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Resumo  
 
Pretende-se, neste artigo, analisar as memórias de escola do tempo de infância das 
mulheres idosas do TOPA – Todos pela alfabetização, Programa do Governo do Estado, 
na comunidade rural de Saquinho, município de Inhambupe, BA. O interesse para 
estudar mulheres idosas no TOPA surge das visitas à comunidade para seleção dos 
sujeitos para participar da pesquisa. Naquele momento também iniciei as observações 
nas salas do TOPA e percebi que havia um número maior de mulheres matriculadas 
com a faixa etária de 48 a 67 anos. Selecionei cinco mulheres idosas como 
colaboradoras da pesquisa.  Neste texto, apresento as memórias de infância de três 
mulheres idosas: D. Amélia Felicidade, D. Maria José conhecida como D. Lili e D. 
Celestina. Para construção do corpus, utilizei a metodologia da História Oral de vida e 
como instrumento de pesquisa para coleta de dados, a entrevista narrativa, que 
possibilita a rememoração do que foi significativo em seu itinerário de vida. As 
narrativas autobiográficas trazem um valioso conjunto de textos que contribuem para 
uma reflexão crítica acerca da educação rural na comunidade. Ao analisar, a memória 
de infância das colaboradoras da pesquisa pôde-se constatar que o Projeto de 
Alfabetização do Programa TOPA não oferece aos idosos/idosas uma proposta 
pedagógica que oportunize de forma igualitária conforme as diretrizes do artigo V do 
Estatuto do idoso determinam. A partir das memórias de infância colocadas em cena, 
aqui, pode-se pensar na escola que lhes ofereceram nos tempos de infância. Desse 
modo, a falta de memória escolar revela a ausência de escola na vida essas mulheres 
idosas. 
            
 
Palavras-chave: Escola. Memórias autobiográficas. Mulheres idosas. 
 
Abstract 

It is intended, this article analyzes the memories of school time for children of older 
women's TOPA - All the literacy program of the State Government, in the rural 
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community of Sachet, city of Inhambupe, BA. The interest to study in elderly women 
TOPA emerges from visits to the community for selection of subjects to participate. At 
that time also started the observations in the halls of TOPA and realized there was a 
greater number of women enrolled in the age group 48-67 years. I selected five elderly 
women as research collaborators. In this paper, I present the childhood memories of 
three elderly women: D. Amelia Bliss, D. Maria Jose known as D. Lili and D. Celestina. 
To construct the corpus, used the methodology of oral history and life as a research 
instrument for data collection, the narrative interview, which allows the recollection of 
what was meaningful in his journey of life. The autobiographical narratives bring a 
valuable set of texts that contribute to a critical analysis of rural education in the 
community. By analyzing the childhood memory of the research collaborators could be 
seen that the Project Literacy Program TOPA does not offer senior / elderly a 
pedagogical proposal that oportunize equally according to the guidelines of Article V of 
the Statute of the elderly determine. From childhood memories put into play here, one 
might think that the school offered them in childhood. Thus, the lack of memory school 
reveals the absence of school life in these older women. 
 
Keywords: School. Autobiographical memories. Elderly women. 
 
 
 
Considerações preliminares: cenas da pesquisa 
 

Pretende-se neste artigo discutir as memórias autobiográficas de mulheres idosas 

do Programa de Alfabetização TOPA na comunidade rural de Saquinho, município de 

Inhambupe, BA.  A pesquisa que ora apresento faz parte do projeto de Pesquisa 

intitulado Trajetórias de mulheres idosas do TOPA: memórias de letramento. O 

projeto objetiva discutir memórias de mulheres idosas do TOPA de Saquinho, 

observando como as narrativas de vida se entrecruzam entre os saberes da experiência 

construídos nas suas trajetórias com os saberes escolares, no devir de ser mulher. 

