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A proposta desse artigo originou-se a partir das leituras referenciadas durante o processo de
construção do projeto de pesquisa apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Federal de Viçosa/MG em 2019, Intitulado “O Espaço Público Feminino em Santa
Clara: a questão da mulher na periferia de Viçosa-MG”. Para isso, apropriamos de bibliografias
criteriosamente selecionadas com vista a explorar as questões que norteiam os conceitos e
concepções acerca da natureza do objeto em estudo. Trata-se de uma pesquisa introdutória acerca dos
pressupostos teóricos-conceituais presentes na dimensão pedagógica das lutas e narrativas das
mulheres pobres da periferia na busca pelo o acesso aos direitos sociais
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1-Introdução

A proposta desse artigo originou-se a partir das leituras referendadas na construção do projeto de
pesquisa apresentado Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal de
Viçosa/MG em 2019, Intitulado “O Espaço Público Feminino em Santa Clara: a questão da mulher
na periferia de Viçosa-MG”. Para isso, apropriamos de bibliografias criteriosamente selecionadas
com vista a explorar as questões que norteiam os conceitos e concepções acerca da natureza do
objeto em estudo. Trata-se de uma estudo introdutória, cuja pressupostos encontram-se nas
dimensões pedagógica e estratégica das lutas e narrativas das mulheres pobres da periferia na busca
pelo acesso aos direitos sociais.

Pesquisa exploratória e de natureza qualitativa com base em documentos e referenciais bibliográficos
abstraídos do projeto de pesquisa, cuja intenção é compreender a conformação pedagógica das lutas
que se materializam entre o espaço público e privado, no qual, a voz da mulher pobre no cotidiano
urbano e periférico ressoa como parte da educação informal. Partimos do pressuposto de que, a
diretriz da participação democrática instalada a partir da Constituição Federal de 1988 foi estratégica
à emergência das narrativas de mulheres invisibilizadas na construção de agendas de políticas
públicas e sociais nas periferias do Brasil, e no caso, específico, no bairro Santa Clara/Viçosa/MG.

Logo, partirmos da reflexão de que os mecanismos da mobilização social e a organização social são
expressões de práticas políticas pedagógicas populares desenvolvidas em diferentes espaços e
consubstanciam-se nos processos de participação social, formulados e implementados pelas classes
trabalhadoras – na luta e disputa política pelo acesso a bens e serviços públicos, em contexto de
reformas e ajustes neoliberais minimizadores do estado social. Na atual conjuntura do Brasil,
assistimos a um profundo processo de desmonte das políticas sociais cuja função está implícita no
movimento contraditório de reprodução social dos subalternizados e do próprio capital, alargando-se
frente a apropriação privada de parte do fundo público pelos rentistas, donos do capital que porta
juros (BEHRING e BOCHETTI,2007).

Esse movimento que não é apenas conjuntural, mas essencialmente marcado por ondas sucessivas de
crises estrutural do capitalismo, conforme Mészáros (2010), não somente rebate enquanto ação
contrarreformista do estado, como também desmobiliza e desarticula as classes em seu poder de luta
e negociação, estabelecendo, o “apassivizamento” entre as classes inconciliáveis (IASE,2010).
Associado a esses ataques, podemos situar a condição de ser mulher numa sociedade cuja bases
estruturais capitalista, reproduzem a compreensão acerca da categoria gênero, com forte teor
criminalizante, adentrando no conceito sexista, em que a constituição corporal dos seres vivos
apresenta em si peculiaridades fundamentais, operacionais específicas e dissemelhantes que
caracterizam o macho da fêmea.

Estudiosos usam a classificação terminológica de sexo para poder falar a respeito da anatomia dos
seres humanos (GILBERT, HALLET E ELLDRIDGE, 1994). Dessa maneira as pessoas são
classificadas como sendo macho ou fêmea segundo as estruturas do DNA, que por sua vez são
explícitas de acordo com o seu órgão sexual. Diferentemente de sexo, o gênero é uma construção
sociocultural que está sendo sempre renovada e diferenciada no espaço e no decorrer do tempo.

