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RESUMO

Esta monografia de conclusão do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diver-

sidade é resultado de um levantamento de dados que teve por objetivo conhe-

cer em números reais a situação do analfabetismo de mulheres negras entre a

faixa etária dos 20 aos 39 anos na região urbana do município de Salvador/BA.

Eu intitulo o grupo que estudei - as “Mulheres Negras Analfabetas” de “Excluí-

das da Educação”, pois julgo negativa a ausência da Alfabetização na vida des-

sas mulheres, que por diversos contratempos durante suas trajetórias foram

impedidas de iniciar ou mesmo de dar continuidade aos estudos. No texto pas-

so por vários pontos e um dos principais é identificar as diferenças existentes

nos índices de alfabetização entres homens e mulheres, negros e negras, dife-

rentes classes sociais e faixas etárias. Meus resultados corroboraram com ou-

tros estudos ao descobrir que as mulheres negras são ligeiramente mais alfa-

betizadas do que os homens negros e que ainda falta muita vontade política

para o enfrentamento do analfabetismo no Brasil e particularmente no estado

da Bahia, apesar da prefeitura de Salvador ter um Fundo Municipal para o De-

senvolvimento  Humano  e  Inclusão  Educacional  de  Mulheres

Afrodescendentes(FIEMA), lugar em que realizei o meu Estágio Supervisiona-

do Obrigatório e também onde realizei a minha pesquisa.

Palavras chave: Analfabetismo, Gênero, Raça
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INTRODUÇÃO

A presente introdução visa trazer à luz o meu propósito com esta pesquisa,

esclarecendo o porquê de ter escolhido este tema para a minha Monografia de final

de curso do Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade (BEGD) da Universi-

dade Federal da Bahia (UFBA).

Em primeiro lugar o meu tema de pesquisa são Mulheres Negras na região

metropolitana de Salvador/BA na faixa dos 20 aos 39 anos. Descobri com essa pes-

quisa que as mulheres negras de Salvador/BA têm um baixo índice de alfabetização

e que elas representam um número de 11.000 mulheres negras adultas analfabetas

atualmente no município. Ao longo do texto refletirei sobre esse número, bem como

os conceitos centrais dessa monografia: índice, analfabetismo de negras e negros,

baixa escolaridade e políticas educacionais de escolarização para a população ne-

gra.

Essas mulheres negras adultas analfabetas tem uma trajetória muito parecida

com a trajetória de uma pessoa muito importante na minha vida chamada Margarida,

filha e neta de cortadeiras de fumo na Empresa Suerdieck que se situava no municí-

pio de Cachoeira/BA. A história de Margarida mostra que nada mais justo para ela

do que se tornar uma cortadeira de fumo. Ela era uma das muitas jovens da comuni-

dade que “enrolavam fumo nas coxas”, como diziam os antigos, e, como consequên-

cia, produzia um dos melhores charutos para serem fumados. Entretanto essa mu-

lher não permaneceu como enroladora de fumo. As adversidades da vida a levaram

para outros caminhos.

Margarida é uma mulher negra que, mesmo sem estudos formais, foi atrás de

uma melhora de vida, primeiro migrando para Salvador/BA - onde faço a pesquisa

que apresentarei nesta monografia - e posteriormente ganhando o Brasil. Ela viveu

parte de sua vida no Rio de Janeiro, onde não ficou muito tempo, pois migrou com a

promessa de trabalhar como empregada doméstica e foi enganada pelas amigas

que a levaram.

Depois disso Margarida se mudou para São Paulo. Nesse estado, conseguiu

trabalhar mesmo sem nenhuma escolaridade, pois não sabia nem escrever o próprio

nome. Ela começou sua luta em São Paulo como auxiliar de cozinha de um restau-

rante de conhecidos. Como se diz,  “com um bom sorriso de negra e com simpatia

se conquista o universo”. Em São Paulo, depois de alguns trabalhos, ela conseguiu
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o posto de cozinheira em um restaurante situado na sede da Secretaria da Fazenda

de São Paulo e, nos finais de semana, trabalhava em um clube dos funcionários do

estado. Esse trabalho nos finais de semana complementava sua renda. Seu grande

sonho sempre foi o de comprar uma casa.

Apesar de toda essa trajetória profissional e de lutas, Margarida continuava a

não saber escrever o próprio nome, nem sequer uma linha. Nesse período de sua

vida ela já se encontrava na casa dos seus 35 anos. Esse é o meu lugar de fala. O

lugar de uma pessoa que acompanhou durante toda a sua vida uma mulher negra

analfabeta. Eu sou Marcos Antonio Santos, autor desta monografia, filho de Margari-

da Santos. Sinto orgulho e acho que é o meu dever estudar a condição de Alfabeti-

zação das Mulheres Negras no Município de Salvador.

A história de minha mãe não termina sem ela saber escrever seu nome.  Lem-

bro-me de que já escolarizado, a pedido de minha mãe,  era eu quem escrevia as

cartas para parentes que ainda moravam em Salvador/BA e Cachoeira/BA, para dar

notícias. Era também eu quem as lia quando chegavam. São pequenas coisas que

nos marcam e uma delas foi quando ela ficou grávida do meu irmão. Ela fez um exa-

me médico e estava com o resultado na mão e não sabia ler o resultado positivo

para gravidez. Eu que li para ela. Ela não conhecia a grafia e nem as letras, por nun-

ca ter sido alfabetizada.

Anos depois de já ter retornado à Salvador/BA, Margarida, por incentivo dos

filhos e dos amigos, ingressou em uma escola pública para adultos, o que a fez ter

uma outra visão do mundo. Aos 40 anos minha mãe aprendeu a assinar o seu nome,

muito mal, mas já foi uma conquista para quem nunca soube escrever. Lembro que

nessa época minha mãe se sentia muito orgulhosa de saber ler e escrever o próprio

nome sem o auxílio de outras pessoas. Isso teve um impacto enorme em sua auto-

estima. Do meu ponto de vista a alfabetização é uma forma de empoderamento das

mulheres negras e um direito que não pode ser negado a elas.

A presente monografia tem como objetivo estudar a condição de Alfabetiza-

ção das Mulheres Negras Adultas (Pretas + Pardas, segundo as categorias do IBGE)

no Município de Salvador/BA. Usarei como recorte temporal o ano de 2010 e como

recorte etário a faixa dos 20 aos 39 anos de idade. Essa monografia tem como meta

contribuir com políticas e projetos que beneficiem não somente as mulheres negras

adultas, mas todas as mulheres negras e outros segmentos populacionais implica-

dos em situações de baixa escolaridade.
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Essa pesquisa fez parte do meu estágio supervisionado obrigatório em gêne-

ro e diversidade, realizado em 2014, no Fundo Municipal para o Desenvolvimento

Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes (FIEMA), sob a su-

pervisão de campo de Rose Rozendo e a supervisão acadêmica de Felipe Fernan-

des. As gestoras do FIEMA me pediram para efetuar um levantamento para identifi -

car  o  número  real  de  mulheres  negras  analfabetas  na  região  municipal  de

Salvador/BA com recorte de idade de 20 a 39 anos de idade, para que pudéssemos

subsidiar políticas de letramento desse público pela Prefeitura Municipal de Salva-

dor.

Em busca de conhecer a atual situação de analfabetismo de mulheres negras

adultas, uso os números levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísti-

ca (IBGE) em 2010. Também utilizo em alguns momentos da monografia a divulga-

ção do Pesquisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) do ano de 2014 para

efetuar alguns exercícios comparativos de como vem se desenvolvendo o progresso

ou o retrocesso da alfabetização de mulheres negras adultas que se encontram nes-

sa linha frágil  da baixa escolaridade em nossa sociedade. Além dos números do

IBGE e do exercício comparativo com o PNAD proponho a utilização de alguns ou-

tros dados obtidos, principalmente alguns artigos científicos sobre o tema, para a re-

flexão que empreendo que, como já disse, visa contribuir com projetos e políticas

públicas de resgate dessas mulheres negras adultas não alfabetizadas para que

elas possam ter oportunidades idênticas às mulheres alfabetizadas.

Essa monografia está dividida em três capítulos. No primeiro capítulo, trago

algumas idéias sobre a alfabetização e o analfabetismo de negras e negros no Bra-

sil, falando também um pouco da participação desse segmento da sociedade nos

índices de analfabetismo. No segundo capítulo falo sobre o meu campo de pesquisa,

no Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional  de

Mulheres Afrodescendentes (FIEMA), trazendo alguns dados da instituição e de sua

estrutura administrativa e projetos e falando um pouco sobre a minha atuação nesse

campo como estagiário. No terceiro capítulo trago os dados da pesquisa, produzo

gráficos com os índices encontrados e comparo algumas variáveis.
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Capítulo 1 - A alfabetização de negras e negros no Brasil

O presente capítulo tem o objetivo de analisar a alfabetização de negras e ne-

gros no Brasil, levando em conta o histórico da realização do censo da população

que considera critérios educacionais. Reflete também sobre o papel da estatística e

dos gráficos e de suas categorias e conceitos no campo educacional e finaliza refle-

tindo sobre o papel do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Há mais de um século os índices de alfabetização e de escolaridade são fer-

ramentas dos governos no Brasil. Segundo Kaizô Beltrão (2003), os índices começa-

ram a ser usados como critério da educação no censo de 1872, quando foi utilizado

para uma população iletrada como a brasileira de então. Segundo Jaci Menezes

(2003), o censo de 1872 é o primeiro a ser realizado nacionalmente ainda no tempo

do império e da escravidão. Desta forma, é em 1872 que começa a existir no Brasil

um campo estatístico sobre educação.

Desde o início dos censos educacionais em 1872, o Censo não tinha interes-

se e nem se preocupava muito com os não-brancos, sendo assim, até então, havia a

inexistência de informação para esta parcela da população. Essa parcela só começa

a ser incluída no censo a partir de 1881, com o objetivo de qualificação do eleitorado

(MENEZES, 2003). Conforme Jaci Menezes (2003), o ponto de partida do Censo de

1872 buscava avaliar o grau de analfabetismo segundo a condição civil das pesso-

as, focando, dessa forma, na verificação do acesso à alfabetização por parte da po-

pulação negra livre.

Para trabalhar a escolaridade de populações, o governo usa a estatística. Se-

gundo Westergaar (1932), a origem etimológica da palavra estatística é do termo ita-

liano Satato. Uma ferramenta como a estatística dentro das políticas públicas e de

outros setores é para aqueles que precisam de um levantamento para ter bases e

analisar o andamento de seus projetos. Uma projeção futura é de vital importância,

pois este instrumento bem utilizado gera grandes benefícios a partir dos projetos vol-

tados à parcela da  população para  a qual  o  estudo foi  realizado.  Diz  Traversini

(2003) que as estatísticas  que são usadas pelas políticas públicas constituem infor-

mações sobre os diferentes aspectos considerados problemáticos em populações.

Essas políticas que usam estatísticas visam normatizar as populações. Uma esta-
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tística séria, assim por dizer, é a forma através da qual o ser humano se envolve

com as ocupações do Estado. 

Manter-se  atualizado com os dados estatísticos, facilita em muito a minha

vida profissional, já que a Educação também está inserida dentro do Estado. Como

meu estágio supervisionado aconteceu no Fundo Municipal para o Desenvolvimento

Humano e Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes (FIEMA), que conta-

rei mais no segundo capítulo, pude perceber aspectos problemáticos da política edu-

cacional quando não se consegue identificar de forma evidente os números de Mu-

lheres Negras Analfabetas no município de Salvador, dado fundamental para essa

política pública da prefeitura da capital baiana.