O interesse em pesquisar a comunidade negra/rural de Saquinho e todo seu 

arcabouço de convivência e tradição cultural, no que tange às trajetórias de idosos não 

escolarizados e a convivência com o letramento surgiu no ano de 1999, quando conheci 

D. Catarina, na época com 105 anos de idade. Em 2006, escolhi esta comunidade como 

lócus de pesquisa para apresentar o projeto ao Mestrado em Educação. Naquele 

momento, busquei trabalhar a construção de letramento, partindo das histórias de vida 

dos idosos. A pesquisa resultou da dissertação de Mestrado, intitulada Percursos da 

Oralidade e Letramento na comunidade rural de Saquinho, cuja análise perpassa as 

narrativas de vida de quatro idosos, a saber: D. Catarina, 114 anos; D. Vitória, 69 anos; 

Sr. Zé de Rufino com 79 anos; e Sr. Zé de Dudu, 89 anos– sujeitos e colaboradores da 

pesquisa. 
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Na condição de pesquisadora dos saberes da leitura e da escrita produzidos entre 

escola e comunidade, me encontrei diante de vários questionamentos que surgiram 

desde o período que fazia a pesquisa de Mestrado e, conseqüentemente, refletiam nos 

percursos que fiz durante feitura da dissertação. Dos registros e das observações feitas 

quando lia as cenas da escola e da comunidade em suas ações dicotômicas e às vezes 

interativas, procurei observar os acordos e pactos firmados no cotidiano escolar entre 

corpo docente, discente, direção e família; além disso, percebi algo mais, o que não 

estava dito verbalmente na oralidade, mas estava nas “entre linhas” dos discursos 

produzidos por aquelas mulheres que foram colaboradoras da pesquisa, de forma direta 

e indireta. Penso que meu desejo para pesquisar a construção histórica social das 

mulheres de Saquinho se iniciou naquele período, mas ainda estava adormecido. 

Vamos adiante: no mês de agosto de 2010, reinicio a pesquisa de Saquinho para 

o projeto de doutorado. E o interesse por mulheres idosas vem à tona partir dos 

encontros, das visitas que fiz nesse período à comunidade. As “idas” e “vindas” se 

constituíram como momentos de bate-papos com os moradores; além disso, aproveitei 

os eventos na comunidade, como as missas e outros festejos escolares para observar a 

participação dos idosos nesses eventos. Então, percebi que há uma participação 

intensiva das mulheres nos eventos da localidade, seja nas atividades da igreja e na 

associação de moradores. Na escola, os idosos vão, às vezes, como acompanhantes dos 

netos. Percebi também que há um número grande de idosos na comunidade e mulheres 

idosas exercem uma liderança mais intensiva na organização das festas da igreja e na 

liderança das famílias. Na lavoura, os homens idosos exercem mais liderança, as 

mulheres só atuam com mais intensidade quando os homens não estão presentes. Além 

disso, procurei visitar a escola da comunidade e sala de EJA (Educação de Jovens e 

Adultos) que funciona na Escola Josafá Santos; visitei também os espaços de 

alfabetização do TOPA. E percebi que havia muitas salas do TOPA. As salas de aula do 

TOPA funcionam nas casas das alfabetizadoras e aulas acontecem no turno noturno. 

 Nos “espaços de alfabetização” do Programa TOPA do Governo do Estado, 

observei que há um número maior de mulheres matriculadas com a faixa etária de 48 a 

77 anos; além disso, nesses espaços de alfabetização do Programa TOPA, a freqüência e 

participação maior é de idosas. E quando perguntei aos idosos sobre a ida a escola, eles 

disseram que não é mais interessante ir à escola naquela idade e outros dizem que já 

foram à escola quando eram jovens e o que o haviam aprendido dava para viver.  
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            Constatei que há 112 idosos em Saquinho, sessenta e sete mulheres idosas e 

quarenta e cinco homens idosos. Dessa quantidade, temos apenas sete idosos estudando: 

seis mulheres idosas, cinco mulheres no TOPA e uma mulher na EJA; e dois homens no 

TOPA. Fiquei a pensar na quantidade de idosos/idosas que ainda se encontram 

analfabetos na comunidade. Percebe-se também que não há ainda uma política de 

educação e espaço educativo para os idosos/idosas. O que percebi no manual do 

alfabetizador do TOPA é que o Programa do TOPA objetiva a inserção do jovem e 

adulto no mercado de trabalho. E idoso/idosa da sala do TOPA? Os que as idosas do 

TOPA querem na escola? Para analisar e discutir os questionamentos que vão surgindo 

nessa “caminhada” científica, delimitei-me a trabalhar apenas com o grupo de mulheres 

idosas do TOPA. Um grupo de quatro mulheres com idade de 67 a 77 anos. 

