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RESUMO:                                                                                                                                                                                                           
A pesquisa pretende analisar até que ponto o acesso ao Ensino Superior contribue para o 
empoderamento da mulher negra no Baixo Sul Baiano, região privilegiada para este 
estudo por possuir em sua área geográfica diversos municípios com comunidades 
remanescentes quilombola. Algumas narrativas, entrevistas, ou mesmo em falas 
espontâneas, destas mulheres, registradas no espaço da sala de aula, revelam o quanto é 
inquietante o ingresso ao Ensino Superior, e como essa oportunidade está associada à 
construção de imagem/identidade positiva. Os métodos  para a investigação  deste 
estudo terão o suporte majoritário da História Oral ,captando e registrando os discursos 
destas mulheres, na tentativa de entender suas experiências de vida antes do ingresso no 
Ensino Superior, e o que de fato concorreu para mudar suas estratégias de 
enfrentamento com a realidade. 
Palavras- chave: formação de professores; empoderamento feminino; mulher negra. 
 
 
ABSTRACT: 
The research aims to examine the extent to which access to higher education contributes 
to the empowerment of black women in the Lower South Baiano, privileged region for 
this study because it has in its geographical area with several municipalities remaining 
Quilombo communities. Some narratives, interviews, speeches or even spontaneous, 
these women, registered in the space of the classroom, show how it is disturbing the 
entry into university, and how that opportunity is associated with the construction of 
image / identity positively. The methods for this research study will support the 
majority of oral history, collecting and recording the speeches of these women in an 
attempt to understand their life experiences before entering higher education, and that 
really helped to change their strategies for coping with reality.  
Keywords: teacher education, female empowerment, black woman. 
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1.0 Formação docente e percursos de empoderamento da mulher negra. 

 

 O acesso do negro ao Ensino Superior é hoje tema de diversos debates e 

problematizações. A busca por níveis mais elevados de educação formal tem sido 

historicamente uma das causas das muitas lutas travadas pelo movimento negro no 

Brasil. Não são poucos os estudos3 inclinados sobre dados estatísticos que apontam para 

o fato de que tanto o mercado de trabalho quanto a escola seriam lugares estratégicos no 

qual o sistema de discriminação racial estaria sendo fortemente usado no interior da 

nossa estrutura social.  

Segundo estudos de Teixeira (2003), apesar de todo progresso social e 

econômico do Brasil a partir dos anos 1970, os negros e seus descendentes continuaram 

à margem de bons empregos, melhores salários e também melhores níveis de 

escolaridade. Os dados referentes à educação sinalizam que os negros repetiam mais as 

primeiras séries de ensino, evadiam-se mais da escola que os brancos, em virtude de 

necessitar ingressar mais cedo no mercado de trabalho, inserindo-se dessa forma em 

ocupações não formais e precárias no mercado de trabalho.  

Nesse sentido, o acesso do negro ao Ensino Superior localiza-se em um quadro 

de profunda desigualdade, em um desequilíbrio estatístico que marca claramente a 

exclusão e o racismo presente na sociedade brasileira. Esta exclusão acentua-se ainda 

mais quando associadas à questão de gênero, o que concorre para produzir um quadro 

de dupla desigualdade, marginalizando e levando a sujeição sócio-cultural da mulher 

negra. Ser mulher e ser negra em uma sociedade constituída de modelos hegemônicos e 

patriarcalistas é ter uma significativa redução de oportunidades em todas as instâncias 

sociais, incluindo aí a educação formal. 

 A presente pesquisa pretende analisar de que forma o acesso ao Ensino 

Superior  se constitui como fator de emancipação e empoderamento  da mulher negra no 

Baixo Sul da Bahia,região privilegiada para este estudo, por possuir em sua área 

geográfica, diversos municípios com comunidades remanescentes quilombolas a 

exemplo do “quilombo” de Jatimane, em Nilo Peçanha; o “quilombo” de Laranjeiras, 

em Igrapiúna; o “quilombo” de Lagoa Santa, em Ituberá; o “quilombo” de Garcia, em 

Camamu; o”quilombo” de Galeão, em Cairu; o “quilombo” de Tremembé, em  Maraú; 