O conceito de gênero, o qual direcionamos nossa concepção das relações ente homem e mulher,
enfatiza as relações sociais entre os sexos, permite a apreensão de desigualdades entre esses dois
seres, envolvendo como um de seus componentes centrais: desigualdade e poder. Nas sociedades
ocidentais, marcada também por outros ‘sistemas de desigualdade’, é possível constatar, no entanto,
que o padrão dominante nas identidades de gênero de adultos envolve uma situação de subordinação
e de dominação das mulheres, tanto na esfera pública como na privada (FARAH, 2004, p. 48).

Destacamos aqui o gênero como meio de poder investigar em que medida o espaço das cidades ainda
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é orientado por um paradigma patriarcal, onde o sexo acaba por definir os meios das relações sociais.
Isso só reforça a ideia de desigualdade social e de gênero, em que o sexo feminino é encarado como
algo ainda imperceptível nos espaços que permeiam as cidades. Para determinados grupos sociais a
mulher é vista como um ser a margem dos homens e invisível, porém, nas últimas décadas do século
XX, alcançou um pequeno , porém importante lugar no cenário público dos municípios brasileiros
(PERROT, 2007).

É por isso que vemos a necessidade de dá efetividade a novos estudos com fins de poder situar na
formação sócio-histórica do Brasil, o arcabouço construído com base nos eixos narrativos e
pedagógicos das lutas populares, a partir dos espaços de inserção das mulheres entre o privado
doméstico ao cotidiano aberto do espaço público, ocupado historicamente pelo homem. É essencial
compreendermos o conceito de espaço em seu processo de apropriação pelo que convencionou a
chamar de “sexo frágil”. Na perspectiva desconstrucionista, o espaço é concebido de forma
paradoxal: de um lado, compõe as representações sociais hegemônicas dos gêneros e das
sexualidades; de outro, é elemento de subversão dessas mesmas representações, pois é por meio das
ações espaciais concretas desempenhadas nos processos de produção e reprodução da sociabilidade
capitalista que se conformatam práticas de educação informal, ora alienadas e subservientes , ora
prepositivas e questionadoras da realidade concreta (SILVA, 2009).

O espaço não pode ser reduzido apenas a uma localização ou às relações sociais da posse da
propriedade — ele representa uma multiplicidade de preocupações sócio-materiais. Trata-se de uma
localização física, uma peça de bem imóvel, e ao mesmo tempo uma liberdade existencial e uma
expressão mental. O espaço é, portanto, ao mesmo tempo o local geográfico da ação prática e a
possibilidade de engajar-se na ação (GOTTDIENER, 2010).

Atribuir as mulheres a condição quadrante de um espaço privado, onde realizam o trabalho
doméstico e cuidam dos filhos e de outro, os homens como membros nato do espaço público,
tomando decisões na política, na economia, na produção e organização do espaço geográfico como
um todo, são minimalismos abstratos e reprodutores da ideologia patriarcal perpassada nos processos
de educação formal e informal. Nesse termos, perdem a possibilidade de ultrapassar a leitura do real,
ficando numa tímida visão que observa a capacidade corporal feminina relacionada à reprodução da
espécie humana, a qual delimita o espaço da mulher na vida em sociedade, “ seu papel social de
“cuidadora” confere-lhe uma posição hierárquica inferior em relação aos homens publicamente
ativos e provedores” (SAYÃO, 2003, p.123).

Nesta reflexão, versamos sobre as mulheres nos espaços urbanos, onde estes se constituem no
conjunto de diferentes usos da terra justapostos entre si. Nele vivem parcelas crescente da população,
os investimentos de capital são maiores e é o principal lugar dos conflitos sociais, estes ocorrem
entre diferentes sujeitos que produzem e reproduzem o espaço, que sejam enquanto proprietários dos
meios de produção, proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e os grupos sociais
excluídos. Neste cenário de lutas sociais materializa o espaço urbano capitalista, profundamente
desigual, porém, as práxis populares são construídas no enfrentamento às contradições sociais com
vista ao direito a cidade, o que exige prática pedagógica popular da participação no cotidiano
(CORRÊA, 1995).