Inicialmente, realizei quatro entrevistas narrativas com o objetivo de organizar o perfil 

biográfico de cada uma. Para realizar as entrevistas narrativas, faço uso da metodologia 

da história oral de vida, além das observações, filmagem das aulas e registros.  Para este 

trabalho, apresento as memórias escolares de três mulheres idosas, colaboradoras da 

pesquisa. 

As mulheres idosas e a construção social: para além de um diálogo teórico – 
memórias de si e as revelações da infância  
 

Ao tratar de uma pesquisa sobre mulher e escrita por mulher, apresento um 

conceito de Gonçalves (2000, p. 89) para nortear a discussão proposta aqui. 

O transformar, o reinventar e o reconstruir são a tônica desse processo que 
nos leva a ver a realidade sob o enfoque onde os direitos das mulheres não 
são algo que nos é concedido por condescendência, mas sim por 
reconhecimento dos direitos que cada ser humano tem, por existir e viver 
neste mundo. 
 Ouço vozes de mulheres de diferentes culturas, raças, etnias, classes sociais. 
Vozes que vem do campo, através das organizações das mulheres que fazem 
parte dos grupos que lutam por um pedaço de terra 

A história das mulheres idosas de Saquinho, como nas histórias de todas as 

mulheres, tem sua cronologia, tem um tempo. Tempo de infância, tempo de 

adolescência, tempo de juventude, tempo de vida adulta e tempo do envelhecimento.  

Não é fácil estabelecer suas marcas e espaços nos acontecimentos próprios e singulares 

do tempo de cada uma, sejam eles políticos, religiosos ou jurídicos, escolares. Então, 

para conhecer a construção social e cultural de cada uma delas, retornamos ao um 

tempo de infância. Temos nossas vidas construídas e marcadas pelo tempo. E esse 

tempo, às vezes, é impiedoso conosco. Já ouvi num dessas narrativas, uma senhora 

dizer: “Ah, é difícil falar desse tempo, dói muito”. Aceitando ou não somos 
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estruturados, coordenados pelo tempo. É o tempo que define a vida das pessoas. Então, 

o tempo também pode ser concebido como um sistema de referências que organiza a 

vida social de cada um. Por isso cada pessoa tem o seu tempo. Tempo de nascer, tempo 

de crescer. Tempo de estudar. Tempo de construir. Tempo de envelhecer. Nossas 

identidades também são demarcadas e organizadas pelo tempo. “O tempo é uma 

categoria social de pensamento e consiste, dessa maneira, em um produto de cada 

sociedade” (GALLEGO, 2010, p. 25).  

Como essas mulheres idosas de hoje, em Saquinho, viveram seu tempo infância 

na escola? Como foi seu tempo de infância na família, na vida e na escola? Para saber 

sobre conhecer esse tempo, destacamos de suas narrativas as memórias de infância, que 

vou intitular aqui, de memórias de escola, já que o viés da nossa pesquisa busca dar 

visibilidade à construção social dessas mulheres. E a infância é seu primeiro tempo de 

descoberta, de construção de personalidade. É o tempo também que se inicia a formação 

social, individual e coletiva de cada uma. Tabboni (2006) apud Gallego (2010, p. 25) 

“sublinha que a vida homem se desenvolve numa teia de convenções e, nela, o tempo, 

talvez, seja o mais importante. Então, para saber quem são essas mulheres idosas e o 

que buscam na escola do TOPA, elencamos na pauta da entrevista narrativa, um tópico 

para que cada uma pudesse falar de sua infância e da escola que freqüentou nesse 

período. Ao se narrar cada uma coloca em evidência o seu tempo, uma cronologia 

individual, mas ao mesmo tempo social.  