É evidente que se a prefeitura estivesse mantendo um banco de dados atuali-

zados com os números de mulheres alfabetizadas/analfabetas, os projetos para di-

minuírem o analfabetismo seriam mais eficazes e teriam uma melhor aplicação nas

camadas mais necessitadas de projetos educacionais no município/estado/territórios

de identidade.

O papel da estatística dentro da educação é um dos mais importantes, sendo

uma ferramenta de imenso valor mostrando os crescimentos de taxas de analfabe-

tismo ou decréscimo desta. A estatística acaba servindo para mostrar onde se está o

problema a ser resolvido e que medidas podem ser desenvolvidas para prevenir o

analfabetismo. Traversini, Trevisan e Bello (2009) nos mostram as várias experiên-

cias que com o passar do tempo vêm se transformando efetivamente em economias

balizadas pelos sistemas de estatísticas que se foram desenvolvendo ao longo dos

anos. Os autores discutem também a importância da estatística nos assuntos gover-

namentais, no plano econômico, nas políticas educacionais sendo que essas últimas

são o ponto que é o foco principal nessa monografia.

É através de processos estatísticos que se pode propor melhorias nos setores

educacionais dando ênfase às Mulheres Negras. É dando uma visibilidade estatísti -

ca em números reais sobre essas mulheres, que se podem ser feitas políticas públi-

cas voltadas para a população de subalternos. Como dizer que a educação se preo-

cupa com a população, haja vista que uma parcela desta não é contemplada com os

direitos básicos da alfabetização? Essa parcela é excluída e é por isso que digo no

título dessa monografia que as mulheres negras são excluídas da educação.

Claro que até determinada idade as mulheres negras frequentam o meio es-

colar, mas temos que levar em conta que também muitas só frequentam para se ali-
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mentarem e não ficarem sozinhas em casa. Em Carvalho, Senkevics e Loges (2014)

vemos que as informações referentes à educação de meninas de camadas popula-

res vêm junto com uma questão: qual é o papel da socialização da família? A família

é de fundamental importância para a socialização tanto interna quanto externa den-

tro do meio escolar, no caso da adolescente ter uma família bem estruturada, o meio

escolar se torna apenas uma extensão do seu meio familiar, claro que com algumas

ressalvas para a questão financeira que expresso aqui  pois a classe social pode

funcionar de forma diferente para essas meninas, principalmente para aquelas que

vem de famílias de classe média, como colocado neste texto supramencionado, não

fazendo referência a outras classes sociais.

A união família e escola é prejudicial ao desenvolvimento dos estudos e pode

provocar o abandono por parte dos que vêm de famílias desestruturadas. É evidente

que deve se manter afastada a família para que não prejudique o processo de ensi-

no e aprendizagem. Redon (2009) traz duvidas quanto à inserção da família dentro

da escola, pois a mesma dependendo da estrutura pode ser prejudicial ao aprendiz.

Analiso de forma a generalizar, pois famílias bem estruturadas pode não só melhorar

os rendimentos como também fortalecer os laços com a interação família/escola,

mas se a família for desestruturada é melhor manter a distância, e não podemos ge-

neralizar que só em famílias de baixa renda existem famílias desestruturadas.

Podemos afirmar que a parcela dos excluídos da alfabetização compõe uma

grande parcela da massa dos subalternos brasileiros e, com certeza, a maior parte

desta parcela da população dos subalternos é composta de mulheres negras analfa-

betas ou com baixa escolaridade. Segundo Figueiredo (2010), “a expressão ‘Subal-

ternos’ começou a ser utilizada nos anos de 1970, na Índia como referência às pes-

soas colonizadas do subcontinente sul-asiático, e possibilitou um novo enfoque na

história dos locais dominados. Esses locais eram, até então, vistos apenas do ponto

de vista dos colonizadores e do seu poder hegemônico” (PAGINA). É com este ques-

tionamento de como se encontra esta parcela de excluídos que se faz necessário

este levantamento, pois talvez assim essa parcela não deixe de ser chamada de su-

balternos, mas tenham maior consciência do que significa carregar o fardo de ser in-

ferior perante uma pequena parcela quando se faz parte de uma massa cada vez

maior.

Silva (2011) diz que os Estudos Subalternos começaram no início dos anos

1980 como uma crítica ao colonialismo. E o autor ainda diz que nesse momento
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pensadores como Ranajit Guha e Gayrtry Spivak indicam a forma de intitular “subal-

terno” para se referir às populações excluídas e marginalizadas; grupos esses que

não possuem vozes que os representem em decorrência do seu status social. Isso

me faz pensar em uma aula de Gênero e Linguagem da professora Carol Barreto em

que ouvi pela primeira vez o termo “Subalterno” que, como disse a professora, vem

ligado ao termo “vira-lata”. Dentro desta ótica de não se ter voz e pertencer a um

status social de representação  inferior, encontro a mulher negra analfabeta sendo

uma parcela desta massa de subalternos. É um termo que significa apenas inferior,

mas o conceito, ao apreender o seu significado, incorporei-o para ter uma noção

exata do lugar de onde falo.

Quando falamos de analfabetismo de mulheres negras falamos de um univer-

so onde pensamos em três eixos: a Classe, o Gênero e a Raça (FIGURA 1). É a par-

tir desses eixos que desenvolvo esta pesquisa de levantamento do analfabetismo

entre as mulheres negras na região urbana do Município de Salvador/BA. Para com-

por esse eixo, usarei a base do IBGE (último censo de 2010) com seus dados refe-

rentes aos critérios eleitos acima através de tabelas disponíveis publicamente. Desta

forma analisarei nessa monografia o quesito gênero e raça para indicar a quantidade

de mulheres negras em Salvador, que é onde quero chegar: avaliar a condição da

mulher negra no município de Salvador na faixa etária dos 20 aos 39 anos. Usarei

esse tripé com essas categorias para me aprofundar dentro deste universo.

Figura 1: Tripé de Matrizes de Opressão das Mulheres Negras

Um dos problemas para se entender os índices de analfabetismo de mulheres

negras adultas no Brasil é que a literatura sobre analfabetismo de mulheres negras

não se preocupa com o marcador da “geração”. Em Kaizô Beltrão (2003) vemos um

investimento nas categorias raciais e étnicas, mas não encontrei  bases etárias e

nem econômicas dessas mulheres, ou seja, não sabemos se são crianças, jovens,
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adultas ou velhas. No meu campo com as tabelas do IBGE, que veremos no capítulo

03, já existe esse dado. Se a alfabetização é medida por índices e esses são baixos

para as mulheres negras; isso pode ter a ver com o não tratamento da categoria ge-

ração nas pesquisas. 

Neste levantamento efetuado, encontro pontos relacionados ao etarismo, mas

um dos pontos que é primordial para entender ainda mais os dados obtidos é o fator

geracional, que se faz ausente nos dados obtidos do IBGE. Motta (2010) nos traz a

necessidade de inserção deste fator para compreender melhor não somente gráficos

do IBGE mas outros fatores que podem ser afetados pela geração. Para minha pes-

quisa é evidente que seria muito importante ter estes parâmetros, pois poderíamos

junto com outros fatores termos uma análise de como esta questão do analfabetismo

poderia ser entendida como uma questão de geração.

 Aprendi desde pequeno que a alfabetização significa saber ler e escrever e

que seu contrário, não saber ler e não saber escrever, é chamado de analfabetismo.

O analfabetismo é um estigma que dá a pessoa que a porta a marca de “pessoa

sem inteligência” o que faz com que essa pessoa fique à margem da sociedade, en-

grossando a parcela dos excluídos. Em seu texto Haddad (2009) nos traz a origem

do conceito de analfabetismo funcional, o qual foi cunhado nos Estados Unidos na

década de 1930 e utilizado pelo exército norte-americano durante a segunda guerra,

indicando a capacidade de entender instruções escritas necessárias para a realiza-

ção de tarefas militares (Castell, Luke & McLennam, 1986). Esse conceito de analfa-

betismo funcional faz pensar que essas mulheres negras ditas analfabetas não têm

condição de escrever nem ler, com pleno entendimento, um texto. Claro que a leitura

e a escrita, nem que seja de um texto simples ou do nome de um ônibus,  grosso

modo, é feita por essas mulheres, mas essa situação apenas amplia o abismo dos

preconceitos.

As categorias raciais nos censos educacionais variaram muito ao longo dos

anos. Em Salvador/BA essas classificações foram quase inexistentes, utilizadas em

um determinado período do censo do ano de 1872 a 1960. Kaizô Beltrão (2003) diz

que, em 1872, investigaram-se atributos referentes à cor ou raça da população. Em-

bora o quesito pesquisado fosse “cor”, usava-se o termo “caboclo” como opção de

cor junto a “branco”, “preto” e “pardo”, o que demonstrava uma certa ambiguidade

entre os conceitos de cor e de raça. Na categoria “caboclos” estaria incluída, sem

distinção de tribo, toda a população indígena do país. Ainda que a categoria “pardo”,
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abarcasse nominalmente todos os mestiços, a ênfase da categoria era sobre a mes-

tiçagem entre brancos e negros. Já em 1890, a cor parda foi substituída pela catego-

ria “mestiço”, indicação mais genérica que incluía também os diversos resultados de

fusão com a raça indígena. Em 1940, é reincluído no questionário censitário, sendo

utilizado os critérios da cor, até o censo de 1960, e já no censo de 1970 não foi usa-

do o sistema de classificação de cor ou raça. Sendo assim não podemos definir cla-

ramente dentro destes aspectos através de uma ênfase em cor e raça dentro do pe-

ríodo ao qual não foi utilizada essa categoria para que possamos saber o número

exato ou até mesmo uma estimativa de mulheres negras analfabetas, e inclusive fa-

zer uma separação de gênero por cor/raça.

Nos primeiros censos em que a educação apareceu o indicativo para saber

se a pessoa era alfabetizada era o simples fato de saber ler ou escrever, não neces-

sariamente saber se ambos garantiam aos pesquisados o direito de ser reconheci-

dos como alfabetizados. Muitas vezes saber ler e não saber escrever já caracteriza-

va o ser analfabeto ou vice-versa. Nos tempos atuais esses dados são utilizados

para compor estratégias voltadas para a melhoria da educação e o desenvolvimento

humano.

Não é o significado nem o seu conceito que me interessa nesse momento e

sim a forma como é usado dentro dos levantamentos feitos por instituições, que não

passam de meros cubos ou caixas onde se podem colocar determinados sujeitos e

classificá-lo como um ser de uma raça superior. No meu entender julgo que ainda te-

mos que efetuar mudanças para que estes dois termos não precisem ser mais usa-

dos, e quando se fala em raça é como se estivesse esquecendo que nós pertence-

mos apenas a uma única “RAÇA”.

Claro que usar etnia significa informar a que grupo, através da cor de sua

pele você pertence, o que muitos não seguem quando fazem a identificação. Utilizo

o conceito de coortes aqui como uma questão de saber de que parcela da popula-

ção estou me referindo, ou seja, de que conjunto de pessoas estou falando, para

efetuar o levantamento para este trabalho.

Uma das ferramentas que usarei neste e nos próximos capítulos para ilustrar

minha pesquisa sobre o analfabetismo de mulheres negras no Brasil e no município

de Salvador/BA são gráficos e imagens. Para Cary Jensen e Loy Anderson (1992), o

gráfico é a tentativa de se expressar visualmente dados ou valores numéricos, de

maneira diferente do texto escrito, facilitando assim a compreensão dos argumentos.
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Os gráficos e as imagens que disponibilizarei nessa monografia tem cunho esclare-

cedor e de comparação entre os dados obtidos e o que está sendo discutido na mo-

nografia. Como meu objeto de estudo é a não-alfabetização de mulheres negras em

Salvador, optei por fazer o recorte de faixa etária dos 20 (vinte) aos 39 (trinta e nove)

anos, focando no Censo de 2010, último realizado no Brasil.

