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EJA, MOVIMENTOS SOCIAIS E DIREITOS HUMANOS 

 

 

RESUMO 

 

Essa investigação buscou responder como sujeitos historicamente oprimidos 

podem compreenderem-se como sujeitos importantes a contarem suas histórias. Deste 

modo, o objetivo dessa pesquisa foi ouvir dez (10) mulheres- trabalhadoras lavadeiras 

manuais no local do seus trabalhos a saber: uma lavanderia pública Estadual da cidade do 

Salvador – Ba. A metodologia da pesquisa tem inspiração na etnografia pela revisão dos 

meus diários de campo realizados no acompanhamento de duas disciplinas extensionistas 

ocorridas no ano de 2013 e no projeto Vizinhanças da UFBA (2014-2015), em todos esses 

três anos em campo, contamos também com a participação de alunos de diferentes cursos 

da UFBA. 

Dos referenciais teóricos principais utilizamos a concepção Freiriana de 

alfabelização e letramento buscando no interior da mesma articular com as teorias da 

memória tendo como autor principal Paul Ricoeur no livro: A memória, a história, o 

esquecimento. Como resultados preliminares compreendemos que o trabalho ativo da 

memória  auxilia em funções como as do letramento uma vez que, lembrar-se de alguma 

coisa é fundamentalmente lembrar-se de si. Assim, a vivência com as trabalhadoras 

lavadeiras, recuperando suas narrativas, aponta para uma importante fase do letramento 

de sujeitos vitimados socialmente.   
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INTRODUÇÃO 

Compreendemos que a alfabetização e o letramento de camadas sociais 

historicamente oprimidas necessitam de modos e formas diversas de tratamento, em vista 

disso, este trabalho se alia a uma pedagogia informal sob a qual acontece no próprio 

contexto do labor, a saber: uma lavanderia pública e Estadual, localizada no bairro do 

Alto das Pombas em Salvador/Bahia. 
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Assim, o objetivo dessa investigação foi descrever uma parte da vivência no 

campo por três anos (2013-2015) com dez mulheres trabalhadoras lavadeiras manuais na 

lavanderia Nossa Senhora de Fática da cidade do Salvador –Bahia. 

A metodologia tem inspiração na etnografia aliando os projetos anteriormente 

desenvolvidos nessa lavanderia, que aconteceram por duas disciplinas extensionistas ano 

de 2013 e, mais tarde pelo Edital ganho – Vizinhanças da UFBA (2014-2015). De modo 

geral, essas ações extensionistas visavam recuperar a memória dessas mulheres, o modo 

delas se compreenderem no mundo, de agirem e refletirem sobre suas questões. Outra 

parte do projeto compreendia a realização de eventos na lavanderia. E assim, junto às 

trabalhadoras lavadeiras e alunos matriculados, participantes das disciplinas realizamos: 

oficinas de dança e de voz, entrevistas individuais e em grupo, espetáculos com grupos 

de teatro, dança e música e festas temáticas.  

Fizemos também dois vídeos documentários com as trabalhadoras lavadeiras um 

deles evidenciou a denúncia dessas mulheres sobre a caixa de lixo do bairro que, em 

dezembro de 2015, foi colocada na porta da lavanderia. 

Todas essas ações se sucederam nesta lavanderia em horários previamente 

acordados com as trabalhadoras lavadeiras de modo a não interferir no trabalho delas.  

Concebemos esse conjunto de ações como práticas pedagógicas informais que, 

pautados nos conceitos Freirianos mais, especificamente, no livro: “Pedagogia do 

Oprimido” fomos adentrando no universo dessas mulheres. Contudo, no decorrer do 

projeto percebemos algumas dificuldades delas valorizarem suas próprias histórias e, 

algumas barreiras relativas ao ato de lembrarem aparecem como marcadores mais 

persistentes.   

Em vista dessas questões do campo, começamos a investigar melhor o que estaria 

subjacentes a essas dificuldades de lembrar ou mesmo de reconhecerem a importância de 

contarem suas histórias e assim, buscamos nas teorias da memória possíveis explicações 

para esse fenômeno como modo de impulsionar o grupo a saídas destes obstáculos. 

A hipótese desse estudo é que o trabalho de memória é indissociável das práticas 

de letramento, isso porque compreendemos que, o cerne da pedagogia Freiriana é um 

sujeito que pensa e pode falar de si ou biografar-se.  Deste modo, ler Paulo Freire foi 

fundamental para essa segunda investida do trabalho de memória com o nosso grupo de 

trabalhadoras lavadeiras, pois fomos percebendo empecilhos ou dificuldades dessas 

mulheres ultrapassarem algumas memórias dolorosas. Como uma forma de proteção 

aliavam um suposto esquecimento com silenciamentos de suas narrativas. Além de muitas 

dificuldades como relatos inconclusos ou de não quererem contar mais e, assim, muitas 

delas se fechavam na mimes da lavagem manual de roupas.   

A releitura de ler Ricoeur (2007), nos auxiliou a compreender que, o trabalho de 

memória exige um labor árduo principalmente, aos grupos historicamente oprimidos pois 

entra em jogo a relação entre o lembrar e o esquecer como operadores cognitivos e 

afetivos que se movem na busca por deciframentos, gerando incômodos. 

A compreensão relativa das categorias da memória, ou o conceitos da memória 

ferida ou memórias subterrâneas aparecem como importantes para entender grupos que 

sofreram traumas sociais, na qual essa narrativa encontra-se carregada de lapsos, 

gagueiras, movem na fala operadores de um não saber do presente do saber passado como 

rastros e sombras que aparecem como vestígios (RICOEUR, 2007 p.28),  

Ricoeur (2007) descreve que a sobrevivência de uma memória traumática aciona 

uma série infindável de imagens, lembranças, réstias de um passado, sobras visuais não 

muito definidas, memórias auditivas no presente que ressurgem como um fantasma. E 
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assim, pensamos que nosso grupo de trabalhadoras lavadeiras tem uma história específica 

que deve ser contada e recontada num enfrentamento ativo dos sujeitos nesse trajeto da 

memória. 

Bosi (1994) e Ricoeur (2007) estão de acordo que memória é trabalho; produz 

mal-estar ao trazer à baila acontecimentos e fatos à consciência de algo e no final dessa 

empreitada, quando bem sucedida, traz-se luz à consciência. E assim, a direção que leva 

o sujeito à memória não é linear e, nos estados intermediários transita entre operadores 

pouco precisos. 

 

RESULTADOS 

 

Como resultados preliminares desta investigação pudemos perceber que, o 

trabalho de memória complementa um possível modo de compreender a alfabetização e 

o letramento de sujeitos adultos e que sofreram traumas durante o percurso histórico 

incluso gerações de seus antepassados. Ou ainda, o trabalho de memória parece ajudar na 

superação de marcas traumáticas relativas a histórias pretéritas de grupos historicamente 

oprimidos. E assim, contribui e agrega ao pensamento Freiriano em que, o sujeito da 

alfabetização é um sujeito consciente de si que pode pensar-se no mundo e  também julgá-

lo. 

 Diante de tantos silenciamentos históricos da narrativa de mulheres e, 

principalmente das mulheres vítimas de abusos de autoridade verificamos no campo com 

nosso grupo de lavadeiras que, o trabalho de letramento aciona questões da memória e 

vice e versa, sendo o esquecimento um marcador profundo que deve ser investigado como 

passível de memórias feridas. Estamos na busca de um contar e recontar histórias para 

uma memória que se reconcilia com o passado, ou uma memória, um letramento e uma 

alfabelização felizes.  
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