Ao se narrar, é criada uma nova ordem, uma cronologia própria ancorada nos 
marcos sociais. Estabelecem-se relações, abre-se uma brecha entre  o aqui e o 
agora e o tempo da narrativa antes mesmo do início da narrativa oral ou 
escrita. Nesse momento, há um retorno, descobertas, redescobertas, 
ressignificações, portanto, não se trata somente de acionar o passado de 
alguém, mas as representações criadas pelo sujeito sobre suas vivências ( 
GALLEGO, 2010, p. 31). 
 

             O tempo é uma categoria importante nas narrativas autobiográficas porque ao 

rememorar, os sujeitos narradores trazem para o tempo presente o passado, buscam em 

suas memórias autobiográficas as lembranças, os causos e os fatos que marcaram suas 

vidas no tempo da infância. “Cabe considerar a articulação existente entre a vida do 

sujeito que narra e os tempos sociais uma vez que a vida em sociedade implica em que 

todos entrem em acordo no que concerne aos tempos e às durações” ( p.31). Ser criança, 

adolescente, jovem, adulto e idoso, é viver o tempo, é fazer o tempo acontecer. Então, 

quando trazemos a infância para o presente revivemos esse tempo por alguns instantes.  
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  Nessas narrativas, enfoco as memórias autobiográficas, que conforme Brandão 
(2008, p.29) é,  

 (...) uma teia de significado permanece semi-oculta e só pode ser apreendida 
com olhar atento nas entrelinhas das narrativas. E só as memórias, 
especialmente as autobiográficas, podem ajudar-nos nesse trabalho de ler o 
“invisível” como instrumento fundamental na recomposição do imaginário, 
que confere significados às trajetórias de vida e realimenta as culturas. 
 

  A construção da mulher de Saquinho se faz, se constrói e se reconstrói a partir 

dos seus modos de vida. Os que as idosas narram de si perpassam pela formação 

cultural e social do tempo e espaço de cada uma. As narrativas autobiográficas 

funcionam como pano de fundo dessa tessitura social e cultural de como cada uma se 

constituiu como mulher em suas trajetórias singulares e múltiplas ao mesmo tempo, 

vivendo suas dificuldades na busca de seus subterfúgios. 

  É a partir das memórias dessas idosas que vamos compreender seus percursos 
formativos. Então, para compreender o conceito de memória, trago Riccoeur(2007, 
p.28)  

Memória: exatamente como quando à guisa de assinatura, imprimimos de 
nossos anéis, quando pomos esse bloco de cera sob as sensações e os 
pensamentos, imprimimos nele aquilo que queremos recordar,quer se trate 
de coisas que vimos, ouvimos ou recebemos no espírito. E aquilo que foi 
impresso, nós o recordamos e o sabemos, enquanto sua imagem (eidõlon) 
está ali, ao passo que aquilo que é apagado, ou aquilo que não foi capaz de 
ser impresso, nós esquecemos (epilellesthai), isto é não o sabemos. 
Observemos que a metáfora da cera conjuga as duas problemáticas, a da 
memória e do esquecimento.    

  Então, no traçar da pesquisa, tecemos as histórias e rememorando memórias, 

sejam escritas, documentas ou orais, o importante é trazê-las. Aqui, apresento as 

narrativas orais como espaço de aprendizado, pesquisa e reflexão, pois concordo com 

Mota (2010, p.113) ao conceber “as narrativas de histórias de si como instrumento de 

pesquisa que elucidam questões de linguagem, identidade e cultura. 

  Para Josso (2010, p.134), 

 A corrente pedagógico-biográfica utiliza, pois, as relações dialéticas entre 
passado e futuro que se praticam no presente. Com efeito os participantes 
dessas experiências estão todos em período de transição. Colocar uma reflexão 
biográfica num tal período amplia um conjunto de questões já  suscitados 
nesse período, que se trate dos objetivos que eles têm ou que procuram 
construir, de suas motivações, necessidades, ou dos desejos de mudança. A 
reflexão biográfica é, pois, ativada tanto pelo momento em que ela ocupa um 
lugar em sua trajetória de vida quanto pela própria elaboração. 

        É nesse viés que desejo discutir as memórias autobiográficas de infância das 

mulheres idosas para entendermos a formação cultural dessas mulheres, por entender 

que a história de vida se constitui num “instrumento-método” (JOSSO, p. 136) de 
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formação. A partir das memórias de infância colocadas em cena, aqui, pode-se pensar 

na escola que lhes ofereceram nos tempos de infância. 