O censo demográfico é realizado de década em década pelo Instituto Brasilei-

ro de Geografia e Estatística (IBGE) e segundo visões do censo de 2010 foram utili-

zados mais de 190 mil pesquisadores que visitaram 67,6 milhões de domicílios nos

5.565 municípios brasileiros. Segundo Caroline Faria (s/d):

O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e é o responsável
pelos levantamentos demográficos, pesquisas estatísticas sobre os mais va-
riados temas (de meio ambiente à economia), manutenção de indicadores
sobre o Brasil, e informações geográficas, além de ser também a fundação
responsável pelo SIG (Sistema Geodésico) Brasileiro.
A história do IBGE começa em 1936, com a criação do “Instituto Nacional de
Estatística e Cartografia” (INE) que, em 1938 é incorporado, junto ao “Con-
selho Brasileiro de Geografia” ao “Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-
tística, o IBGE que inicia, então, seu primeiro projeto: a” Determinação das
Coordenadas das Cidades e Vilas”.Até 1966/67 o IBGE tinha como atribui-
ções fixar normas para a uniformização da cartografia brasileira e consegue
o feito de estabelecer, pela primeira vez, dados de coleta e tabulações do
censo com base em uma referência cartográfica sistematizada (1940). Mas,
em 1967 a incumbência de fixar essas normas passa ao COCAR (Comissão
de Cartografia) que é inserida na estrutura do IBGE.
Mais tarde, em 1985 foi criada o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
ao qual foi submetida a COCAR que seria desativada em 1990. Mas, em
1994 o Governo cria a CONCAR (Comissão Nacional de Cartografia) que
recebe apoio administrativo do IBGE e da ANEA (Associação Nacional das
Empresas de Levantamentos Aeroespaciais).

E assim nasce um dos mais importantes instrumentos de pesquisa dentro de

nossa sociedade moderna,

O gráfico abaixo (FIGURA 2) demonstra como se encontra no Brasil a divisão

segundo o último censo realizado em 2010, retirado da tabela 3175 – População re-

sidente, por cor/raça, segundo a situação do domicílio, o sexo e a idade, levando em

conta a variável “População Residente (Pessoas)”, a qual nos mostra a seguinte po-

sição em relação à população brasileira em um todo, sem corte etário neste momen-

to:  80.212.529  brancos(as),  78.589.393  negros(as),  1.803.377  amarelos(as),

315.192 indígenas e 5.313 não declarados.

http://www.infoescola.com/cartografia/o-que-e-cartografia/
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Figura 2: População residente por sexo, cor e a idade.

Já com o recorte etário, levando em conta a faixa que analisarei nessa monografia

de 20-39 anos, encontramos conforme o gráfico abaixo (FIGURA 3) que descreve as

seguintes posições em relação a “População Residente (Pessoas) com faixa etária

dos 20 aos 39 anos residentes no Brasil no ano de 2010”.

Figura 3: Não Alfabetizados(as) no Brasil.

Se analisarmos os dados dispostos de homens e mulheres de cor/raça de forma que

encontramos o resultado obtido dentro deste censo com o levantamento de homens:

brancos 13.710.783, negros-13.793.509, amarelos 281.150, indígenas 53.310 e não

declarados 2.318, sendo que o levantamento de mulheres foi: brancas 13.817.262,
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negras  13.985.264,  amarelas  368.657,  indígenas  54.451  e  não  declaradas  649

(IBGE, 2010a), levando em conta que são mulheres dos 20 aos 39 anos no Brasil.

Prosseguindo com o proposto que é identificar o número de mulheres analfa-

betas, faço esta coleta em nível de Brasil para termos também este parâmetro para

discussões e saber como se encontra o quadro dentro deste universo da alfabetiza-

ção. Visualizamos dentro da tabela 1379 – Pessoas de 5 anos ou mais de idade, to-

tal e as alfabetizadas, por cor ou raça, segundo situação de domicílio e a idade e te-

mos os dados que descrevo: dos 20 aos 24 – brancos – 82.527 / negros – 195.148,

dos 25 aos 29 – brancos – 108.751 / negros – 277.166, dos 30 aos 34 – brancos

146.153 / negros-384.289, dos 35 aos 39 – brancos – 167.167 e negros – 433.741.

O que vemos nestes dados é que os negros no Brasil são menos alfabetizados, ge-

ralmente encontramos um diferencial de até 3 vezes o número de negros em refe-

rência aos brancos, de esclarecer o porquê do uso da faixa etária dos 20 aos 39

anos na região urbana do município de Salvador/BA. Pois nesta faixa de idade se

inicia a busca por uma vida profissional ainda mais cedo para estas mulheres oriun-

das de uma camada popular, assim como os cuidados do lar dando início a uma du-

pla ou tripla jornada. É presumível que o que estas mulheres deixarão primeiro são

os estudos. 

Como moro na cidade de Salvador e me interesso por ela procurei fazer este

levantamento na capital, com dados e estatísticas e não com entrevistas. Pois as

mesmas, se fosse fazer entrevista, poderiam omitir detalhes que, por hora, o IBGE

nos mostra serem verídicas. Não quero, com isso, colocar em dúvida as informações

do IBGE que já adicionei e as que vou adicionar neste trabalho.

Além dos dados do IBGE, quando considerar relevante, usarei dados da Pes-

quisa Nacional de Amostragem Domiciliar (PNAD) do ano de 2014. Esse uso é ape-

nas para complementação, já que esses dados não fazem parte do meu proposto

para a minha monografia, deixando assim para um próximo estudo os índices do

PNAD, não deixando de analisá-los, quando relevantes, para termos uma base do

andamento do analfabetismo em Salvador/BA, se para o crescimento ou para a dimi-

nuição desses índices.

Aqui utilizo negro como unidade política e não conforme está nos índices dos

IBGE, que usa as categorias preto e pardo. Em meu trabalho usarei a classificação

política para a definição da cor de pretos e pardos como sendo (negro), pois o IBGE

utiliza a separação em seus critérios. Dentro dos movimentos políticos convencio-
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nou-se para uma melhor identificação “negro” como forma de reconhecimento social,

já o IBGE utiliza em seus critérios o termo preto e pardo. Para visualizar essa classi-

ficação, uso a característica política para melhor evidenciar os dados. Em Avtar Brah

(2006), o conceito “negro” surge na Inglaterra como um termo especialmente político

envolvendo pessoas africanas caribenhas e sul-asiáticas. Todas essas informações

me levam a crer que negro ou não, subalterno ou não, significa que se deve lutar

para conseguir o seu espaço, lutar para buscar a melhoria desejada para si e para o

seu coletivo.

Para mim, a importância como estudante de gênero e diversidade não deixar

de salientar neste levantamento os pontos fortes de toda a discussão focada em gê-

nero e raça, ao contrário do que afirma Rosenberg e Piza (1996) informando que gê-

nero e raça só entram parcimoniosamente na literatura brasileira sobre educação

apenas quando o texto é produzido por especialistas no estudo destas hierarquias

ou quando tais indicadores são nomeados em trabalhos internacionais. Pelo que só

apresentam essas informações em relatórios internacionais e que se faz a necessi-

dade de um profissional voltado e focado na área específica nas questões de gênero

e raça no campo educacional.

Considerar a população de pobres a mais necessitada e desassistida é uma

verdade, pois os dados coletados nos remetem a este sentido e de certa forma con-

corda com a afirmação de Rosemberg e Piza (1991) a qual afirma que o analfabetis-

mo que persiste no Brasil é fundamentalmente produto da exclusão da população

empobrecida dos bens sociais, em especial da educação. Portanto a necessidade

da implantação de programas que venham a melhorar tal situação passa pela abor-

dagem da educação, e, principalmente, do extermínio do analfabetismo.

O envolvimento de Instituições estrangeiras é uma das formas de se forçar o

nosso governo a executar certas demandas, que deveriam ter sido tomadas as inici-

ativas por vontade própria. Ferraro (2011, p. 991) nos diz que foi uma imposição da

UNESCO (Órgão das Nações Unidas para a Educação, Ciências e Cultura) que, no

censo de 1940, influenciou o IBGE a introduzir uma nova definição tida como mais

rígida e precisa: saber ler e escrever é um entendimento se as pessoas são capazes

de ler e escrever um bilhete.  Não sendo assim, aqueles que só assinam o próprio

nome eram considerados alfabetizados. Já em 2000, quem assinasse o nome pode-

ria ser considerado analfabeto. Acredito que se uma instituição pública no Brasil to-

mar suas próprias decisões sem precisar de uma intervenção externa este quadro
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melhoraria em muito a situação dos que precisam deste projeto para o aumento da

alfabetização e a conseqüente diminuição do analfabetismo conforme fosse a conve-

niência e o desejo da população.

 A questão da valorização e do reconhecimento de ser Negra e saber que se

pode alcançar também mundos nunca imaginados, mas sonhados, levou-me a algu-

mas leituras e a me alinhar com Intelectuais Negras como Bell Hooks, com questio-

namentos sobre os caminhos a seguir. Sinto que muitas mulheres negras analfabe-

tas aqui representadas nestes números sentiram as mesmas dúvidas e fizeram a

sua escolha de caminho que para alguns podem ter sido escolhas erradas (como

abandonar os estudos), mas para essas mulheres negras analfabetas no momento

era o necessário e o correto a se fazer.

No Brasil não é tão diferente dos contextos analisados por Bell Hooks e Avtar

Brah, já que se cópia a maior parte do que não é útil e antissocial. Vemos isso com a

questão da Educação que se encontra com os altos índices de analfabetismo, cau-

sado por uma necessidade e, no meu ponto de vista, a necessidade de sobrevivên-

cia econômica que faz com que muitas dessas mulheres negras abandonem os es-

tudos.

Mas há no Brasil experiências bem sucedidas de combate ao analfabetismo

(GEEMPA, 2003). A experiência no Piauí em 2003 relatada pelo GEEMPA com a al -

fabetização de jovens e adultos trouxe muitos benefícios e penso o porquê de não

ter mais programas como este pelo restante do país, um caso não que este tenha

sido isolado mas que teve uma duração muito aquém do esperado com resultados

satisfatórios mas que as instituições governamentais não fizeram prosseguir como

uma política de combate a baixa escolaridade (em particular contra o analfabetismo).

A coletânea de cartas das adultas que foram alfabetizadas é o ponto máximo já que

muitas delas foram enviadas para a presidência da república solicitando a continua-

ção do programa e que fosse ampliado para diversas outras localidades onde existi -

am pessoas com baixa escolaridade e analfabetos.

Em minha busca por conhecer um pouco mais do universo em que adentrei

há 4 (quatro) anos, o Bacharelado em Estudos de Gênero e Diversidade (BEGD), e

tentando entender o descaso das instituições públicas para com esta parcela da so-

ciedade que denomino para este levantamento de Mulheres Negras Analfabetas na

faixa etária dos 20 aos 39 anos na região urbana do Município de Salvador/Ba ou

simplesmente “Excluídas da Educação”, que procedo em busca de resultados para
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que os índices de escolaridade sejam mais favoráveis e para que algum dia não te-

nhamos que fazer mais este levantamento para nos depararmos com o imenso abis-

mo entre raças e gêneros.
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Capítulo 2 - O campo de estudos: FIEMA e o trabalho pela educação

de mulheres negras

Este capítulo tem como proposta mostra o meu campo de estudos, as tarefas

executadas para a realização deste levantamento para corpo estas estatísticas de

como se encontra o analfabetismo (baixa escolaridade) entre as mulheres negras da

região metropolitana de Salvador com faixa etária entre 20 (vinte) e 39 (trinta e nove)

anos de idade no ano de 2010 segundo estatísticas do censo divulgado no ano pelo

IBGE-Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que me propus a executar du-

rante meu estágio no FIEMA – Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e

Inclusão Educacional de Mulheres Afrodescendentes. E o mesmo acabou por se tor-

nar a minha defesa de conclusão de curso no Bacharelado de Gênero e Diversidade

sob a tutela do NEIM – na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas.

