações de trabalho, a totalidade era desprovida da garantia de direitos, 

quer seja a observância do salário mínimo legal, do respeito à carga máxima de trabalho, ao 

registro na carteira profissional etc. Embora não se tenha logrado a reversão total desse 

quadro ao fim da experiência, os resultados dão um indicativo das mudanças que as próprias 

adolescentes reconhecem ter ocorrido com elas. Assim se expressaram: 

 

“Converso com os patrões sobre a questão do salário.” 
 

“Era tímida e aprendeu (sic) a conversar mais com o empregador.” 
 

 

 

 Do ponto de vista da estética:  

Com exceção das alunas que professavam religião de padrões rígidos12, e por isso, 

usavam saias longas e quase nunca trajavam calças, as outras alunas, ao longo desta oficina, 

foram incorporando novas formas de se vestir. 

A temática sobre a forma de vestir-se foi uma das mais relevantes dentro da oficina, 

tanto para as alunas que demonstraram interesse nas discussões cotidianas sobre estética, 

como para as que nem se referiam ao tema, a não ser quando perguntadas. É como se, naquele 

silêncio, brotasse a mudança. Muitas delas assumiram novas maneiras, aceitaram os 

comentários das educadoras e dos outros membros da equipe de trabalho. Muitas disseram 
 

12 Igreja Universal do Reino de Deus, evangélicas e pentecostais.  
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estar gostando das novas formas de vestir-se e, quando não havia comentários, perguntavam 

para as coordenadoras ou para as educadoras e assistentes se viram como estavam usando 

roupas com cores mais alegres. A postura da equipe foi sempre de fortalecer essa nova forma 

de ser. 

Com o andamento das atividades, especialmente dos debates que foram ocorrendo, as 

tarefas que receberam, de olhar as pessoas das suas relações cotidianas, levaram a mudanças, 

as quais trouxeram, junto, revelações:  

“Eu achava feio usar essas tranças.” 

“Eu gosto das tranças e dos outros penteados, mas eu tinha vergonha.” 

“Na minha escola e no meu bairro, as pessoas criticam, acham feio.” 
 

 Quanto a alisantes químicos, muitas, simplesmente, deixaram de usar.  

Já para uma outra parte das alunas que freqüentaram a oficina, o efeito do trabalho 

passou sem provocar mudanças. Elas participaram das atividades práticas e das reflexões 

sobre a estética, mas não modificaram as formas de apresentar-se, e continuaram usando os 

produtos químicos nos cabelos. Outras, mesmo não usando esses produtos para alisar o 

cabelo, permaneceram sem dar importância a essa dimensão estética. Tal postura, repetimos, 

foi encontrada entre as alunas com orientação religiosa de matrizes cristã, evangélica e 

pentecostal; essas religiões não trabalham a dimensão da beleza na mulher, diferentemente da 

matriz africana, em que a beleza tem significado de celebração, que é o significado que 

orienta a proposta na oficina de estética.  

Entre as alunas que não incorporam o novo repertório de informações para adotarem 

no seu dia-a-dia, foi possível observar alguns comportamentos similares – elas ficaram 

aparentemente aborrecidas durante as aulas; desligaram-se dos grupos em atividades práticas 

das quais deveriam estar participando; não aceitaram ser modelo no ato de realização dos 

penteados e, quando aceitaram, em geral os desmanchavam em casa e voltavam na aula 

seguinte com seus penteados de costume: quase sempre cabelos presos para trás, amarrados 

com elásticos ou fitas; no máximo, usando presilhas de uma ou mais cores. 

 

 A descoberta da cidade: 

 

Um grande número de alunas informou nunca ter ido a cinema, teatro, biblioteca e 

shows musicais. Muitas revelaram o desejo de ir ao cinema; outras não manifestavam 

qualquer desejo específico.    
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Parte das alunas (pessoas que vivem em outras áreas de Salvador e que têm baixo 

poder aquisitivo) manifestaram conhecimento das formas discriminatórias como são tratadas 

nos shopping centers, nas lojas e nos restaurantes do centro da cidade; ou seja, tinham mais 

consciência dos lugares que lhes eram vetados social e racialmente.  