        Sabemos que não é fácil abordar as questões da infância, bem como as interrupções 

de sonhos que poderiam ter sido vividos no espaço escolar e na família, pois espera-se 

encontrar imagens de infância que retratem boas escolas, bons professores e um 

currículo diverso. “A experiência da escola, tal como é vivida pelas crianças e pelos 

adolescentes, põe a prova seu mundo de vida original, confrontando com o universo da 

cultura escolar” (DELORY-MOMBERGER, 2008, p.119). Entretanto, nos saberes de si 

acerca da infância escolar, elas trazem uma imagem de infância que lhe foi negada. 

Vejamos os excertos das narrativas autobiográficas como os saberes de si sobre a escola 

são refletidos em sua vida. 

 

   D. Felicidade: uma adulta em miniatura  
 

Meu nome é Amélia Felicidade dos Santos, tenho 67 anos, quando eu 
comecei e me entender como gente, já não tinha mais pai. Meu pai já tinha 
falecido. Quando eu fiz sete anos, minha mãe me matriculou na escola. 
Quando cheguei na escola, estudei  março e abril. No mês de maio eu sair 
para trabalhar com minha mãe.  Eu queria trabalhar para ter minha roça. Aí 
eu ficava em casa, mamãe ia trabalhar na roça dos vizinhos e eu não tinha 
com quem ficar. Ela me levava. E eu fui crescendo. Aí eu disse: - Eu 
também quero trabalhar para ganhar o meu dinheiro. Aí eu ficava ali e os 
amigos e amigas da minha mãe no final da tarde me davam uma besteira, às 
vezes quinhentos réis. Eu fui crescendo e fui fazendo minha vida. E todo ano 
eu entrava na escola e só estudava dois meses: março e abril. Saia da escola 
e minha não forçava para eu ir a escola novamente,  ela também não tinha 
conhecimento do estudo. Nesse tempo se estudasse vivia e se não estudasse 
vivia do mesmo jeito. E eu não estudei foi nada.  

 
D. Lili – o trabalho infantil como meio de sobrevivência  
 

Meu nome é Maria José de Jesus, tenho 72 anos. Nasci aqui e moro aqui. 
Meu apelido é Lili. Esse apelido foi meu pai que botou, porque era o mesmo 
nome de um compadre que meu pai tinha e trabalhava pra ele e gostava 
muito dele. Eu gosto desse nome porque foi meu pai que botou. Nunca sair 
daqui. Quando eu era criança, eu estudei pouco, mas estudei. Não aprendi 
nada. Quando era criança minha mãe morreu e depois meu pai. Eu fiquei 
pequena ainda. E trabalhei nas casas e nas roças dos outros para não passar 
fome. Eu nunca tive irmãos. Fiquei sozinha.Fui criada na casa dos outros. 
Na roça e nas casas cozinhando, sofria com fome. Naquele tempo não tinha 
escola aqui. E estudei com D. Mercês e D. Zulmira no Quizambu. 

 
D. Celestina – estudos interrompidos para o trabalho com a lavoura 
 

Meu nome é Celestina do Nascimento Barbosa, tenho 73 anos, nasci na 
Fazenda Jenipapo, depois de Riacho da Guia. Nós éramos seis irmãos e 
fomos criados nas roças de fumo, e a noite espinicando fumo e cantando 
roda... a gente cantava e trabalhava e o tempo passava. Quando acabava  a 
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safra de fumo, ia pra roça de mandioca, ia pra as casas de farinha. Meus 
irmãos já casaram uns moram na Aldeia  e outros vieram morar aqui. Tive 
quatro irmãs mulheres e cinco homens.  Quando eu era criança, eu passei um 
ano na escola, lembro que passava o rio e ia para a escola e ia pra escola lá 
em Subaúma. Eu fiquei um ano. Meu pai tirou a gente da escola, porque a 
gente pegou uma tosse. Nos tempos de verão a gente ficava doente. Meu pai 
se aborreceu e tirou a gente da escola porque a gente brigava todo dia na 
escola e meu pai ficava zangado porque a gente chegava em casa com a  
roupa rasgada. A professora colocava a gente de castigo, mas não adiantava. 
A professora ensinava a gente com o ABC era através do BA-be-bi. Quando 
terminava o ABC a gente ia para as cartilhas. Quem já sabia as cartilhas ia 
para a tabuada. A gente não aprendeu nada. O velho tirou a gente da escola e 
botou para trabalhar na roça, pra trabalhar na roça de fumo. 