                                                 
3  A exemplo de Moema de Poli Teixeira, Delcele Queiroz  e Antonio Sérgio Alfredo Guimarães. 
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o “quilombo” Miguel Chico, em Taperoá; e o “quilombo” de Sarapuí, em Valença. É 

importante salientar que a pesquisa, até o momento, contemplou mulheres negras do 

Baixo Sul baiano, independente de pertencerem a uma comunidade quilombola. São 

mulheres que, via de regra, descendem de famílias pobres, os pais tem pouca ou 

nenhuma escolaridade, concluíram o ensino médio em escolas públicas, algumas são 

egressas da educação de jovens e adultos, o que revela uma itinerância de grandes 

dificuldades para a conclusão da educação básica.  

Para melhor delinear as categorias de análise do presente artigo, faz-se 

necessária uma discussão a cerca do significado do termo empoderamento, o que ele 

significa e de que forma se faz presente no processo de formação docente dessas 

mulheres que ingressam no Ensino Superior modificando a visão que elas têm de si 

mesmas e da sua realidade. 

A palavra empoderamento ,relativamente nova na língua portuguesa,tem a sua 

origem na língua inglesa empowerment e significa, segundo o dicionário Oxford, , 

(1.autorizar, permitir , dar poder a, tornar possível) . Mas é importante salientar que o 

processo de empoderamento aqui discutido, se configura como uma conquista 

processual e complexa e não como algo “doado” de um agente exterior. O título que 

encabeça o artigo é emblemático dessa assertiva. Narrativas que subvertem, nos remete 

a um sujeito que assume ou (re)assume um significativo lugar social, questionando e 

combatendo  históricos marcadores sociais que colonizaram consciências e impuseram 

silenciamentos. O que possibilitou e desenvolveu esse empoderamento e como ele se 

revela durante a formação dessas mulheres é objeto central do presente artigo.  

Segundo Stromquist, os parâmetros do empoderamento são: 
 
· Construção de uma auto-imagem e confiança positiva; 
 
· Desenvolvimento da habilidade para pensar criticamente; 
 
· A construção da coesão de grupo; 
 
· A promoção da tomada de decisões; 
 
· A ação. 
 

 Ainda segunda a mesma autora, esse processo de avanço da mulher se 

dá através de cinco níveis de igualdade: bem-estar, acesso aos recursos, 

conscientização, participação e controle 
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Ela afirma que , uma perfeita definição de empoderamento, deve incluir os componentes 

cognitivos, psicológicos, políticos e econômicos: 

· Componente Cognitivo refere-se a compreensão que as mulheres têm da sua 

subordinação assim com as causas desta em níveis micro e macro da sociedade. Envolve 

a compreensão de ser e a necessidade de fazer escolhas mesmo que possam ir de 

encontro às expectativas culturais e sociais. Este componente cognitivo do 

empoderamento também inclui um novo conhecimento sobre as relações e ideologias 

de gênero, sobre a sexualidade, os direitos legais, as dinâmicas conjugais etc .(80); 

· Componente Psicológico inclui o desenvolvimento de sentimentos que as mulheres 

podem por em prática a nível pessoal e social para melhorar sua condição, assim como 

a ênfase na crença de que podem ter êxito nos seus esforços por mudanças: 

autoconfiança e auto-estima são fundamentais; 

· Componente Político supõe a habilidade para analisar o meio circundante em termos 

políticos e sociais, isto também significa a capacidade para organizar e promover 

mudanças sociais; 

· Componente Econômico supõe a independência econômica das mulheres, esse é um 

componente fundamental de apoio ao componente psicológico. (81) 

A respeito do termo empoderamento Schiavo e Moreira,2005 afirmam que  

 

Implicam, essencialmente á obtenção de informações adequadas um 
processo de reflexão e tomada de consciência quanto à sua condição 
atual, numa clara formulação das mudanças desejadas e da condição à 
ser construída. A estas variáveis deve-se somar uma mudança de 
atitude que impulsione a pessoa o grupo ou instituição para a ação 
prática, metódica e sistemática, no sentido dos objetivos e metas 
traçadas, abandonando-se a antiga postura, meramente reativa ou 
receptiva. (Schiavo e Moreira,2005). 
 