Aqui deposito três momentos do meu caminhar em minha trajetória para a

construção deste,  primeiro de como construí o objeto e minha entrada no campo,

que, na minha visão, desconhecido, mas que dentro de mim já se fazia presente por

meu histórico de vida; o segundo trago a equipe do FIEMA e o empenho de realizar

diariamente uma luta cada vez mais profunda para revelar essas disparidades da

educação em se tratando da Mulher Negra na região metropolitana de Salvador/Ba;

no terceiro faço referências às diversas ações realizadas pelo FIEMA através das

politicas publicas com diversas instituições privadas e publicas; no quarto, qual par-

cela tem recebido esse beneficio e no quinto item minhas atividades e metodologias

do trabalho. 

2.1 - Mulheres Negras: Construção do Objeto e Entrada em Campo

Uma das idéias do capitulo anterior é que o analfabetismo mantém pessoas e

grupos excluídos da educação. O esboço construído buscou ilustrar as consequên-

cias de uma vida sem alfabetização e a luta para conseguir vencer as adversidades

que resultam do analfabetismo. Nesse capítulo vou falar  “do outro lado da moeda”,

ou seja, de pessoas beneficiadas por políticas públicas que, já na idade adulta, con-

seguem essa alfabetização e alcançam - como pude ver durante meu estágio no

Fundo Municipal para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Educacional de Mulhe-

res Afrodescendentes (FIEMA) sob a orientação da pedagoga Rose Rozendo - um
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certo status dentro do seio familiar  por ser uma pessoa  “letrada”. Como veremos,

essa atuação como estagiário foi condição para essa pesquisa. Apesar de não ter

convivido com as mulheres beneficiadas descreverei abaixo a minha dinâmica de

trabalho buscando dar sentido a uma das mais importantes políticas públicas para

mulheres negras do município de Salvador/BA.

Na introdução, falei de minha motivação para a realização dessa pesquisa,

contando um pouco da história de minha falecida mãe e sua relação com a alfabeti-

zação. Nesse segundo capítulo, trago a história de  outra mulher de minha família:

Tia NOME. Ela foi a única mulher de minha família a estudar, tendo cursado, no inte-

rior onde ela e minha mãe cresceram,  até a oitava série. Nessa época a conclusão

do Ensino Fundamental deu a ela o direito de ensinar outras pessoas, e essa minha

tia se tornou um tipo de professora. A pergunta que sempre me fiz foi porque minha

Tia não alfabetizou os irmãos e a irmã mais velha, no caso minha mãe? A resposta é

simples. Meus tios e minha mãe já estavam no mercado de trabalho e não tinham

tempo sobrando para serem alfabetizados. Meus tios e minha mãe não julgavam

que a leitura e a escrita eram necessárias, já que, como eu sei por experiência pró-

pria, o mais importante para nossa família e outras famílias interioranas é a sobrevi-

vência, principalmente a alimentação. Nesse sentido, como pude perceber na minha

própria família, a alfabetização, há 50 anos atrás, só fazia sentido se estivesse dire-

tamente associada à sobrevivência, ou seja, minha tia se alfabetizou e se tornou

professora para sobreviver.

O meu estudo trata do analfabetismo de mulheres negras no município de

Salvador no período de 2010-2015. Quando se é mais jovem, digamos com aproxi-

madamente uns 15 anos de idade, o sonho da pessoa geralmente é de trabalhar em

um órgão público e de se ter uma vida garantida e certa, para ir até a aposentadoria.

Para mim, a estabilidade financeira sempre foi um sonho. Os concursos sempre fo-

ram difíceis e os trabalhos que surgiam eram os de office-boy em empresas e na

maior parte das vezes eu tinha que ter outras fontes de renda. Hoje, com essa pes-

quisa, reflito sobre os problemas que as das mulheres negras passam, em Salvador,

mas também em todo o Brasil, são muitos deles por conta da baixa escolaridade e

de sua exclusão do sistema formal de educação. Eu sei que essas mulheres so-

nham e buscam melhorias para as suas vidas e de suas famílias. Mas hoje eu penso

que o maior desafio dessas mulheres é conseguirem esses avanços na vida sem sa-

berem ler e escrever.
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Será que a baixa  escolaridade é o único problema para essas mulheres?

Quais seriam os outros problemas? Será que a garantia de acesso e permanência

para essas mulheres em sistemas formais de ensino é o suficiente?  Às vezes me

pego pensando se as mulheres negras com baixa escolaridade  estão satisfeitas ou

se elas não buscam o sistema de educação formal porque não desejam melhorar de

vida e crescer profissionalmente. Essas são algumas hipóteses que me surgiram ao

longo da pesquisa. Penso que a mulher negra não tem como existir sem a educação

e que essa idéia de que “temos que buscar nossa sobrevivência” é um fator muito

arraigado dentro da nossa cultura popular. Por isso, nesse capítulo, pretendo mos-

trar como a exclusão dessas mulheres negras da educação é entendida pelo gover-

no municipal de Salvador, tomando como base o trabalho de campo de meu  Estágio

Supervisionado Obrigatório como um espelho das políticas públicas que têm por ob-

jetivo beneficiar mulheres negras no campo educacional. Com isso pretendo mostrar

o desenvolvimento gradual do meu trabalho de campo, a partir de uma narrativa em

primeira pessoa, refazendo e redigindo os passos que dei para chegar às conclu-

sões e também aos números que veremos no próximo capítulo.

A ideia desse projeto surgiu durante a disciplina Estágio Supervisionado Obri-

gatório ministrada em 2014.1 pelo Prof. Felipe Bruno Martins Fernandes, que se tor-

nou meu orientador.  Antes de fazer esse trabalho eu pensava em pesquisar sexuali-

dade nos curtametragens.   Foi  na  disciplina  que a  idéia  da  pesquisa  apareceu.

Como o meu tema de pesquisa era sexualidade, fui alocado pelo Colegiado do Ba-

charelado em Estudos de Gênero e Diversidade com o Prof. Felipe como orientador.

Foi aí que me caiu nas mãos uma proposta irrecusável, que de início, fiquei com

medo em aceitar, pois era totalmente diferente do que eu pensava fazer antes.

Eu iria fazer o Estágio Supervisionado Obrigatório na Superintendência de

Políticas para as Mulheres de Salvador, mas como três colegas já tinham sido aloca-

dos ali como estagiários, foi sugerido que eu procurasse o FIEMA. Quando lá che-

guei, Rose Rozendo me aceitou como estagiário, pedindo-me que fizesse um levan-

tamento sobre a “Baixa Escolaridade das Mulheres Negras Adultas no Município de

Salvador/Ba”. No início pensamos na faixa etária de 20-25 anos e, depois, amplia-

mos para 20-39 anos, para usarmos a base presente no censo demográfico realiza-

do pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) no ano de 2010.

Quando fui conhecer meu campo de estágio, já com a previsão para executar

este levantamento, estava ainda muito ansioso. Cheguei ao prédio onde hoje se en-
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contra o FIEMA, na Av. Sete de Setembro, 89 - Edf. Oxumaré, 4 andar - Centro. De

primeiro achei engraçado o fato do pessoal da portaria não conhecer o FIEMA, co-

nheciam diversas outras secretárias ali instaladas. Depois descobri que o FIEMA es-

tava ali há pouco tempo e que era muito difícil para os porteiros identificarem os ór-

gãos municipais ali instalados, pois esses variavam muito e, geralmente, os órgãos

saiam de um lugar mais longe e tentavam uma posição mais central. Parece que es-

ses órgãos eram antes próximos ao bairro do Comércio. Outro fato curioso, que me

lembro porque registrei em meu diário de campo, é que eu não conhecia Rose Ro-

zendo pessoalmente antes de nossa primeira entrevista e que, na verdade, subimos

juntos no elevador e seguimos juntos até a sua sala, sem nos falarmos!  O FIEMA

fica no 4º andar. Como chegamos juntos, ela apenas me pediu para sentar, instalou-

se e começamos a entrevista como de praxe. Nossa primeira conversa forneceu o

levantamento que gerou essa monografia como pauta. Conversei um pouco sobre a

proposta e ela expôs o que desejava e qual o objetivo do levantamento. Percebi na-

quele momento que meu trabalho seria útil. 

Bom este foi o meu primeiro contato com o FIEMA. Após esse dia parti para

resolver as partes legais como: 1) assinatura de convênio com a Secretária de Edu-

cação do Município de Salvador (SMED), a qual o FIEMA é ligado diretamente. É im-

portante dizer que o FIEMA é ligado à SMED, porque em se tratando das questões

educacionais, o FIEMA trabalha tais questões com o resgate de mulheres negras, as

que abandonaram os processos formais de educação, e, para o órgão, encontram-

se em uma situação de vulnerabilidade. Assim o FIEMA media a participação dessas

mulheres em políticas de inclusão educacional em vários níveis: alfabetização, ensi-

no fundamental e médio, ensino profissionalizante e ensino superior. O FIEMA tam-

bém oferece cursos que têm por objetivo a complementação de renda da família

dessas mulheres; como exemplos, cito confecção, culinária e artesanato.

Decorrido todos os trâmites para a assinatura do convênio de estágio (através

do Termo de Compromisso), apresentei-me ao FIEMA para a pessoa de Rose Ro-

zendo e acertamos os horários e dias para efetuar o meu estágio presencial, onde ,

logo após a oficialização do estágio, fui apresentado aos componentes da equipe do

FIEMA e às instalações.

2.2 A Equipe do FIEMA e a Gestão Militante



26

O Brasil é um país de grandes exclusões sociais, sendo uma dessas exclu-

sões a educacional. Essa exclusão educacional retira das salas de aula, em todo o

Brasil e, principalmente na Bahia e em Salvador, milhares de mulheres que se tor-

nam mulheres negras adultas com baixa escolaridade. As mulheres negras na faixa

etária dos 20 aos 39 anos de idade acabam por se tornar um grupo vulnerável, pois

abandonam os estudos mais do que as mulheres brancas da mesma faixa etária,

como veremos no Capítulo 03. Os motivos do abandono são diversos, sendo alguns

deles a gravidez, o sustento da família (por ser mãe solteira) e assim fazendo o ca-

minho inverso do aprendizado e tendo como seu foco mulheres acima de 14 anos ou

mais que são obrigadas a largar os estudos para tomar conta da casa, servir de

babá para  os mais novos, pois estas jovens sãos as que, na sua maioria, frequen-

tam  as instituições de ensino, essas são estudantes são as mulheres na faixa dos

seus 07 aos 14  anos que mais frequentam as instituições de ensino.

O Espaço do FIEMA é composto do Gabinete da Secretária (que é Rose Ro-

zendo), duas salas de trabalhos, uma copa/cozinha e o banheiro (FIGURA 4). Com

uma estrutura pequena, a instituição dá conta de todas as atividades, desdobrando-

se para corresponder com o investimento feito para inclusão das mulheres negras

em sistemas formais de ensino, e retornar ao social a que se propõem as ações afir-

mativas que são implementadas por esta equipe batalhadora.
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Figura 4: Estrutura Administrativa do FIEMA (vermelho) e sua localização na Prefeitura
Municipal de Salvador/BA (azul).