Podemos percebe nas narrativas autobiográficas em cena,  que memórias de 

infância da vida escolar que pode ser traduzido pela ausência de experiência escolar. Os 

excertos também mostram vestígio da Idade Média, pois naquele período criança não 

tinha infância e nem tão pouco havia obras, crônicas e leituras direcionadas para 

crianças. Mas a infância dessas senhoras idosas aconteceu no século XX, nos finais da 

década de trinta e início da década de quarenta. Percebe-se que em Saquinho como 

também em outras comunidades rurais ainda se conservavam práticas culturais 

medievais nos costumes das famílias; pois, se compararmos às crianças da Idade Média 

e de acordo com as condições sócio-econômicas das famílias, elas também foram 

consideradas como um adulto em miniatura à medida que tiveram que trabalhar na 

lavoura junto aos adultos, conforme Dieter Richter (1977) apud Zilberman (2003, p.  

36), 

Na sociedade antiga, não havia infância: nenhum espaço separado do mundo 
adulto. As crianças trabalhavam e viviam junto com os adultos, 
testemunhavam os processos naturais da existência ( nascimento, doença, 
morte), participavam junto deles da vida pública (política), nas festas, 
guerras, audiência, execuções, etc., tendo assim seu lugar assegurado nas  
tradições culturais comuns: na narração de histórias, nos cantos, nos jogos. 

Que memórias têm as idosas de sua infância na escola? É pela falta de memória 

de infância na escola que podemos constatar a ausência de escola na vida dessas idosas. 

Suas memórias autobiográficas narram a infância entre o trabalho e desistências, 

interrupções da freqüência escolar. Essas senhoras idosas viveram e foram crianças em 

miniaturas de adulto na sua vida social familiar e no trabalho. Tiveram que assumir 

responsabilidades de adultos logo cedo.  

A escola como espaço de negação ao currículo rural   
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As idosas desta pesquisa não viveram de forma intensiva a experiência escolar, 

mas há um conceito de educação e escola implícito nas narrativas.  O modo como as 

idosas pensam a escola mostra as representações de escola que conseguiram construir 

em um tempo curto de escola. Para as idosas a escola é o espaço de aprendizagem e, por 

isso, elas buscam, agora na terceira idade, a concretização dos projetos que engendram 

suas vidas: conhecimento de leitura e de escrita. Mas a escola também é o lugar da 

contradição. A escola nega a esses sujeitos a aprendizagem, quando não lhes oferece 

alternativas, calendários específico e currículo que atenda a diversidade local. 

Para cada Delory-Momberger (2008, p.114), 

A escola representa para cada geração, um período de dez a quinze anos que, 
para muitos, se prolonga nos estudos universitários. Na vida do indivíduo, a 
escola acompanha as experiências sucessivas de idade tão diferentes quanto a 
infância, a adolescência e, para alguns, a fase adulta jovem. Dentre todos os 
períodos da vida e todos os espaços sociais, o tempo e o lugar da escola 
distinguem-se por uma dupla especificidade: nunca no curso de sua vida, o 
indivíduo sofre tantas transformações físicas e psíquicas – cada uma das 
quais representa, em graus diferentes, choques biográficos. E, nunca mais, no 
curso de sua vida, será exigido dele que inicie aprendizagens tão diferentes e 
que se aproprie de saberes tão numerosos. Enfim, enquanto primeiro espaço 
de socialização secundária, a escola representa um dos principais testes do 
mundo social e cultural de origem e do sistema de representações do qual 
esse indivíduo é portador. 