A percepção das múltiplas possibilidades de lazer e de cultura foi importante para a 

maioria das alunas. Muitas mostraram entusiasmo com a possibilidade de estar entrando em 

lugares onde nunca haviam estado, mesmo vivendo em Salvador. Daí terem sido recorrentes 

os pedidos para passeios, como visitas a teatros, cinemas e eventos que servissem de ajuda 

para o seu conhecimento. 

Por outro lado, o fato de serem protagonistas de múltiplas ações trouxe a consciência 

da sua capacidade intelectual, negada nas relações de trabalho, na escola e nos espaços por 

onde circulavam. 

 

Nas atividades de protagonismo juvenil:  

 

Dois foram os problemas que as alunas demonstraram: de um lado, o total 

desconhecimento de temáticas trabalhadas durante a formação, e, de outro, a dificuldade de 

trabalhar em grupo, produto de um forte individualismo.  

Havia como que uma interdição que, de certo modo, parece ter sido mantida no 

decorrer da formação, quanto ao acesso à cultura e ao lazer, e ao seu entendimento como 

elementos que permitirão o reforço da auto-estima das pessoas. 

A dificuldade de trabalhar em grupo foi, assim, um problema detectado, do mesmo 

modo que houve um pequeno grupo de alunas que não demonstrou satisfação em estar 

participando das atividades propostas, principalmente em conhecer os espaços do centro; esse 

grupo, além de não participar, desestimulava as outras a participarem. Como as atividades não 

eram obrigatórias, sistematicamente o grupo não participou de tais eventos.  

Outra dimensão, cujos avanços mostraram-se menores, foi o debate sobre o trabalho 

doméstico. Ao final da formação, o tema continuava a ser evitado pelas alunas.  Mesmo 

aquelas que apresentaram resistência foram atingidas pela proposta pedagógica. Cabe, 

portanto, encontrar um viés metodológico reconstrutor de um novo caminho, que elimine as 

resistências identificadas. 
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b) Fatores que explicam a aceitação e a rejeição da proposta pedagógica 

 

Inicialmente, convém explicitar o que entendemos, nesse processo de sistematização, 

por aceitação e por rejeição da proposta pedagógica de reconstrução de identidade. A 

aceitação é percebida como a incorporação, pelas adolescentes, das posturas e dos princípios 

proclamados pelo projeto, tendo por base os objetivos a que se propõe, a partir do currículo 

explicitado.  

Já a rejeição é considerada a não-aceitação e/ou a resistência à assimilação dos 

mesmos princípios; no entanto, isso não passa, apenas, por discordar das práticas construídas 

no decorrer da ação pedagógica. Passa, sim, por atitudes de relativo confronto, como, por 

exemplo, deixar de participar de atividades cujo significado não parece significativo, mas que, 

na concepção do projeto, são elementos estruturantes da proposta. Nesse sentido, a rejeição, 

por parte de um grupo de alunas, não implicou abandono do projeto, mas sim, a resistência em 

aceitar reflexões e posturas que afetam o seu cotidiano, a sua forma de ver o mundo e a si 

próprias. O que significa que o processo de reconstrução como foi pensado não se completou 

para esse grupo de alunas. 

Os fatores que explicam a aceitação foram assim considerados: 

 
Fator 1 – encontrarem, no projeto, referências identitárias: equipe coordenadora e 

professoras, mulheres negras, valorização pessoal, trato respeitoso 

 
Vale ressaltar que o primeiro fator de aceitação da experiência, pelas adolescentes, 

constituiu-se no fato de encontrarem no projeto referências identitárias muito próximas às 

suas, expressas numa equipe composta por coordenadoras e professoras negras que as 

valorizavam, que davam um tratamento respeitoso às suas questões pessoais, e que se 

colocavam como um referencial positivo diante do que elas pensavam sobre elas mesmas e 

sobre suas semelhantes. 