A primeira gestora que conheci no FIEMA foi Stella Castro, que ocupa o cargo

de Assessora Administrativa e, logo em seguida, apesar do mesmo sobrenome que

não as faz parentes, Elisa Castro, a qual ocupa o cargo de Assessora de Comunica-

ção. Também conheci a figura impagável do Sr. Magno que é responsável pelos Ser-

viços Gerais do órgão. Neste primeiro dia não estavam Martha Alencar, assessora

de formação em gênero e raça e nem Laila (Assessora Técnica). Foi com essas pes-

soas que tive o maior contato durante o Estágio Supervisionado Obrigatório que du-

rou aproximadamente 01 ano de convivência, pelo menos duas vezes por semana.

Dentro do FIEMA notei que há um engajamento político de toda a equipe, até

mesmo militante, com o combate ao analfabetismo (baixa escolaridade) das popula-

ções negras, particularmente o combate à baixa escolaridade que traz a exclusão de

muitas mulheres adultas. Destaco que as mulheres negras devem ser prioridade

dessas políticas, porque como já disse, elas têm uma necessidade específica de tra-

balhar e cuidar da família. Nesse sentido, o FIEMA tem um braço focado exclusiva-

mente na inclusão de mulheres negras adultas através da alfabetização.
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A equipe gestora do FIEMA, segundo meu ponto de vista, alimenta o sonho

de uma educação que abrace todas as formas de ser. Dentro dessa pluralidade pro-

posta, penso no porquê do desejo do órgão em  configurar um levantamento para

verificar a quantidade de Mulheres Negras analfabetas no Município de Salvador (re-

gião urbana), na faixa etária dos 20 aos 39 anos, através de dados do IBGE  do ano

de 2010, com uma revisão através dos índices do PNAD (Pesquisa Nacional  de

Amostragem Domiciliar), ano de 2013, divulgados em 2014. Esse levantamento bus-

cou encontrar a condição dos “NÃO ALFABETIZADOS”. É essa forma de gestão em

que toda a equipe, da secretaria aos serviços gerais, está engajada com o combate

à exclusão das mulheres negras dos sistemas formais de educação, que estou cha-

mando aqui de “gestão militante”.

2.3 Os projetos do FIEMA: pluralidade de intervenções

O FIEMA busca instrumentalizar com políticas públicas de inclusão educacio-

nal,  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  das  mulheres  negras  do  município  de

Salvador/BA que foram excluídas da educação formal e profissional. É para a alfabe-

tização e valorização dessas mulheres negras que o FIEMA aplica parte do fundo

destinado para a inclusão educacional do público-alvo. No caso específico do analfa-

betismo o fundo destina importantes recursos para combater a baixa escolaridade e

o analfabetismo. Segundo o Centro de Estudos de Direito Econômico e Social  (CE-

DES), o analfabetismo,

como a maior das iniquidades é determinante de muitas formas de exclu-
são, ainda persiste. Os resultados das politicas que incentivam a alfabetiza-
ção  nos  diversos  grupos sociais  atingidos  pela  falta  de oportunidade de
aprender  as  competências  mínimas  para  inserção  cidadã  e  qualificação
para o trabalho foram pouco significativos.” CEDES (2014, p. 34).

O autor Gilberto Freire é explícito ao analisar o conceito de analfabeto. Para

ele ”o analfabeto apreende criticamente a necessidade de aprender a ler e escrever.

Prepara-se para ser o agente desta aprendizagem. E consegue fazê-lo na medida

em que a alfabetização é mais que o simples domínio mecânico de técnicas para es-

crever e ler” (FREIRE, 1979, p. 71). Desta forma, o  FIEMA se propõe a trabalhar

com mulheres ditas analfabetas (com baixa escolaridade) para que as mesmas ve-

nham a ter uma escolaridade adequada para que não tenham apenas subempregos.

O FIEMA atua nos diversos níveis de educação através de projetos e proposi-

ções. O FIEMA vem dando especial ênfase na Educação Básica e Superior ao in-
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centivar muitas mulheres a retornarem aos estudos, seja através de turmas de alfa-

betização de jovens e adultos, seja através de programas de parceria com universi-

dades locais como com a Visconde de Cairu e mais recentemente com a Maurício

de Nassau (que abordarei mais detalhadamente adiante). No que tange à Educação

Profissional o FIEMA tem duas grandes iniciativas que visam beneficiar o público

alvo que são as mulheres negras. Dentro dessas frentes temos os cursos: 1) Fazen-

do Arte na Escola e o 2) Re-Significando Sabores, sendo que os dois têm o mesmo

propósito de complementar a renda da família dessas mulheres sendo que o primei-

ro é para capacitar essas mulheres em técnicas artesanais e o segundo é para res-

saltar a importância da segurança alimentar para as mulheres e suas famílias, mas o

foco, cabe lembrar, é sempre o mesmo, ou seja, o de inserção dessas mulheres no

mercado de trabalho. Para que essa parcela das mulheres negras afrodescendentes

conquistem sua independência financeira no caso dos cursos mencionados vemos

que o desejo do FIEMA é que as mulheres trabalhem com arte e artesanato ou com

alimentos com maior consciência.  Segundo aponta o FIEMA, o resultado desses

projetos tem sido notados através de maior conquista de autonomia financeira e au-

toestima por parte dessas mulheres.

Há também um programa que busca auxiliar  às mulheres negras a terem

acesso e aprimorarem seus conhecimentos para a propagação das histórias do povo

negro. Entretanto, o programa que mais nos interessa dado o objetivo dessa pesqui-

sa é o projeto “Letras da Diversidade: Formação de Professoras Alfabetizadoras em

Raça e Gênero”, que tem por objetivo promover uma maior igualdade dentro da sala

de aula de professoras alfabetizadoras. Esse projeto é muito necessário porque ele

acaba por ser o elo do FIEMA com a educação básica para estabelecer a ligação do

fundo com a história da África através da lei 10.639/03.

Neste período que estagiei  no FIEMA, foi  lançado um novo projeto unindo

dois órgãos, um particular e outro público: a Faculdade Visconde de Cairu e o FIE-

MA. Esse projeto contou com recursos captados da Organização das Nações Uni-

das (ONU). O projeto lançado foi de inclusão de mulheres negras em cursos superi-

ores, que consiste em mulheres negras se inscreverem em vestibular social através

do FIEMA, prestarem uma avaliação e, obtido o resultado, as melhores colocadas

são beneficiadas com bolsas de estudos que variam de 30% de desconto nas men-

salidades até bolsas integrais para o curso que escolherem em uma das graduações

escolhidas por elas escolhidas  na Faculdade Visconde de Cairu. No ano de 2014,
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momento em que estagiei no FIEMA e realizei o meu trabalho de campo para essa

pesquisa, foi a primeira experiência do FIEMA com este projeto, que foi uma propos-

ta para o ano de 2015 e anos subsequentes. A proposta visa fortalecer a presença

da mulher negra em instituições de nível superior.  Ao que me parece a parceria foi

ampliada, desta vez agregando mais uma instituição particular de ensino superior: a

Faculdade Mauricio de Nassau.

2.4 A população beneficiada pelo FIEMA

O contexto cultural das pessoas beneficiadas pelo FIEMA é multifacetado. Se

olharmos o perfil sócio-econômico do público-alvo, as mulheres beneficiadas pelo FI-

EMA são mulheres de grupos populares, mas também de camadas médias baixas,

que procuram uma vida melhor através da busca pela alfabetização, por cursos de

atualização profissional para aprimorar as práticas do dia a dia ou mesmo de uma

graduação em nível  superior para aumentar seus conhecimentos e conquistarem

uma profissão. Uma das atividades que Rose Rozendo me passou durante o Estágio

foi conhecer e vivenciar um pouco das experiências das participantes observadas

dentro do FIEMA. No que tange às mulheres adultas não alfabetizadas beneficiadas

pelo FIEMA essas são majoritariamente pobres. Cabe lembrar que o meu trabalho

de campo se deu na sede do FIEMA e não nos cursos. Eu os vi apenas esporadica-

mente. E, nessas visitas esporádicas, percebi que as aulas de alfabetização visavam

ensinar a ler e escrever, mas também buscavam transmitir uma cultura do valor da

educação na vida das mulheres negras alunas e de seus filhos e família.

2.5 Minhas Atividades no FIEMA e a Metodologia do Trabalho

Minhas principais atividades durante o Estágio Supervisionado Obrigatório no

FIEMA eram os levantamentos dos dados que geraram os gráficos que são apresen-

tados no próximo capítulo  e compilação das informações estatísticas do IBGE e

PNAD dentro do meu horário no órgão. Todas as semanas, após os levantamentos e

sistematizações, eu imprimia os gráficos e dados e apresentava para Rose Rozendo

e para outras integrantes da equipe.

Na medida em que eu ia conseguindo reunir dados eu os fui separando. Aí eu

imprimia as tabelas e pensava em uma forma de classificar os valores e que valores

eu usaria para a construção dos gráficos que seriam apresentados para a gestora do

órgão, Rose Rozendo.  A cada semana eu apresentava um gráfico diferente (quando
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eu conseguia finalizar o trabalho numa semana) e podia ir atualizando o número de

pessoas com baixa escolaridade no município de Salvador/BA. Como já falei no Ca-

pítulo I, os dados de mulheres negras foram mais difíceis, porque o IBGE não me

ajuda muito a ver numa mesma tabela os dados de gênero, geração, raça/cor, clas-

se social e outros. Aí eu tinha que referenciar medidas para que os dados que eu es-

tava produzindo fossem aproveitados da melhor forma possível pela instituição para

a produção dos projetos que eu apresentei acima. Uma questão que sempre me fa-

ziam era o que o FIEMA poderia fazer para minimizar a evasão dos projetos. Sabe-

mos que a evasão como um todo é um problema do sistema educacional brasileiro

que atinge principalmente as mulheres negras na região do município de Salvador

Bahia.

Dentre as dificuldades que enfrentei para realizar a pesquisa no FIEMA en-

contram-se aquelas em relação à infraestrutura e as ferramentas físicas de informáti-

ca. Como o órgão estava no Edifício Oxumará há pouco tempo, ou seja, o FIEMA

estava de mudança fazia pouco tempo. Isso fez com que por vários dias ainda traba-

lhássemos sem a internet, por exemplo. E o IBGE funciona todo com internet. Desta

forma decidi levar o meu próprio equipamento notebook e o meu modem para con-

seguir produzir dados. Mas isso não é uma reclamação. É apenas para demonstrar

que existem questões no trabalho de campo que não podemos controlar, apenas

tentar resolver.

Este capítulo teve o objetivo de apresentar o meu trabalho de campo no FIE-

MA durante o ano de 2014, uma vez por semana, durante um turno. Nessa experiên-

cia que tive sob a orientação de Rose Rozendo (FIEMA) e Felipe Fernandes (UFBA)

pude vivenciar uma relação entre teoria e prática, principalmente aprendendo sobre

as questões femininas, especificamente das mulheres negras, que acabaram se tor-

nando o alvo desta pesquisa envolvendo as questões de raça e de gênero. Essa te-

oria e prática fez com que eu pensasse em termos de políticas públicas (estatística),

mas também em termos de subjetividade, ou seja, via minha mãe, minha tia e todo o

meu contexto como muito próximo do contexto das mulheres beneficiadas pelo FIE-

MA. Eu mesmo sou um homem negro que está tirando o curso de graduação com

mais de 50 anos e me sinto um integrante do povo negro que conseguiu fazer um

curso superior. 

A educação do povo negro me tocou muito que penso que políticas como a

do FIEMA são de suma importância para o fortalecimento do combate ao racismo e
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para o povo negro ganhar mais conhecimentos. Por conta disso, gostaria muito de

dar seguimento nos estudos nessa temática. No FIEMA durante meu Estágio Super-

visionado descobri que uma das formas de conhecer as desigualdades é estudar so-

bre temas relevantes em referência às mulheres negras e onde estão  essas mulhe-

res nos dias atuais. Qual a situação das mulheres negras dentro da educação? Qual

o seu nível de alfabetização ou de analfabetismo? Foi através desta pesquisa que

pude mostrar que se pode melhorar os aspectos da valorização tanto cultural, edu-

cacional e social para estas mulheres em situação de vulnerabilidade. E isso se faz

através de políticas públicas concretas, como é o caso do FIEMA.