Como narrar uma escola como pouco tempo de experiência para incorporar os 

saberes institucionais?  Com poucas histórias para contar sobre a infância na escola, elas 

narram sobre a pouca experiência escolar e nos mostram nas “entrelinhas” o descaso do 

poder público.  As idosas rememoram e contam a vida escolar interrompida para 

acompanhar seus pais na lavoura e até mesmo para sobreviver, como é o caso de D. Lili. 

Elas iniciam vida de pessoa adulta, vivendo a infância. Começam a trabalhar na roça 

para ganhar “dinheiro”, “sobreviver” e “ajudar aos pais”. Troca a infância e escola pelo 

trabalho do campo. Sem orientação da família e da escola essas meninas-adultas deixam 

a escola, ainda na fase infantil, para trabalhar na roça.  

É sabido também que escola não era a prioridade principal para os rurícolas, pois 

para eles o importante é garantir as plantações do milho, feijão, amendoim e mandioca, 

entre outras, e colheita, bem como o cuidar da lavoura. São esses seus meios de 

sobrevivência. E a escola nem sempre se estabelece como força principal entre os 

rurícolas, pois se tratando de sobrevivência material, o trabalho em si é mais forte que a 
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escolarização, o que muitas vezes leva a família rural em direção oposta a escola( 

LEITE, 2004). 

Conforme Calazans (1981, p. 116), 

... é comum a criança que trabalha encontrar dificuldades ao se defrontar com  
a escola, aparecendo-lhe as noções que ela transmite, puerilidades sem 
qualquer vinculação com os seus interesses vitais. Tal fato já permite supor 
que a inadaptação e a evasão da escola no meio rural tenham causas muito 
peculiares que deveriam ser estudadas fora do contexto das normas que 
conduzem as clássicas avaliações para análise deste problema nas escolas da 
cidade.  

 No contexto rural, também, parece-me que há relação estabelecida entre 

produção/escolaridade/evasão, ocasionado pelo calendário escolar de atividades 

escolares, pois o planejamento escolar que desconsidera a sazonalidade do planejamento  

do sistema plantio/colheita. É difícil garantir a permanência dos estudantes do campo na 

escola, uma vez que a escola não respeita o currículo e ciclo de plantação, cuidado e 

colheita do homem e da mulher do campo. “A escola deveria abrir mão de sua 

programação, de modo a coincidir o período de descanso escolar com época mais forte 

de produção/trabalho” (LEITE, 2004, p.79).  Percebe-se, então, que há não diálogo entre 

a escola e o sistema de plantio e colheita. Isso é percebido nas narrativas de D. Amélia, 

D. Celestina e D. Lili, ao referir as saídas da escola nos mês de maio, ressalto que em 

nas comunidades rurais, que ora visito, as crianças, adolescentes e jovens dessas 

localidades têm freqüência baixa na escola, por conta da plantação, limpeza das 

plantações e em seguida, no mês de setembro a outubro, a colheita. 

 A escola tem procurado desempenhar um papel fundamental na constituição do 

sujeito que vive numa sociedade letrada e complexa como a nossa (REGO, 2002). E  

nas comunidades rurais,  como deveria ser a escola? Que papel pode ser desempenhado 

nessas escolas para evitar a exclusão e evasão escolar?  A exclusão, o fracasso e o 

abandono escolar tem sido fatores de extrema gravidade para a criança, o adolescente e  

o jovem. “O fato do indivíduo não ter acesso à escola significa um impedimento de 

apropriação do saber sistematizado, de instrumentos de atuação no meio social e de 

condições para a construção de novos conhecimentos” (REGO, 2003, p.16). 

Pensando numa próxima escrita: O que a lei garante para as idosas? 
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 Analisando as memórias autobiográficas de D. Amélia, D. Lili e D. Celestina, 

podemos perceber que entre a falta de programação escolar e um calendário adequado 

para atender os filhos e filhas de lavradores e lavradoras nos tempos escolares a vida 

escolar desses sujeitos passam despercebidos e quando eles/elas param para rememorar 

seu tempo escolar, bem como as aprendizagens adquiridas nesse tempo longínquo, 

eles/elas não se lembram de muita coisa.   Apenas relatam a ausência / falta de tempo na 

escola e da escola e dizem que não aprenderam nada na escola.  Que tempo foi esse? 