 

Fator 2 – a ampliação do olhar sobre a realidade do seu mundo, possibilitando a sua 

intervenção crítica, em face das diversas dimensões de gênero, raça e relações de 

trabalho 

 

Outro fator de aceitação constatado foi a possibilidade de ampliação do olhar sobre a 

realidade do seu mundo, viabilizando a sua intervenção crítica frente às questões de gênero, 
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raça e relações de trabalho. Esse fato gerou um ambiente de segurança e bem-estar, não 

encontrado, normalmente, nos outros espaços em que essas jovens transitavam, o que se 

constituiu em elemento de aceitação da experiência. Isso se revelou através da maior 

identificação com a realidade em que elas viviam, permitindo uma releitura de sua vida, a 

partir de como se relacionavam com seus amigos, namorados, irmãos, empregadores(as), pais, 

mães, e outros. No cotidiano da experiência, as adolescentes passaram a abandonar práticas 

anteriores, a exemplo de atitudes agressivas que apareciam em forma de brigas e discussões 

com as colegas, lançando mão de alternativas mais afetivas com o grupo, como, por exemplo, 

conversas no final das aulas para falar de temas do seu universo de interesse. 

 

Fator 3 – metodologia trabalhando conceitos de forma lúdica 

Ficou evidenciada a existência de outro fator de aceitação, fundamental para o 

processo: a metodologia utilizada, que, entre outras dimensões, trabalhou os conceitos de 

forma lúdica. As intervenções primaram sempre pela busca de linguagens e abordagens 

próximas ao repertório das jovens, optando-se por recursos audiovisuais (como imagens e 

músicas), além de outros recursos que fortalecessem o potencial criativo e dinâmico presente 

nas jovens.  

Os fatores que explicam a rejeição foram:  

 

Fator 1 – falta de costume 

Por não estarem acostumadas a lidar com as questões tratadas, em virtude da 

invisibilidade da questão racial na sociedade brasileira e da introjeção de valores 

eurocêntricos, que ocasionam a não-aceitação dos valores da cultura negra, as alunas eram 

atingidas em sua vida, de tal forma, que isso as levava à não-aceitação dos valores da cultura 

negra, matriz que orientou o “fazer” da experiência.  

 

Fator 2 – percepção estigmatizada 

Por estarem impregnadas pelo imaginário da sociedade brasileira sobre o trabalho 

doméstico (constituído de estereótipos e eivado de estigmas) e não lograrem romper com essa 

percepção. 

Muitas adolescentes que chegaram ao projeto estavam impregnadas pelo imaginário da 

sociedade brasileira sobre ser negra e ser trabalhadora doméstica, tendo introjetado esses 

estigmas contra o trabalho doméstico, ou seja, contra si próprias, tendo dificuldades de 

romper com essa percepção.  
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Fator 3 – posições religiosas diferentes da matriz africana 

Esse quadro de rejeição é corroborado por outros fatores que estabelecem refinados 

níveis de discriminação e estímulo a reações contrárias às referências identitárias constitutivas 

da população negra, de natureza social e religiosa. O exemplo mais emblemático foi 

identificado com as alunas que tinham opções religiosas diferentes das da matriz africana. 

 

Fator 4 – naturalização da violência contra a mulher e contra as empregadas domésticas 

e, por isso, forte resistência ao debate da questão de gênero e raça 

 
Outro fator que constitui e legitima a rejeição foi identificado na forte resistência 

trazida pelas adolescentes quanto às questões de gênero e raça, que naturalizam a violência 

contra a mulher e contra as empregadas domésticas. Esses dois pontos são centrais para 

compreender o nível de vulnerabilidade das alunas frente às situações cotidianas de 

desrespeito que tinham que enfrentar.  