Foi um imenso prazer fazer parte desta equipe durante a minha estadia. Co-

nhecer pessoas novas e tão competentes é sempre bom, mas  interagir com pesso-

as preocupadas com o bem estar social de uma parcela da sociedade que se encon-

tra em situação de vulnerabilidade como as mulheres negras não alfabetizadas foi

ainda melhor! Claro que gostaria que a pesquisa fosse mais abrangente em termos

de faixa etária, mas eu não conseguiria fazer com o tempo que tenho. Apenas com a

delimitação etária estabelecida podemos ter uma amostra de como nossas mulheres

negras se encontram excluídas da educação no Município de Salvador/BA, com índi-

ces tão alarmantes que veremos agora no Capítulo 3.
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Capítulo  3  –  Alfabetização  de  mulheres  negras  em Salvador:  os

índices de analfabetismo por sexo, classe e idade

Neste capitulo, vou trabalhar com os gráficos produzidos através das tabelas

do IBGE, as quais foram levantadas para compor uma linha de apuração de informa-

ção com estatísticas divulgadas no ano de 2010 e alguns referentes a Plano Nacio-

nal  de Amostra por Domicilio(PNAD) de 2014, usando estes dados podemos desco-

brir pontos importantes através dos cruzamentos, concretizar a nossa fala através de

informações divulgadas pelo organismo oficial  pelas estatísticas demograficas no

pais. Neste usarei as tabela para mostrar o quanto a mulher negra em numero con-

creto levantado pelo IBGE no ano de 2010 encontra-se em situação de desequilibrio

em face a educação, mas especifico a baixa escolaridade da mulher negra, onde me

refiro a mulher Preta e Parda que são os termos utilizados pelo IBGE.

3.1 A Educação de Jovens e Adultos

Historicamente muito se avançou desde que nos demos conta das condições

da mulher, principalmente da mulher negra. Durante anos, estas mulheres, em seu

todo, não tinham acesso à educação. Com o passar do tempo as mulheres brancas

conquistaram o direito a ter acesso à educação, direito esse que, apenas anos de-

pois, foi estendido as mulheres negras. Essa extensão dos direitos à educação tam-

bém às mulheres negras foi em prol da igualdade racial.

O direito à educação não é igualitário. De fato, se pensarmos em termos raci-

ais, o direito à educação é desigual para com os diferentes seguimentos subalternos

da sociedade brasileira. Enquanto durante muitos anos as mulheres brancas pude-

ram ter acesso sem muita oposição ao campo acadêmico; as mulheres negras so-

mente há pouco tempo, menos de 30 ou 40 anos, conseguiram alcançar este posto,

salvo algumas poucas exceções que entraram para a história das lutas pelos direitos

de igualdade racial e de gênero.

Ao longo da história foram criados diversos programas para a educação e in-

clusão da população negra iletrada nos sistemas formais de ensino, mas poucos

conseguiram sobreviver. Isso perdurou até o lançamento, pelo governo, do Progra-

ma para a Alfabetização de Jovens e Adultos (EJA), que se encontra dentro do pro-

grama Brasil Alfabetizado lançado em 2003 pelo governo Lula, com o compromisso

de educar jovens, adultos e idosos.
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Uma importante questão para essa pesquisa é saber  se estes programas

para a educação de jovens e adultos estão cumprindo o seu papel frente à socieda-

de, principalmente os programas de alfabetização de adultos. Segundo Pacievitch

(2014, p. 01), “a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino

que perpassa todos os níveis da Educação Básica do país”.  Para a autora, “essa

modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus es-

tudos e para aqueles que não tiveram o acesso ao Ensino Fundamental e/ou Médio”.

Nesse sentido vemos que na verdade os programas de educação de jovens e adul-

tos são uma forma de pagamento de uma dívida histórica com populações que fica-

ram à margem dos sistemas formais de ensino, como é o caso do povo negro.

Essa preocupação com os jovens e adultos foi institucionalizada na Lei de Di-

retrizes e Bases da Educação (LDB), lançada no período de democratização no país

pós-Constituição Cidadã. A LDB (Lei 9394/93), em seu artigo 37º paragrafo 1º diz

que: 

os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos,
que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educa-
cionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus inte-
resses, condições de vida e de trabalhos, mediante cursos e exames.

 Desta forma, vemos que no Brasil existe, desde os anos 1990, uma preocupação

com nossos jovens e adultos que são excluídos da educação.

E para que essa preocupação se materialize em políticas públicas eficazes é

necessário que produzamos subsídios para informarmos as políticas públicas, ou

seja, os índices de estatísticas como foi dito no Capítulo 01, para que essas políticas

sejam eficazes. Com vistas a contribuir com o Fundo Municipal para o Desenvolvi-

mento  Humano e  Inclusão  Educacional  de  Mulheres  Afrodescendentes  (FIEMA),

particularmente  em seu  programa de  alfabetização  de  mulheres  negras  adultas,

apresentarei os gráficos com os índices de analfabetismo por sexo, classe e idade,

com foco nas mulheres negras, população beneficiada pelos programas do FIEMA.

3.2 O Analfabetismo em Salvador e sua relação com a Educação de Jovens e

Adultos

Segundo o censo do IBGE em sua tabela 1378 com dados do ano de  2010 o

município de Salvador/BA  tem uma população residente urbana de 2.675.656 de

pessoas. Destas as mulheres são maioria, ou seja, 1.426.410 mulheres e 1.284.513
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homens (FIGURA 5 no campo  anexo ), as quais, em sua maioria, encontram-se em

estado de  alto índice de analfabetismo conforme a idade que, em minha pesquisa

só interessa, saber o número de mulheres na faixa dos 20 aos 39 anos no ano de

2010.

Figura 5: População residente em Salvador por Sexo em números absolutos - Produzidos a
partir da Tabela IBGE número 1378 do ano de 2010.

A  tabela  número  3536  do  IBGE  de  2010  nos  mostra  que  no  município  de

Salvador/BA, na faixa dos 20 aos 39 anos de idade, no ano de 2010, encontramos

1.425 mulheres negras analfabetas em comparação as mulheres brancas que totali-

zaram 187. Desta forma vemos que o número de mulheres negras analfabetas é

aproximadamente 08 vezes maior que o número de mulheres brancas no ano de

2010 (FIGURA 6 em anexo ).
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zermos, um comparativo em relação ao total de mulheres negras e brancas com os

numeros obtidos na tabela 3635 e o total de mulheres dentro do universo de mulhe-

res brancas e negras dentro do município de Salvador/Ba no ano de 2010 e a taabe-

la que acusa o numero total residente em salvador no ano de 2010 de mulheres

Brancas e Negras teremos 277.733 mulheres brancas e 1.123.746 mulheres negras

( pretas e pardas) que representa dentro do universo total aproximadamente 0,1%

de mulheres negras e aproximadamente 0,07% de mulheres brancas.

Figura 7:   Gráfico construído a partir de informações da tabela IBGE -3540 - 
pessoas sem instrução e fundamental incompleto no Município de Salvador/BA - 
Mulher Negra (azul) x Mulher Branca (laranja) X Homen Negro (amarelo). Figura em 
anexos

Como vemos nesse gráfico o povo negro é o mais afetado pelo analfabetismo

em Salvador/BA. Por isso é muito importante o FIEMA que é um fundo que atende

as mulheres negras. Como já mencionado antes com diversos projetos e hoje um

dos mais importantes para o empoderamento da mulher que e o Universidade. A im-

plantação de programas de educação de jovens e adultos no Brasil veio para suprir

uma deficiência das propostas dos governos no campo da educação, pois a única

forma anteriormente de se conseguir cursar o Ensino Fundamental ou o Médio fora

do “tempo certo” era através de instituições particulares. O governo também era mui-

to influenciado por organismos de fora do país em se tratando da educação dos po-

vos, principalmente pela Organização das Nações Unidas (ONU) através de um dos

seus órgãos voltados para a educação a Organização das Nacões Unidas para a
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Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) com seus incentivos a inclusão social

atraves de recursos para a melhoria do aprendizado não somente de um parcela da

população mas em seu todo, e nesses ultimos projetos tem enfatizado a educação

dos homens e  mulhres  afrodescendentes ,  conforme lemos no artigo  do site  da

UNESCOBr1 “ ONU e governo brasileiro iniciam planejamento da Década Internacio-

nal de Afrodescendentes

- Oficina interagencial reúne coordenador da ONU no Brasil e secretário executivo

da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência (SEP-

PIR) na sede da OMS em Brasília” de 03/03/2015 seus Braços para o desenvolvi-

mento da educação no mundo., Assim como o site da UNESCO, ONU MULHER é

de extrema importância para a valorização e reconhecimento das mulheres pelo

mundo, entrando no site da ONU, notamos a importância desses programas, pois a

Organização é uma das principais incentivadoras neste processo de legitimação dos

diretos dos excluídos tanto da educação quanto do respeito.

Um estudo mais detalhado do EJA se faz necessário para o município de Sal-

vador/BA, sendo que essa pesquisa é apenas uma contribuição dentre várias neces-

sárias nesse campo. Em 2010, no EJA – Educação de Jovens e Adultos -, encontra-

mos como participantes desta modalidade uma parcela social que não teve acesso à

educação formal e nem pôde cursar o ensino regular, retornando ao estudo através

desta modalidade para ter acesso à educação. Como vimos no gráfico acima, nota-

mos um desequilíbrio numérico muito grande em todas as faixas etárias da popula-

ção adulta apresentadas no gráfico. Incluo aqui a informação de que as taxas das

mulheres negras que está no processo do EJA é até 7 vezes maior que o das mulhe-

res brancas. Essa disparidade levanta uma série de questões que tentarei responder

com outras reflexões.  Conforme apresentado no gráfico criado a partir  da tabela

3536 na aba de anexos.

Apresentamos que dentre a população feminina negra (pretas e pardas) con-

forme gráfico em anexo e dados retirados da tabela IBGE 3533 – População resi-

dente, por situação do domicilio e frequência à escola ou creche, segundo o sexo, a

cor ou raça e os grupos de idade do ano de 2010 que nos informa a quantidade de

mulheres negras que nunca frequentou escola temos mulheres negras 5,126 mulhe-

res e brancas 1.093 mulheres.

1 http://nacoesunidas.org/onu-e-governo-brasileiro-iniciam-planejamento-da-decada-internacional-de-afrodes-

cendentes/
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3.3 Faixa Etária X Geração: os desafios em se trabalhar com analfabetismo e

idade no site do IBGE

Há uma diferença no IBGE e nessa monografia entre duas categorias. Uma

delas é “geração” e outra é “faixa etária”. O IBGE trabalha com “faixa etária” quando

nessa monografia eu trabalho com a qual trabalharei. Isso faz uma diferença enor-

me! O IBGE trabalha com faixas de idade tais como de “05 (cinco) anos ou mais”, ou

dos “10 (dez) anos ou mais”. Já este trabalho esta calçado, ou seja, 20 (vinte) a 24

(vinte e quatro) anos, 25 (vinte e cinco a 29 (vinte e nove) anos, 30 (trinta) a 34 (trin-

ta e quatro) anos e 35 (trinta e cinco) a 39 (trinta e nove) anos. Nesse sentido essa

escolha integra a pesquisa a seu foco da pesquisa, pois podemos usar a configura-

ção o item faixa etária, mas também podemos ter a análise dos dados ano por ano

de cada grupo estudado. Se a escolha fosse a da geração isso iria dificultar a pes-

quisa pois a contagem tem que ser mais detalhada, ou seja, o sistema não gera os

dados automaticamente em seu site. O IBGE não fornece os dados de geração, em

suas tabelas, impossibilitando assim um trabalho mais conclusivo, e de fácil assimi-

lação e visualização através das tabelas como ocorre com a faixa etária.