 

Ou seja, o processo de formação docente dá uma real possibilidade á essas 

mulheres de construir e reconstruir suas histórias e identidades numa trajetória 

individual e coletiva implicando em um constante questionamento do lugar social a que 

foram confinadas e da possibilidade real de reassumir o protagonismo de sua própria 

história.  

 É importante analisar como essas professoras, neste percurso, reconhecem sua 

própria evolução e, sobretudo  vão dando o novo sentido à sua prática e também à sua 

vida  a partir das possibilidades concretas gestadas a partir da reflexão possibilitadas no 

ingresso ao Ensino Superior.  
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Esse novo sentido está implicado em mudanças de posturas, mesmo sendo 

ainda gradativa, processo de reflexão contínua a cerca principalmente dos marcadores 

sociais que as estigmatizaram , escuta mais sensível para seus alunos e principalmente 

um outro olhar no que se refere à sua valorização pessoal e  profissional. 

Nesse sentido, é importante salientar que o crescente debate em torno da 

formação de docentes apontam cada vez mais para oportunidades educativas que sejam 

propulsoras não somente do desenvolvimento intelectual e aquisição de conhecimentos, 

mas também do processo que emerge um novo pensar. 

              Há muitos fatores que influenciam o modo de pensar, de sentir  dessas 

mulheres ao longo do seu processo de formação quando adentram o Ensino Superior, os 

diferentes contextos sociais e culturais em que crescem, aprendem , apreendem e 

socializam suas histórias de vida. Nesse processo é permitido ao sujeito um 

questionamento das representações do saber – fazer e das referencias que servem para 

compreender a si mesmo e também o contexto social , cultural , político e histórico ao 

qual faz parte, evocando nesse sujeito, uma série de conhecimentos que vão sendo 

construídos e que estão na fronteira entre o individual e o coletivo. Para Josso a 

identificação desse conhecimento. 

 

Constitui um momento decisivo para as tomadas de consciência de si 

como aprendente. Elas são, com efeito, as competências fundadoras de 

uma autonomização na aprendizagem e, por isso mesmo, introduzem 

um novo paradigma nas concepções da aprendizagem. Já não se trata, 

como nas pedagogias novas, de aprender a aprender, mas de 

aprender consigo a aprender. As narrativas de vida são abundantes de 

experiências no decurso das quais os autores aprendem consigo a 

aprender, utilizando com mais ou menos eficácia essas competências 

(Josso, 2004). 

 

 A aprendizagem experiencial contida nesse processo conduz a uma reflexão 

antropológica (evidencia características do ser humano independente do histórico e 

social), ontológica (quem sou eu? quais são minhas características como ser humano) e 

axiológica (quais são meus valores? Com quais eu oriento minha prática e minhas 

ações?) (ibidem, 2004). 

                Observa-se que os saberes que estão enraizados nas suas histórias de vida se 

fazem presentes, inter-relacionam com os saberes docentes nas suas escolhas pessoais e 
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profissionais bem como nas práticas escolares e nesse contexto vão construindo sua 

identidade pessoal e coletiva. Para reafirmar esse pensamento  Dubar  aborda que: 

 

Há dois processos convergentes ou não que concorrem para a 
constituição das identidades: um processo biográfico e um processo 
relacional, sistemático e comunicacional. O primeiro está relacionado 
à trajetória de cada um (o que inclui múltiplas esferas, seja família , da 
formação escolar e profissional etc..) e o segundo relacional, está 
ligado às relações partilhadas em atividades coletivas ,organizações, 
instituições, etc.. (DUBAR, 1991) 
 

Dessa forma não há como se pensar numa separação entre identidade 

individual e identidade coletiva, envolvendo uma série de elementos subjacentes que se 

relacionam direta ou indiretamente ao processo de ação-reflexão sobre sua própria vida 

e sobre sua práxis pedagógica e ao mesmo tempo se constituem como espaços de 

aprendizagens, onde a mulher , sobretudo a mulher negra, pode e deve possibilitar a 

construção de novos conhecimentos e interações. É possível afirmar ainda que o 

processo de formação constrói-se por meio de desafios nascidos do diálogo entre o 

social e o individual e do conflito gerado por esses, definindo comportamentos e 

construções identitárias.  