 

Fator 5 – rigidez metodológica  

 

Ao longo do processo de desenvolvimento da experiência, a não-percepção da equipe 

pedagógica sobre a necessidade de experimentar novas metodologias para contemplar as 

adolescentes com visíveis sinais de rejeição da proposta pedagógica revelou uma rigidez 

metodológica que, se tratada antes, possivelmente poderia ter apontado outros caminhos para 

facilitar o trabalho da equipe no enfrentamento da situação que se constituiu no desafio 

principal, durante a implementação das ações com as adolescentes. 
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5. Lições aprendidas 

 

O processo de reflexão realizado para essa sistematização revelou que nenhuma 

oficina ou atividade é capaz de responder, individualmente, às questões postas na sua 

pergunta-eixo. As atividades e oficinas que materializam o currículo da Proposta Pedagógica 

de Re/construção da Identidade Racial e de Gênero são construídas processualmente para, 

ao final, produzir os resultados esperados. 

No entanto, considera-se que, de per si e no conjunto (até mesmo para lograr-se maior 

eficácia na implementação), a proposta demanda certos ajustes para solucionar a gama de 

dimensões que essa sistematização ao repassar/reconstruir os passos metodológicos 

(revisitando as metodologias e os conteúdos adotados) revelou, tais como:  

 

• os ajustes propostos são resultado de um aprendizado que, no caso, foi dado pelo 

reconhecimento de que as questões que perpassam a reconstrução de identidade são 

muito mais complexas, envolvendo dimensões que uma formação de curto prazo nem 

sempre é capaz de resolver;  

• as questões de foro íntimo, particularmente as referentes à sexualidade, são as mais 

difíceis de serem trabalhadas, na medida em que, em torno delas, é que estão 

construídos os mais fortes estereótipos envolvendo as dimensões de gênero e raça; 

 

• a introjeção, no imaginário da população brasileira, principalmente nas camadas 

populares – no caso baiano, negra – contra as religiões afro ainda é muito forte, 

amplificada pela ação daquelas ditas “igrejas eletrônicas” que, em Salvador, têm uma 

postura abertamente de intolerância e violência contra o candomblé. 

 

Essas constatações levam à necessidade das seguintes mudanças metodológicas: 

 

a) maior investimento na promoção da interdisciplinaridade entre as ações de formação, 

para construir elos entre disciplinas da área técnica e da área de formação básica 

(cidadania e desenvolvimento de linguagens). Ou seja, atribuir, não só às disciplinas 

da área de cidadania, a responsabilidade pela reconstrução da auto-estima racial e de 

gênero, mas a ampliar para as outras áreas de formação. Passa pela formação dos 

professores(as) para o exercício desse novo papel; 
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b) o ponto de vista da grade curricular: 

• estabelecer ordenamento das disciplinas, que contemple simultaneidade entre 

ações voltadas para a atividade profissional (formação técnica), para a 

formação da cidadania (onde se dá a reconstrução de identidade) e para 

atividades externas. Intensificar a articulação das temáticas trabalhadas em 

sala, com a estratégia de promover momentos de ocupação dos espaços da 

cidade, através das atividades extraclasse; 

• atentar para o ritmo em que os novos conhecimentos são levados ao grupo. Há 

que considerar que as adolescentes chegam sobrecarregadas de estereótipos e 

de preconceito em todas as dimensões que o projeto trabalha: na questão racial 

(invisibilidade, embranquecimento); na questão de gênero, naturalizando as 

diferenças; na questão da violência, e outras. 