Como tempo de aproveitar a infância foi negligente e impiedoso. Esse tempo é o tempo 

da falta de escola na zona rural. Tempo da ignorância. Tempo da negação ao homem e a 

mulher do campo. Tempo de negação aos direitos da criança à escola.  E o tempo de hoje 

no TOPA? Quais os direitos de educação para os idosos? 

Hoje, essas três idosas enfrentam uma escola noturna, numa sala do TOPA. O 

que elas almejam na terceira idade, é o cumprimento da Lei. Educação de qualidade é 

um direito de todos. Na terceira idade, o capítulo V, do estatuto do idoso, nos artigos 20 

a 25 trazem a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e 

serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. O artigo 21 define que o Poder 

Público criará oportunidades de acesso educação, com adequação de currículos, 

metodologias e materiais didáticos destinados aos idosos. No inciso segundo do artigo 

21, é ordenado que os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou 

cultural, para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido 

da preservação da memória e da identidade culturais. No artigo 22, está explícito que, 

nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino formal serão inseridos conteúdos 

voltados ao processo de envelhecimento, ao respeito e à valorização do idoso, de forma 

a eliminar o preconceito e a produzir conhecimentos sobre a matéria. No artigo 25, 

estabelece que  o Poder Público apoiará a criação de universidade aberta para as pessoas 

idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e padrão editorial 

adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural redução da capacidade 

visual.  

Percebe-se que para os idosos e idosas de Saquinho, ainda não há garantia de 

educação que oportunize de forma igualitária conforme as diretrizes do artigo V do 

Estatuto do idoso determinam. Apesar dos projetos de vida com a escola, bem como 

aprendizagem e uso da leitura e escrita, os seus direitos são negados, pois não há um 

espaço escolar para idosos e idosas.  



 12

REFERÊNCIAS: 

BRANDÃO, Vera Maria Antonieta. Labirintos da memória: Quem sou? São Paulo: 
Paulus, 2008. 
 
BRASIL. Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei 
N. 10.741, de 1ºde outubro de 2003 ( Estatuto do Idoso). Disponível em: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2003/L10.741.htm. Acesso em: 10.04.2010, 16 h e 
23 minutos. 
 
DELORY-MOMBERGER, Christine. Biografia e educação: figuras do indivíduo 
projeto. Tradução de Maria da Conceição Passeggi, João Gomes da Silva Neto e Luis 
Passegi. Natal, RN: EDUFRN; São Paulo: Paulus, 2008. 
 
GALLEGO, Rita de Cássia. Tempo social e tempos vividos: as narrativas 
autobiográficas e seus marcadores temporais. In: SOUZA, Elizeu Clementino; 
GALLEGO, Rita de Cássia (Orgs.). Espaços, tempo e gerações: perspectivas 
(auto)biográficas. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
 
CALAZANS, Maria Julieta C. Questões e contradições da Educação Rural no Brasil. 
In: WERTHEIN, Jorge & BORDANAVE, Juan Dias. Educação Rural no 3º Mundo. 
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981. 
 
JOSSO, Marie-Christine. Caminhar para si. Trad. Albino Pozzer. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2010. 
 
LEITE, Sergio Celani. Escola rural: urbanização e políticas educacionais. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
 
MOTA, Kátia M. Santos. Linguagem e educação: histórias de si nos percursos de 
formação pessoal e profissional. In: MORAES, Dislane  Zerbinatti; LUGLI, Rosário 
Silvana Genta(Orgs.). Docência, pesquisa e aprendizagem: (auto)biografias como 
espaços de formação/investigação. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2010. 
 
PERROT, Michelle. Minha história das mulheres. Trad. Ângela M.S. Côrrea. São 
Paulo: Contexto, 2007. 
 
REGO, Teresa Cristina. Memórias de escola: cultura escolar e constituição de 
singularidades. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 
 
RICOEUR, Paul.  A memória, a história e o esquecimento. Trad. Alain François. 
Campinas, SP: Editora UNICAMP, 2007. 
 
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil. 11 ed. São Paulo: Global, 2003. 

 

 