            A realidade só é conhecida na medida em que é criada e reproduzida no 

pensamento para daí adquirir significado, essa recriação da realidade permite a 

construção de significados e de conhecimentos de produção individual e coletiva. Isso  

não significa afirmar que antes de adentrar o Ensino Superior essas mulheres eram  

completamente destituídas de saberes importantes ao seu processo de formação 

enquanto profissionais e saberes não menos importantes à construção do seu 

empoderamento. Muito pelo contrário, o que se percebe é uma potencialidade do que já 

trazem consigo através de uma tomada de consciência mais ampla produzida dentro do 

espaço formal de educação, no caso analisado as instituições de ensino Superior. 

 

2.0 Narrativas que revelam , narrativas que subvetem, narrativas que 

libertam. 

 

A relevância desse estudo se deve à constatação que um número maior de 

mulheres negras estão tendo acesso ao terceiro grau, sem precisar se deslocar de sua 

micro região. Um fenômeno crescente que  percebemos como docentes na em uma 

instituição de Ensino Superior localizada no Baixo Sul Baiano é a presença de mulheres 
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dessas comunidades no Ensino Superior, configurando para elas um “novo” espaço de 

luta, para reafirmação de suas identidades e a possibilidade da construção de um 

significativo lugar social para a mulher negra. 

 Os movimentos feministas alertam que em uma breve contextualização 

histórica do papel da mulher na sociedade brasileira é possível perceber a mulher negra 

sempre esteve à margem das conquistas sociais. A emancipação da mulher, 

essencialmente da mulher branca, se deu às custas da sujeição e da exploração da 

mulher negra, num processo de negação e invisibilidade, relegando-as, conforme afirma 

Theodoro (1996,p.37), “a condições de extrema penúria” 

               Assim, as conquistas mais amplas que se fizeram presentes nas lutas das 

mulheres, vias de regra, não foram extensivas às mulheres negras reforçando a situação 

de desigualdade dessa categoria em especial. Conforme estudos de Queiroz (1997), 

somente na década de 1980, se constatou que na Bahia houve uma elevação no nível de 

alfabetização da população feminina negra, dado que, segundo a autora “assume 

relevância por contrariar uma tendência que vinha mantendo-se no Estado ao longo do 

tempo de fortes diferenças raciais e de gênero, no acesso à instrução” (Queiroz, 1997, p. 

49). Não por acaso, esse foi um período de intensificação dos movimentos de 

organização de grupos negros na luta pela afirmação de sua identidade, direitos e 

reconhecimento de seus valores culturais. Porém, mesmo com significativos avanços 

quanto à escolaridade, a colocação da mulher negra no mercado de trabalho ainda é 

desfavorável, ocupando sempre postos de menor hierarquia social no mundo do trabalho 

como, por exemplo, o comércio informal de mercadorias. Neste sentido, Queiroz afirma 

que: 

O comércio de mercadorias aparece como o ramo em que se dá o 
aumento mais significativo da incorporação da mulher e este aumento 
é maior entre as negras. A forte presença da mulher negra nesse ramo 
concentra-se entre os comerciantes de produtos populares e os 
vendedores ambulantes, atividades exercidas tradicionalmente por 
negros. (QUEIROZ, 1997, p.56)  
 

Ainda segundo a autora, a vantagem de acesso à instrução é visivelmente das 

mulheres brancas, conseguindo até o final da década de 1980, na região metropolitana 

de Salvador, uma escolarização de doze anos ou mais do que as mulheres negras. 

O cenário atualmente, ainda é muito distante do que pode ser considerado 

ideal, caminha em direção a uma mudança na situação da população feminina negra, 
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permitindo que através de um período maior de escolarização saiam da condição 

subalterna que historicamente foram relegadas. 

Ao longo da história, a mulher ocupou um lugar de subordinação nos diversos 

núcleos da sociedade, seja na família, ou mercado de trabalho, e até mesmo no acesso a 

determinadas vagas em instituições escolares, sobretudo no ensino superior. 

Durante os anos que lecionamos na região, algumas narrativas, entrevistas, ou 

mesmo em falas espontâneas destas mulheres, registradas no espaço da sala de aula, 

revelam o quanto é inquietante a necessidade de ingresso ao Ensino Superior, e como 

está oportunidade está associada à construção de imagem/identidade positiva.  