 

c) alterar os conteúdos das disciplinas nas seguintes direções: 

 

• ampliar os conteúdos da cultura africana para as disciplinas, na tentativa, 

permanente, de encontrar elos entre a vida contemporânea dos negros 

brasileiros e a tradição afro-brasileira; inserir a vida das jovens nesse cenário; 

 

• considerar, em particular, as questões referentes a gênero, presentes nas 

relações estabelecidas pelas mulheres; referências que vieram para o Brasil no 

processo de diáspora;  

• articular os conteúdos da oficina de sexualidade, no que se refere ao seu 

componente biológico, com a crítica à relação que a sociedade estabelece com 

a sexualidade feminina; 

• no que diz respeito à oficina de estética, incorporar conteúdos que tratem da 

pluralidade de referências existentes em todo o mundo e, a partir daí, dialogar 

com o padrão estético local; 

• na oficina de identidade, trabalhar a formação de grupos e os elementos éticos 

essenciais para sua construção – o que aproxima e o que distancia as mulheres 

negras; 
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• reformatar a oficina que trata do trabalho doméstico, procurando estabelecer 

melhor os nexos entre a parte de cidadania (re/significação do trabalho 

doméstico) e as atividades de formação profissional na dimensão do trabalho 

doméstico.  

 

d) dar especial atenção às alunas que apresentam atitudes de rejeição à proposta 

pedagógica. Estabelecer mecanismos de monitoramento coletivo para esses casos, 

buscando sua reversão, porque se constatou, quando da elaboração do Quadro de 

Reconstrução da experiência, não existir nenhum registro escrito dessas situações, o 

que pode estar revelando a menor importância dada a elas, pela equipe pedagógica, 

impedindo-a de intervir nessa direção. Fazer esforços para incluir trabalho especial 

com aquelas que apresentam resistência. 

 

e) incluir elementos artísticos relacionados à dança e ao teatro, para trabalhar, mais 

ludicamente, os conteúdos de cidadania. O que significa recorrer com maior 

freqüência à realização de atividades que trabalhem com o corpo; fazer leitura 

dramática de textos que abordam os temas debatidos; dramatização dos temas, em 

forma de peças; envolver arte-educadoras na construção de novas ações – arte e 

estética, objetivando que raça e gênero sejam trabalhados em outra dimensão. Não que 

a ludicidade estivesse ausente, mas, sim, insuficiente para o que se buscou – uma 

linguagem mais comum para o cotidiano juvenil e em conexão com seus interesses. 

Além disso, o jornal do projeto – o Si Toque – pode tornar-se um importante 

laboratório para dar desdobramento às ações empreendidas pelas próprias 

adolescentes. 

 

f) reforçar os elos com as alunas, intensificando a participação da equipe de coordenação 

nos momentos de início e finalização de cada disciplina. Esse esforço deve ser 

realizado, considerando que o dia-a-dia do projeto possui uma dinâmica onde ocorre 

acompanhamento individual periódico, e, para que este ocorra de forma mais 

sistemática, faz-se necessário que a equipe seja liberada de outras atividades, pois nem 

sempre a coordenação pode acompanhar as aulas, dia após dia, mas há um grande 

esforço de se ter uma dimensão do conjunto do projeto, no sentido de ter a equipe 

participando de todas as atividades. Além disso, através dos relatórios das educadoras 
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e dos instrumentos de avaliação dos trabalhos, aplicados às alunas, será possível 

aumentar a presença da coordenação.   

 

g) construir encontros para a socialização e o redimensionamento constante da proposta 

pedagógica, em caráter de formação profissional para os educadores do projeto. Nessa 

questão, levam-se em consideração os seguintes pontos: 

 

• a coordenação dos(as) professores(as) ocorre em reuniões de planejamento 

que  precedem as aulas, de caráter avaliativo e de integração, para 

estabelecer a conexão dos conteúdos e discutir questões que se 

apresentaram na sala de aula. Assim, ao perceber os sinais de rejeição à 

proposta, toda a equipe deve atuar conjuntamente, no sentido de avaliar a 

pertinência de fazer mudanças, o que deve ocorrer como resultado do 

trabalho coletivo da equipe; 

 

• essas atividades envolvem o campo técnico e pedagógico, atuando tanto 

nas dimensões das disciplinas técnicas profissionalizantes, quanto das que 

formam o programa de cidadania; 

 

• a construção e na reformulação dos conteúdos. Vale ressaltar as 

dificuldades dentro do campo de formação dos(as) educadores(as) da área 

técnica, ou seja, de profissionais do campo das disciplinas 

profissionalizantes que estejam em conexão com o programa de cidadania, 

o que é fundamental. Daí ser tão importante a formação, o 

acompanhamento e o diálogo com todo o corpo de educadores(as).   