Se tomarmos o  recorte  faixa etária,  é  possível  verificarmos a situação do

analfabetismo dentre  as  mulheres  residentes  em Salvador/BA.  A partir  da tabela

1379, do IBGE de 2010, cheguei aos números de 17.107 analfabetas quando fala-

mos de mulheres negras (pretas + pardas) e 2.128 analfabetas quando falamos de

brancas. Esse número mostra uma grande lacuna entre mulheres da mesma faixa

etária (dos 20 aos 39 anos) que são de raças diferentes, principalmente se unirmos

as pretas e as pardas em um único grupo e as compararmos com as brancas. 

Uma das minhas criticas ao site “Estatísticas de Gênero” do IBGE (O Sistema

Nacional de Informações de Gênero(SNIG), integra o projeto de estruturação de um

amplo programa de Estatisticas de Gênero no IBGE. Essa estruturação é fruto de

um trabalho contínuo desenvolvido pela Coordenação de População e Indicadores

Sociais (COPIS)2 a primeira versão do SNIG e de 2006 e baseou-se nos dados cen-

sitários de  1991  e  2000  e  composto  por  uma  publicação  impressa  (  disponível

em  :http://biblioteca.ibge.gov/index.php/biblioteca-caralogo?

view=detalhes&id=288941). NOTA RODAPÉ. Uma constatação é a ausência com-

2 Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da Educação

Básica do país

http://biblioteca.ibge.gov/index.php/biblioteca-caralogo?view=detalhes&id=288941
http://biblioteca.ibge.gov/index.php/biblioteca-caralogo?view=detalhes&id=288941
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pleta da variável que analiso nessa monografia, ou seja, a geração. A inexistência

dessa variável me faz reforçar que o tema não é importante para o governo, o que

demonstra a necessidade do IBGE trabalhar melhor com as interseccionalidades de

gênero com geração em estudos futuros.

Assim, se pensarmos na faixa etária dos 20 aos 39 anos, veremos que a raça

negra  é  a  mais  atingida  pela  baixa  escolaridade  e  pelo  analfabetismo  em

Salvador/BA, dado que, por si só, justifica a existência do FIEMA nesse município. A

tabela – 1379 do IBGE de 2010 traz informações coletadas que possibilitaram gerar

estes números. Encontramos no corpo do formulário da tabela o item que mais nos

interessa, ou seja, a quantidade de mulheres negras (pretas e pardas) com baixa es-

colaridade (analfabetas), informado pelo censo de 2010. Lembro que o IBGE usa,

nessa tabela, a idade dentro de suas pesquisas, e não a forma geracional. Desta for-

ma, o IBGE de 2010 nos informa que o município de Salvador/BA possui a quantida-

de de 17.107 mulheres pretas e pardas analfabetas, enquanto as mulheres brancas

não passam de 2,128 e as outras raças não têm nem como referendar (pois os nú-

meros são mínimos se comparados) para compor gráficos ou tabelas que servirão

de bases para análises (FIGURA 7).

Figura 7: Pessoas não alfabetizadas no município de Salvador/BA no ano de 2010 a
partir da faixa etária de 20 a 39 anos.
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3.4. Analfabetismo por Raça/Etnia

No trabalho de campo com as tabelas do IBGE podemos evidenciar o dese-

quilíbrio entre as taxas de mulheres negras e brancas em termos de baixa escolari-

dade. Entretanto, é no analfabetismo que essa diferença é muito gritante que apre-

senta, em Salvador/BA, uma taxa de três mulheres negras analfabetas para cada

mulher branca analfabeta, ou seja, uma taxa de 3 para 1.

Segundo o IBGE (Tabela em anexo numero 2977), a taxa de pessoas que fre-

quentaram o eixo EJA  cresceu, fazendo o analfabetismo cair de forma mais acelera-

da entre as mulheres pretas e pardas entre 2000 e 2010. Mesmo com esse dado, o

IBGE mostra que no Brasil, ainda temos o dado de que o número de mulheres pre-

tas e pardas é mais de duas vezes maior do que o número de mulheres brancas. Es-

ses dados são específicos do site Estatísticas de Gênero3  que utiliza dados do Cen-

so do IBGE de 2010 e informa que a porcentagem de mulheres pretas + pardas aci-

ma de 15 anos encontra-se em 4,3 %(quatro, três) enquanto as mulheres brancas

em 2%(dois) da população de mulheres.(gráfico  em anexo para comprovação dos

dados)

No  cruzamento  do  analfabetismo  por  sexo,  a  resposta  apresentada pela  tabela

3324  - Pessoas de 5 anos ou mais de idade, por situação do domicílio, condição de

alfabetização e sexo, segundo a idadenão alfabetizadas na faixa dos 20 aos 39 anos

encontramos no município de Salvador/Ba no ano de 2010, homens 11.123 não alfa-

betizados e 8.443 mulheres não alfabetizadas. E na tabela 3533a, temos a referên-

cia de mulheres que nunca frequentaram escola; no censo de 2010, 5.126 mulheres

(Pretas e Pardas) e na tabela 3533b temos  1093 mulheres brancas que, ao anali -

sarmos estes dados, temos uma disparidade no número de mulheres (pretas e par-

das) que não frequentam a escola encontrando-se em situação de  não alfabetiza-

das e vulnerabilidade sócio–econômica muito grande por não poderem ter acesso às

melhores condições de empego e renda.

Em Salvador/Ba, analfabetismo por renda (classe social), apresenta-se da se-

guinte maneira, conforme a tabela do IBGE 1390ª: sendo 4.209  homens 2.550 mu-

lheres na faixa salarial de 1 a 2 salários mínimos e na tabela 1390b – 251omens e

3 http://www.ibge.gov.br/apps/snig/v1/?loc=292740&cat=-1,3,4,39,128,129&ind=4693



41

211 mulheres na faixa de 3 a 5 salários mínimos, em situação econômica ativa e

dentro do mercado formal de trabalho.

Analisando a tabela 3177a verificamos a classe de rendimento nominal mensal para

mulheres (Pretas e Pardas); recebem em geral os salários mais baixos entre 1 a 2

salários mínimos são 123.742 mil  mulheres, em contraponto as 32.505 mulheres

brancas, já os homens (pretos e pardos)  na tabela 3177c são 180.993 mil e homens

brancos 70.356,  já os que tem rendimento de 3 a 5 salários mínimos referenciados

através das tabelas 3177b – pretas e pardas são 33.470 mulheres, brancas 21.117

mulheres e na tabela 3177d – pretos e pardos são 40.013 homens e brancos 18.245

homens.

Quantos brancos e negros analfabetos por faixa etária (homens + mulheres).

Dados obtidos da tabela 1379 – Pessoas de 5 anos ou mais de idade, total e as alfa-

betizadas, por cor ou raça, segundo a situação de domicílio e idade.  – Não-Alfabeti-

zadas – Sistema IBGE de Recuperação automática – Sidra. Encontramos em seu to-

tal homens e mulheres brancos 2.128 e pretos e pardos 17.107 pessoas. No municí-

pio de Salvador/Ba no ano de 2010.

A importância da escolaridade para o mercado de trabalho, e ai se constata

uma grande desigualdade sofrida pelo negro em todo o território nacional que não

consegue trabalhos qualificados e com bons vencimentos.

“Apesar do crescimento na média de anos de estudos da redução em ge-
ral (aproximadamente 1,5 anos) ao longo da década de 1993-2003, o dife-
rencial entre negro e brancos caiu muito pouco neste período. Se em 1993,
esse diferencial era de 2,1 anos a favor dos brancos, em 2003 ele cai ape-
nas 1,9. Mas  estes diferenciais são menores para pessoas …)” Luana  

e Soares (2003)

Na planilha 3145 do IBGE, ano de 2014, apresentamos a quantidade de mu-

lheres Pretas e Pardas (Negras ) no município de Salvador/Ba do ano de 2009 ao

ano de 2013. Enfatizo que o dado de 2010 foi obtido do censo demográfico do mes-

mo ano (fonte IBGE-Censo 2010); os demais anos são referentes à fonte do PNAD

2013(fonte IBGE-PNAD 2013). Os dados do Censo/2010 são referentes à planilha

3145 - População residente por sexo, situação de domicilio e cor ou raça. Enquanto

as do PNAD/2013 são em referência â tabela de número 261-População residente,

por cor ou raça, situação e sexo.
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A tabela 3145 (Censo demográfico 2010) e 262( PNAD 2013), informando a

quantidade de mulheres Pretas e Pardas (Negras) existente no município de Salva-

dor/Ba nos anos de referência da planilha temos um total de 1.123.746 mulheres.

A tabela acima mencionada 3146  mostra a quantidade de mulheres Pretas e Pardas

(Negra) no Brasil.

Na tabela  3536,  verificamos a  quantidade  de  mulheres  que frequentam o

EJA(Educação de Jovens e Adultos) no ano do censo de 2010 na região metropolita-

na de Salvador/Ba  que traz os números de 3.386 mulheres pretas e pardas e 313

mulheres brancas nesta modalidade 

O FIEMA procura, através de seus programas, absorver boa parte destas mu-

lheres negras e inclusive segundo informação da gestora Rose Rosendo em recente

entrevista a Rádio Excelsior não dispensa também o atendimento aos homens ne-

gros(pretos e pardos, absorvendo boa parte do publico do EJA com seu projeto de

Universidade solidária com parceria com a Faculdade Visconde de Cairu, e outra

boa parcela do público do EJA e atendido pelo FIEMA em seus projetos tais como

cursos profissionalizantes, letras pela diversidade, 

Para acabar com o analfabetismo na região metropolitana de Salvador/Ba

será necessário uma politica voltada para o fortalecimento de base da educação que

consiste na valorização do preceptor, na formação e aperfeiçoamento deste profissi-

onal com modalidades transversais nos assuntos. E que levem em conta as dificul-

dades de cada um.

Todos os gráficos abaixo relacionados têm correlação com a pesquisa pois são da-

dos importantes para a configuração deste trabalho, todos os pontos são referencia-

dos em tabelas do IBGE com referência ao Censo de 2010 ou o PNAD de 2013 di -

vulgado em 2014, e claro que não só relacionar mas também como fazer constar do-

cumento se faz necessário como veremos nos anexos. No intuito de dar maior clare-

za e tornar mair fácil a compreensão para cada leitor deste relatório simples

Gráfico 01 – Referência tabela IBGE 3175. População residente em Salvador /  Mu-

lheres (pretas+parda) negras e brancas na faixa etária dos 20 aos 39 anos no muni-

cípio de Salvador/BA no ano de 2010, o que podemos notar neste gráfico e a grande

distância existente entre os números. A nossa população e feminina e composta em



43

sua maioria de mulheres (pretas+pardas)negras. Se levarmos em conta a faixa etá-

ria aqui escolhida.

Referncia tabela PNAD 261. Gráfico 2.0 – Dados obtidos da tabela 261 População

residente  na  faixa  etária  dos  20  aos  39  anos  na  região  munição  urbana  de

Salvador/Ba 

O gráfico 02 refere-se a quantidade de pessoas tanto homens quanto mulheres ne-

gras residentes na no município na faixa etária a que esta a proposta do levanta-

mento. Como podemos constatar s diferenças numéricas entre homens e mulheres

negros residentes em Salvador/Ba e pequena isso dentro da faixa etária estipulada

dos 20 aos 39 anos de idade.