Esse processo de acompanhamento tem oportunizado a investigação e análise 

das suas histórias de vida e experiências profissionais que se traduzem em lutas diárias a 

exemplos de longos caminhos até as escolas, escola de taipa, classes multisseriadas, 

mimeógrafo, laços afetivos com alunos, dedicação, verdadeira batalhas e superação que 

não se limitam a transmissão de conhecimentos pura e simplesmente.  São saberes, que 

estão enraizados em suas histórias de vida, escolhas profissionais, em suas vivências 

dentro e fora do espaço de formação. É importante salientar que para perceber como 

essa formação se constrói é necessário observar essas experiências e compreender em 

que elas foram formadoras já que quando se traz a tona às experiências e as 

aprendizagens no plano da consciência é preciso ter bem claro que esses conhecimentos 

foram elaborados em função de uma resposta subjetiva a um dado período, uma auto – 

interpretação ao contexto e às contingências do momento que são essenciais a 

construção das potencialidades humanas. 

 Essas “falas” vêm ao longo dos anos, intrigando-nos, despertando nossa  

curiosidade. Recentemente, uma aluna do 3º semestre do curso de Pedagogia, 

desabafou: “depois que ingressei na faculdade me sinto mais cidadã e tenho mais 

segurança para lutar pelos meus direitos“4. Ao refletir sobre este enunciado, podemos 

argumentar que a expressão “mais cidadã”, revela a suposição, de uma anterior 

condição de marginalização a que esta mulher acreditava estar submetida, o que 

confirma a perversa lógica ideológica, que por muito tempo confinou a mulher, 

especialmente a mulher negra, dentro de um quadro de representações sociais.  

                                                 
4  Jilcélia,dos Santos, casada , auxiliar de secretaria, 25 anos,estudante do 3° semestre de Pedagogia da 
Faculdade de Ciências Educacionais de Valença  . Entrevista concedida a esta autora, no dia 15 de agosto 
de 2007 , em Valença- Ba. 
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              Sobre esta questão é importante salientar que o “recorte” da narrativa acima 

citada, é de uma mulher, que além de ser negra, é interiorana. De forma concreta, 

ocupava dentro da Instituição, o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e agora – como 

aluna devidamente matriculada em um Curso Superior - orgulha-se de sua conquista, 

pois segundo confessa, conseguiu “mudar de cargo por conta de estar cursando uma 

faculdade elevou minha auto estima”. 

Em outro momento, a narrativa de uma integrante do MST, hoje matriculada 

no Ensino Superior, dentro desta região investigada, faz analogia ao seu acesso ao 

Curso Superior com a Alegoria da Caverna de Platão, e enuncia: “o ingresso na 

faculdade foi para mim, como sair da caverna e enxergar além das sombras, abriu os 

horizontes e trouxe novas expectativas no âmbito profissional, pessoal e moral”. E 

prosseguiu de forma convicta: ”foi um convite à reflexão, a perceber como as coisas 

acontecem e por que acontecem”5.  

 Este relato traduz uma significativa mudança percebida pela própria aluna, 

mas, em relação à mesma pude perceber outras transformações, como por exemplo, na 

sua forma de vestir e de se expressar, que podemos argumentar que estes são mudanças 

de comportamentos resultantes, sua inserção no Ensino Superior.                  

 Em um outro momento ela expressa: “Assumi meu cabelo, não tenho mais 

vergonha de mim” 6. Percebe-se, nessa fala uma relação direta da educação formal com 

a constituição identitária7 sufocada pela associação do preconceito social com a falta de 

formação e informação adequada para combate-os.  

Estes relatos permitem-nos perceber que a busca da educação superior não se 

limita somente a um simples passaporte para melhores condições de inserção no 

mercado de trabalho (embora essa conseqüência seja citada nas entrevistas como 

importante, nas diversas falas ela aparece como aspecto secundário) e sim como um 

instrumento de emancipação intelectual e social que possibilita o acesso a uma forma de 

pensar diferente e significativa na luta pessoal e coletiva da mulher, em especial a 

mulher negra, que percebe na oportunidade de um Ensino Superior o caminho para uma 

positiva mudança, permitindo a estas mulheres, como sujeitos históricos do seu tempo, 

ocuparem postos de trabalho e funções sociais que antes não estavam preparadas. 