 

h) realizar ações com as alunas mais antigas, como monitoras e multiplicadoras da 

proposta pedagógica através de uma linguagem de juventude. 

 

Levando-se em conta que, quando as alunas falam para as outras da sua idade, a fala tem 

um efeito de amplificação muito maior do que quando tais temas são trazidos por pessoas 

adultas, parece conveniente desenvolver um conjunto de ações, visando fortalecer a presença 

das alunas para que elas conduzam as seguintes atividades: 
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• desenvolver um programa de midia advocacy pela garantia dos direitos das 

adolescentes trabalhadoras domésticas, a partir de ações dirigidas pelas alunas, que 

envolve aprender a lidar com a mídia; responder, com releases, às matérias que 

tratam o trabalho doméstico, a juventude negra e as mulheres negras de forma não-

positiva; e também intervir na mídia, propondo pautas do interesse deste grupo de 

jovens; 

 

• formar um grupo de adolescentes, capaz de responder às problemáticas que o 

atingem, em comunidades e escolas, através de debates com a mídia e de outros 

espaços, o que envolve a formação de monitoras; 

 

• fomentar o surgimento de um sindicato teen, ou seja, formado por adolescentes do 

projeto, visando à afirmação e à defesa de direitos das trabalhadoras domésticas 

como categoria.  

 

Tendo em vista que o tempo que as alunas passam no projeto é insuficiente para 

cimentar as várias dimensões que lhes são apresentadas pela proposta pedagógica, afirmamos 

ser fundamental a criação desse novo desenho interno, que está assegurando a continuidade 

dessas alunas por um período mais prolongado, onde cada uma está tendo a possibilidade e o 

tempo para recriar seus referenciais como mulheres-negras-jovens-trabalhadoras, rompendo 

os estigmas que lhes são atribuídos por conta de suas condições e dos lugares sociorraciais 

que ocupam. 

 

 

6. Conclusão 

 

“Quais são os elementos que explicam a resistência/aceitação à proposta pedagógica 

de reconstrução da identidade racial e de gênero, pelas adolescentes trabalhadoras 

domésticas?” – Essa pergunta orientou todo o processo de sistematização, na busca da 

produção de novos conhecimentos, capazes de serem fontes de referência, tanto para outras 

experiências educacionais, quanto de orientação e reorientação metodológica para as ações do 

próprio projeto Ampliando Direitos e Horizontes. 
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Percorrendo um caminho de reflexão, no intuito de organizar e processar o que  

aconteceu no espaço de um ano de exercício da experiência realizada, foram levantados os 

elementos da prática pedagógica, através dos sujeitos que participaram e construíram as ações 

nela desenvolvidas. Revisitando os registros feitos durante o desenvolvimento da experiência, 

reconstituindo-a por meio do seu aporte teórico e prático, obtivemos um surpreendente e 

valoroso aprendizado coletivo, como executoras das ações. 

Dessa forma, obtivemos um quadro muito rico, fruto da análise sobre nossas 

intervenções, construído através de muito debate e exercício de escuta e atenção, evitando 

transformar a sistematização numa investigação e/ou avaliação, ações corriqueiramente 

desenvolvidas no projeto. Coerentes com o que estávamos propondo como objeto a ser 

sistematizado, obtivemos dois grandes conhecimentos a partir dessa sistematização. 