Gráfico 3.0 – Dados obtidos da tabela 1379 – Pessoas de 5 anos ou mais de idade,

total e as alfabetizadas, por cor ou raça, segundo a situação de domicílio e idade –

Não-Alfabetizadas – Sistema IBGE de Recuperação automática – Sidra.

Contem as informações de Pessoas não alfabetizadas no município de salvador no

ano de 2010 com faixa etária de 20 a 39 anos de idade ficando por cor ou raça bran-

ca dos 2.128 pessoas, negro(pretos e pardos) 17.107 pessoas, amarelas 278 pesso-

as, indígena 51 pessoas e não declarados não houve índice informado.

No próximo item entramos no quesito gênero e raça indicando a quantidade de mu-

lheres negras que e onde queremos chegar, avaliar a condição desta mulher negra

no município de Salvador e na faixa etária dos 20 aos 39 anos

Gráfico 4.0 – dados da tabela 3175 – População residente, por cor ou raça, segundo

situação do domicílio, sexo e a idade – cor ou raça – Sistema IBGE de Recuperação

automática – Sidra.

Como aprestado no gráfico vemos que mulheres negras dos 20 aos 24 anos

são em 105.300 pessoas, dos 25 aos 29 anos são 121.067, dos 30 aos 34 são

112.600 e dos 35 aos 39 anos são 93.456 mulheres.

O próximo gráfico nas introduz no contexto esperado o qual podemos fazer

um comparativo junto com as outras cores e raças dispostas nos resultados do cen-

so de 2010 pelo IBGE e que aqui transportaremos para a nossa compreensão dessa

disparidade de igualdade entre brancas e negras no setor educacional.

Gráfico 5.0 – dados da tabela 3176 – pessoas segundo condição de alfabetização e

idade – mulheres não alfabetizadas – Sistema IBGE de Recuperação automática –

Sidra.
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Neste item encontramos 1.012 brancas, 7288 negras(pretas + Pardas), 138 amare-

las, 19 indígenas e 01 sem declaração de raça ou cor.

Mais uma vez encontramos uma lacuna entre as raças com uma larga diferença de

aproximadamente 7 (sete) vezes entre negras e brancas. Dentro da faixa etária dos

20 a 39 anos.

NO GRAFICO 5.2 notamos um crescimento nas faixas de não alfabetizados no ano

de 2013 segundo informações do PNAD/2014 nas faixas etárias de 25 a 29 e 30 a

39 anos no município de Salvador/BA.

Gráfico 6.0 e 6.1 – dados da tabela 3177 – Pessoas por cor ou raça, segundo o sexo

e as classes de rendimentos nominal mensal, colocamos aqui duz faixas salariais

para se ter uma base concreta das disparidades na relação social dos rendimentos

das mulheres negras, e com as mulheres brancas, estes itens compõem uma mostra

das diferenças, não somente racial ou étnica mas também acusando uma questão

educacional como a do analfabetismo.

No item 6.0 usamos como base rendimento nominal mensal a faixa de 1 a 2 salários

mínimo e no gráfico 6.1 a faixa de 3 a 5 salários mínimo

Nos gráficos acima estão representados os numéral  masculino referente ao item

rendimento nominal mensas , dando uma visão de como a mulher negra e menos fa-

vorecida dentro da sociedade patriarcal em que nos vivemos onde o homem mesmo

tendo o mesmo nível educacional tem previlégios sociais e de classes assegurados 

Os índices percentuais sobre a alfabetiza de pessoas em salvador é de homens

96,4% e de mulheres 95,8% segundo a tabala do IBGE – 1383 ( Taxa de alfabetiza-

ão de pessoas de 10 anos ou mais de idade por sexo / com variavel + Taxa de alfa-

betização das pessoas de 10 anos ou mias de idade ( Percentual). Neste gráfico po-

demos ter uma vista esumida e detalhada das disparidades que a mulher negra(pre-

ta+parda) passa em seu dia a dia com relação ao rendimento mensal em referencia

a cor ou raça e sexo, ficando bem claro que a mulher negra(preta+parda) tem venci-

mentos/remuneração sempre em sua maior parte ate um salario minimo, sendo pou-

cas que vencem esta barreira. 7.0 – Tabela 1383 – Tabela de alfabetização das pes-

soas no ano de 2010 no municipio de Salvador por sexo.8.0 e 8.1 – Tabela 1390

Pessoas de 10 ou mais de idade,  por situação do domicilio e sexo, segundo a con-

dição do analfabetismo e as classes de rendimento nominal mensal, no traz a infor-

mação da questão do analfabetismo no municipio de slavador ligado ao contexto

econômico percebemos que a mulher analfabeta são em menor numero entre 1 a 2
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salário mínimo temos uma quantidade de 2.550 mulheres e  4.209 homens na condi -

ção do analfabetismo e na faixa de 3 a 5 salarios temos 251 homens para um total

de 211 mulheres.

Educação de Jovens e Adultos 

Dentro do meu recorte etário inicio agora uma avaliação das mulheres que em 2010

frequentavam o programa EJA (Educação de Jovens e Adultos do ensino fundamen-

tal)

Com este levantamento espero que junto com as politicas que o Fundo Municipal

para o Desenvolvimento Humano e Inclusão Social de Mulheres Afrodescendentes ,

possa  pleitear  melhoras  nas  condições  de  alfabetização  dessas  mulheres

(pretas+pardas) Negras na região municipal do Salvador nos anos quem pela frente

vem vindo.Recentemente tive acesso a uma cartilha dstribuida pelo governo do esta-

do e me  chamou a atenção para a parte em que fala da educação , aqui compartilho

parte desta cartilha que foi distribuida durrante a Jornada Pedagogica de 2015.

Em primeiro o governo se compromete a fazer mais investimentos em educa-

ção, essa e a meta para investimento em educação.

E os informes dos indices dos anos anteriores tais como frequencia de jovess

de 6 a 14 anos foi de 95,9% dos matriculado que frequentaram as aulas. Significan-

do um aumento de 0,4% para os anos anteriores.

De 2007 a 2012 houve uma queda nos indices de analfabetismo.

De 2007 a 2013 houve uma aumento no numero de concluintes no TOPA ( To-

dos Pela Educação, em 2008  = 171.000 para em 2013 = 1.280.000.
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CONCLUSÕES

Aqui inicio as minhas conclusões, retomando dentro da classificação Mulher Negra

as derivações de tonalidades de peles dessas mulheres, e devo esclarecer o porque

deste retorno, em primeiro me faço a referência a um mulher negra com pele natu-

ralmente bronzeada pela labuta dos dias, com o brilho das peles de mães pretas,

gentis em seu acolher não somente a seus filhos mas os demais que apareçam, tais

como sobrinhos, amigos dos filhos e sobrinhos e mais que apareçam. Mas este não

é o termino deste levantamento pois sei que muito ainda se tem para estudar em re-

lação a educação no nosso município de Salvador/Ba, esses dados obtidos são ape-

nas para dar o ponta pé inicial de uma  pesquisa de melhoria para a educação de

mulheres  negras  dentro  de  nossa  sociedade,  e  tentar  diminuir  um pouco  desta

opressão do patriarcado que impera em nossa sociedade. Claro que em minha bus-

ca de desvendar em primeiro os meus mistérios em se tratando de o porque, efetuo

uma misto de meu desejo de expressar o que sinto com os grandes mestres que vie-

ram e os que estão ainda na busca de desvendar uma forma de melhorar este siste-

ma educacional para as Mulheres Negras – Excluidas da Educação , quanto para

homens Negros. 

As origens desta defasagem da educação entre as mulheres negras, repercutem

não somente de fatos da história mas também com trechos que trago  de minha vi -

vência em especial, a minha intenção proposta para este levantamento cumpro a

partir do momento em que descubro não somente, números mas também as conse-

quências desses números para esta parcela, e por isso intitulo este de Excluídas da

Educação, que ao contrario dos homens negros, não são abandonadas a própria

sorte para criarem seus filhos, não e a eles delegado a educação dos filhos e nem

os cuidados enquanto pequenos,. Hoje notamos um pequeno numero de homens

que se interessam pelos cuidados, que é de exclusividade feminina, tomarem a res-

ponsabilidade de também educarem esses filhos e assumirem junto com essas mu-

lheres toda a responsabilidade da criação. Dando assim a essa mulher negra tempo

para prosseguirem em seus estudos e alcançarem um situação social/renda melhor

compatível com sua formação deixando assim de receber apenas de 1 a 2 salario

mínimos , ou ate nenhum salário por não ter uma educação aceitável pelo social.
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Essas acima são constatações do meu dia a dia, em que presencio um maior nume-

ro de mulheres, donas de casa, mães de família, trabalhadoras do mercado formal e

informal buscando concluir os estudos e buscando uma graduação. Cito aqui todas

as  mulheres de coragem do Bacharelado de Gênero e Diversidade, empoderadas

para ter uma se graduarem para levar as outras mulheres e comunidades a consci-

entização da Educação Inclusiva.

 E porque não desejar que mais e mais mulheres, desejar que não somente uma

parcela de mulheres possam ter esse acesso, mas sim todas as mulheres, pode ser

um sonho ver o brilho nos olhos de uma mulher negra que nunca teve acesso a edu-

cação, escrever e ler condignamente como se deve ser.

Sim acredito que meu intuito aqui foi  realizado em trazer esses dados para uma

apreciação e quem sabe trabalhar junto com organizações governamentais ou não

na construção de politicas mais eficazes para que as mulheres negras, essas Excluí-

das  da  Educação,  assim  como  Margarida,  Maria,  Janete,  e  outras  mulheres

negras(pretas e pardas) possam realizar o sonho de ler e escrever sem precisar pe-

dir para outras pessoas, e nem depender daqueles que muitas vezes o fazem a con-

tra gosto.

O importante e buscar hoje formas de tornar inexistente o termo analfabetismo, e

construir juntos um termo que signifique para todos um só orgulho, e prazer de saber

ler e escrever, ir além da alfabetização. Construir um novo universo em que todos

possam ter acesso palavras escritas, lidas, e redigidas.

Aqui passei por muitos processo únicos, do início de minha pesquisa com a desco-

berta do tema “ Mulheres Negras com Baixa Escolaridade : Excluídas da Educação”,

aos levantamentos dos especialistas, da apuração e aprendizado com a colheita fei-

ta das tabelas do IBGE, que culminaram junto com meu estagio e me fizeram cres-

cer junto com ambos, o passar por todos os professores que contribuíram cada um

com conhecimentos e vivências em aulas aplicadas.

E voltamos a organização das tabelas, separar e construir gráficos para melhor ex-

por os dados obtidos.

Hoje sei que alcancei meu objetivo em descobrir o verdadeiro resultado de minha

pesquisa que e o de saber que ainda nos tempo em que estamos a mulher , e princi-

palmente a mulher preta e parda encontra-se na base da piramide, por diversos mo-

tivos, continua sendo uma excluída da educação por diversos fatores os quais já fo-

ram colocados no corpo desta. 
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E acabo de me lembrar que a questão começou por que alguém perguntou :

- Se a mãe e analfabeta,e ela não tendo condição de ajudar ao filho a estudar em

casa inevitavelmente o filho também será um analfabeto”.

Hoje e sempre soube que com certeza isso jamais ocorreria, pois me espelho neste

e vejo que na verdade cada um faz o seu caminho, procura a forma de educação

mais adequada a sua própria vida.

Logo no ínico me referencio ao passado e vejo que mesmo com uma mãe analfabe-

ta, a mesma me incentivou a ter estudos, a ser um alfabetizado para o mundo.
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ANEXO -  Tabelas  do IBGE 
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