                                                 
5 Elizangela Souza dos Santos Conceição, casada, auxiliar de secretaria, estudante do 5° semestre de 
Pedagogia da Universidade do Estado da Bahia campus XV. Entrevista concedida a autora em 23 de 
agosto de 2007, em Valença-Ba. 
6 Idem 
7 Conceito discutido em MUNANGA, Kabenguele. Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil: Identidade 
nacional versus identidade negra. 2° Ed. Belo Horizonte: Autentica 2006. 
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Porém, nesse sentido, ficam abertas as seguintes questões: como se desenvolve a 

escolaridade da população feminina negra no interior do estado, a exemplo do Baixo 

Sul da Bahia? Quais as oportunidades que o ingresso ao Ensino Superior lhes 

proporciona? De que forma o acesso à informação e a formação acadêmica contribuem 

para o fortalecimento da identidade mulher negra ? O que representa para elas ter acesso 

ao terceiro grau de ensino?    

Portanto, a partir da problemática delineada, esta pesquisa pretende verificar 

quais os embates enfrentados pela mulher negra para conquistar o acesso ao Ensino 

Superior, e como esta conquista contribui para o fortalecimento de sua identidade, ao 

mesmo tempo em que concorre para combater a imagem estereotipada da mulher, 

modificando as práticas sociais em relação à divisão sexual do trabalho e o lugar social 

que a mulher negra do interior, especialmente do Baixo Sul, ocupa através de uma 

tomada de consciência mais ampla. 

  Para tentar responder à problemática, aqui apresentada contemplaremos a 

análise do perfil sócio- econômico- político da mulher negra do Baixo Sul, antes e 

depois do seu acesso ao Ensino Superior, fato que podemos pontuar a partir da década 

de 2000. E, para uma melhor compreensão desses aspectos é necessário que se faça uma 

contextualização histórica do papel da mulher na sociedade brasileira pontuando o lugar 

da mulher negra dentro dessas lutas, considerando que historicamente os estudos 

feministas nascem no final da década de 60 seguindo os desdobramentos dos 

movimentos iniciados no século XIX, quando os reclames pelos direitos das mulheres 

ganharam visibilidade com o chamado sufragismo8 - um movimento voltado para 

estender o direito de voto às mulheres. É justamente na década de 60 que as 

preocupações, além de abarcarem as dimensões sociais e políticas, ganham entornos 

teóricos sistematizando-se enquanto campo de estudos. O diálogo que surge em torno de 

1968 entre a academia e a militância feminina deu origem aos estudos da mulher. Esses 

estudos objetivaram, em primeira instância, dar visibilidade e colocar no palco da 

historia aquela que foi negada enquanto sujeito histórico, político e social. 

  Isso significa afirmar que a sociedade e a ciência moderna se forjaram dentro 

de um projeto de modelo hegemônico, masculino, branco e eurocêntrico, classificando 

como diferentes todos os que fogem desses atributos,incluindo aí a mulher. Talvez por 

                                                 
8 Sobre sufragismo feminino e conquistas sociais da mulher consultar DEL PRIORE, Mary ( org.). 
História das mulheres no Brasil. 9°ed. São Paulo: Contexto, 2007. 
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isso os estudos feministas assumissem um caráter passional focalizando temas até então 

inexistentes para o espaço acadêmico como sexualidade, família, etc.  

             Para melhor entender esta questão faz-se necessário uma abordagem dos 

estudos feministas. A esse respeito, Louro (2004) afirma que a mais significativa marca 

dos estudos feministas é o seu caráter político que questionava e colocava em xeque até 

o próprio método da ciência moderna, pois 

Objetividade e neutralidade, distanciamento e isenção, que haviam se 
construído, convencionalmente, em condições indispensáveis para o 
fazer acadêmico, eram problematizados, subvertidos, transgredidos. 
Pesquisas passavam a lançar mão, cada vez com mais desembaraço, 
de lembranças e de historias de vida; de fontes iconográficas, de 
registros pessoais, de diários, cartas e romances. Pesquisadoras 
escreviam na primeira pessoa. Assumia-se, com ousadia, que as 
questões eram interessadas, que elas tinham origem numa trajetória 
histórica especifica que construiu o lugar social das mulheres e que o 
estudo de tais questões tinha e tem pretensões de mudança. (LOURO, 
2004 p. 19) 
 
 

Dessa forma, pode-se perceber facilmente o caráter epistemológico e político 

que constitui a base dessas produções, determinando que as categorias que usamos para 

definir e dividir o mundo são sistemas que nos fazem interpretar a realidade de um 

modo e não de outro, num imbricamento de significados produzidos e inscritos também 

em um processo histórico. Essa análise toma ainda mais peso se considerarmos que a 

mulher em questão é negra. Introduzir a dimensão político-racial nesse contexto 

significa observá-lo de outros ângulos já que a participação da mulher negra nesses 

movimentos é quase nula. 