Primeiramente, aprendemos a ser mais coerentes. Tornamo-nos mais plurais diante do 

ato de trabalhar com educação numa perspectiva intrinsecamente ligada à ação de ativismo, já 

que não trabalhamos com a outra (aluna) a partir de um lugar distante e de objeto de estudo: 

fomos e somos, de alguma maneira, essas jovens, e esse fato dá um outro conteúdo à 

experiência.  

Como exemplo dessa aprendizagem, podemos citar o que aconteceu ao questionarmos 

o que motivou a aceitação e a rejeição: naquele momento, percebemos o quanto de nosso 

havia nos conceitos de aceitação e rejeição, próprio de quem estabelece os objetivos de uma 

ação. Os procedimentos e pactos que se estabeleceram, ao sistematizar, nos levaram à 

apropriação do que havia acontecido, de forma despojada de juízo de valores, e sem perder de 

vista que a sistematização poderia, como ocorreu, contribuir para o melhoramento das 

intervenções em curso.13   

Essa reflexão inicial permitiu-nos repensar, até mesmo, a consistência da pergunta-

eixo; remeteu-nos, igualmente, à necessidade de fazermos a análise a partir de um 

distanciamento que fosse capaz de reconstituir o que realmente foi resposta da intervenção 

metodológica. Assim, a sistematização levou-nos a um exercício de nos testar diante da 

tentação dos reducionismos, substituindo-os por possibilidades mais complexas e 

multirreferenciais, considerando como possibilidade as revelações feitas através de pequenos 

comportamentos, muitas vezes provisórios e de estranhamento por parte das alunas. 

Outro aspecto que exemplifica esse conhecimento novo foi o olhar sobre o tratamento 

dado aos conteúdos trabalhados, pois a ação de sistematizar ratificou elementos que eram 

 
13 O projeto Ampliando..., durante o período em que essa sistematização foi realizada, manteve três  turmas de 
alunas em formação. Essas turmas foram beneficiadas pelo aprendizado decorrente desse processo.  
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considerados fundamentais, como o potencial que as temáticas “raça e gênero” têm como 

espaço para construção da interdisciplinaridade com todos os outros temas do currículo; ou 

com a sua potencialidade para dialogar com outras propostas pedagógicas que pretendam 

desenvolver um trabalho, considerando a identidade como elemento fundante.   

Nesse sentido, em termos conclusivos, podemos afirmar que é possível reconstruir a 

identidade de gênero e de raça, e que o fato de haver resistência não necessariamente é 

negação do valor da proposta pedagógica, mas há que se reconhecer que existe um limite de 

aceitação que passa pela história de vida/trajetória individual das adolescentes.  

Pode-se responder, portanto, à pergunta-eixo, dizendo que as referências identitárias 

de gênero e raça, trazidas pelas adolescentes, eram diametralmente opostas às referências do 

projeto Ampliando..., mas que os temas abordados (conteúdos) foram bem aceitos pela 

maioria das alunas, que lograram re-significar sua vida e podem, agora, construí-la  a partir de 

outro lugar e olhar.  

Pode-se dizer, também, que não existem razões isoladas para a rejeição. Nesse sentido, 

as questões postas nas perguntas-eixo complementares que surgiram no processo de 

sistematização14 podem, também, ser respondidas pelo conjunto dos elementos que 

contemplam, e nunca de forma isolada. Estética, violência, gênero, referências identitárias 

etc., contribuíram, na maioria das vezes, para a aceitação, mas, em diferentes contextos, 

também contribuíram para a negação por parte de algumas das adolescentes. Aceitação e 

negação têm, pois, que ser analisadas no conjunto das práticas, e nunca como dimensões 

isoladas.  

Assim, a sistematização funcionou como um rico processo que levou o projeto 

Ampliando... à criação de novo desenho interno, assegurando maior qualidade da sua prática 

pedagógica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ver item: eixos orientadores da sistematização. 
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