               Atualmente tem sido crescente o debate em torno do que se convencionou 

chamar “diferenças”, e dentro desse cenário, emergem os estudos sobre etnias e gênero, 

tomando corpo e provocando intensos embates e problematizações que dão expressões e 

significados a conteúdos históricos negados pela memória da hegemonia especialmente 

no campo das políticas públicas, “possibilitando a configuração dos quadros que podem 

dar visibilidade significativa para além do que às narrativas dominantes estabelecem 

como sua verdade” (Mattos, 2003 p. 231).  É certo que o mundo contemporâneo vem 

experimentando um fenômeno  que opera profundas transformações na ordem sócia –

político- mundial . Por um lado ostenta a imposição de uma cultura unidimensional 

difundida por meio da comunicação de massa e por outro percebemos a afirmação de 

identidades especificas demarcando espaços de resistência, a exemplo da necessidade de 

afirmação da identidade da mulher negra do Baixo Sul Baiano.  
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3.0 Uma breve consideração final  

           

 Há, de fato, um fenômeno visível de desafio as hegemonias instituídas que 

silenciaram durante muito tempo diversas memórias sociais e impuseram a supremacia 

do branqueamento e do patriarcalismo (Nascimento, 2003). Nesse cenário, é necessário 

não perder de vista que a constituição do modelo ocidental de sociedade se deu em 

grande parte na busca do poder e do domínio do homem sobre a natureza e sobre povos 

tidos como inferiores. A domesticação, a subjugação e o genocídio, nesse contexto, 

eram referendados pela ciência eurocêntrica e hegemônica.  

Não há ainda uma conclusão definitiva sobre o processo de empoderamento 

dessa mulher negra , tento em vista que a pesquisa ainda encontra-se em andamento , 

porém podemos claramente perceber que há uma significativa mudança em relação à 

imagem que essa mulheres guardam de si e do seu papel social. 

              A princípio, os métodos eleitos para a investigação e consumação deste estudo, 

terão o suporte majoritário da História Oral para captar e registrar os discursos destas 

mulheres, na tentativa de entender suas experiências de vida antes do ingresso no 

Ensino Superior, e o que de fato concorreu para mudar suas estratégias de 

enfrentamento com a realidade. Esta opção é uma perspectiva de investigação que se 

encaminha para linha metodológica de Thonson 9 que permite a construção de uma 

análise científica tendo majoritariamente como fonte o relato das entrevistadas. Segundo 

o autor, o testemunho oral pode criar novas histórias, a partir das experiências 

vivenciadas por sujeitos históricos antes excluídos10. 

             Assim a maior parte das entrevistas serão “abertas”, a opção em trabalhar com 

este tipo de entrevistas tem como objetivo captar as informações mais significativas 

para as entrevistadas.  Mesmo porque, concordando com Alberti11, a História Oral é um 

importante caminho para registrar e captar os elementos que dão a vida dos diferentes 

grupos sociais, e nas entrevistas “abertas” teremos a oportunidade em registrar os 

anseios, a frustrações, bem como, o orgulho das conquistas e sonhos de dias melhores, 

enfim, essência das vivências destas mulheres.  

 
                                                 
9
 THONSON, Alistar: Recompondo a memória: questões sobre a relação entre história oral e as 
memórias. In: _______.  Revista Projeto História, Ética e História Oral, São Paulo: EDUC, 1997, 69 p. 
 
10Idem, 1997, p. 69. 
11 Alberti,  Verena. Histórias dentro da História. In: Prinski, Carla Bassanezi (org.) Fontes Históricas. 2ª 
edição. São Paulo: Contexto. 2006. 
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