Diante dessa reflexão apriorística, entendemos que a dimensão pedagógica e política construídas
num processo de educação informal, no cotidiano das lutas são partes da realidade concreta que são
fundamentada nos valares da cultura-política popular que marcaram os anos 1960 com a educação de
base, eclesiástica e educação Paulo Freiriana, e nessa direção, consideramos que o movimento da
sociedade civil estruturou artigos e incisos da Carta Magna. Assim, pensar a mulher que vive na
periferia urbana do bairro Santa Clara num momento concreto do cotidiano que extrapola os muros
da vida privada colocando-a no espaço público, incide também na quebra de valores
ultraconservadores, legado patriarcalista, machista, misógino e marginalizador da mulher pobre,
possibilitando uma prática pedagógica de emancipação política.
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Frente esse preâmbulo, refletindo acerca da importância do público como político na perspectiva
pedagógica dos sujeitos coletivos, Arendt considera o público como o comum - o mundo comum que
reúne os homens ao mesmo tempo em que evita que estes colidam entre si - e o aparente - aquilo que
é visto e ouvido por todos e que constitui a realidade. Logo, a esfera privada implica em espaço de
privação em relação à realidade vivida por outros, das relações objetivas existentes num mundo
comum, de forma que o homem privado não se dá a conhecer, [...] se ele não existisse”, restando a
possibilidade de construir sua própria história na vivência do cotidiano que se redesenha a partir da
educação para além do espaço escolar (ARENDT, 2010).

2- A PEDAGÓGIA DA EXPERIÊNCIA DO LUGAR E A VOZ DA MULHER NA PERIFERIA
DA CIDADE

A partir dos anos de 1980, do século XX no Brasil, estudos passam a sinalizar o espraiamento dos
movimentos sociais urbanos, especialmente, aqueles cuja bandeira de luta centra na defesa da
melhoria das condições de vida (GOHN, 1982);(DURHAN, 1984). Estes movimentos apresentavam
duas propostas de ação distintas, porém complementares: no plano social, expressam a emergência e
o desenvolvimento e, no plano político, as formas de articulação, relações e mediações. A
heterogeneidade dos movimentos marcaram as agendas de lutas identitária reivindicatórias,
configurando-se defensivos, reivindicatórios e espontâneos , em linhas gerais, são manifestações
coletivas que “giram em torno de um núcleo articulador e não de um líder” (GOHN, 1982).

Entre as configurações das lutas, a mulher pobre, em sua trajetória de vida, na condição feminina
aparece na cena de luta espontânea, frente o cotidiano informal seja no espaço doméstico, nas
atividades laborais da fábrica ou das atividades camponesas nas relações que envolvem o gênero
feminino e masculino. Os fatores da vida privada, se intercruzam na dinâmica da vida pública, no
processo de produção e reprodução das relações socais no modo de produção capitalista. Logo,
interesses privados/domésticos são mediados no espaço pública frente a sociabilidade marcada pelas
expressões da desigualdade social e pobreza, entre os sujeitos em luta e o estado via as políticas
públicas e sociais em disputas pelo acesso da riqueza socialmente produzida via bens e serviços
(BOCHETTI, 2012).

A partir dos fundamentos da formação sócio-histórica do Brasil desenha-se um país estruturado na
propriedade privada, na heteronomia, na dominação de classes que reverbera em quadro expressões
na violência, no racismo, na pobreza, etc. Assim a estatística apresenta o “Mapa da Violência nas
diversas regiões do revelam que a taxa de homicídios de brancos foi de 13,9 mortes por grupo de
100mil, a taxa de homicídios de negros ficou em 72,6 por 100mil – ou seja, os jovens negros morrem
quase 4 vezes mais que os jovens brancos.

Esse panorama é parte da complexidade da sociedade brasileira, e neste recorte podemos considerar a
cidade de Viçosa-MG, conhecida como “Cidade Educadora” situa-se na Zona da Mata Mineira, entre
as serras da Mantiqueira, do Caparaó e da Piedade, fica aproximadamente 224 km da capital Belo
Horizonte. De acordo com o IBGE em 2010 a densidade demográfica era de 241,20 hab/km²,
população estimada de 72.220 pessoas e em 2017 aproximadamente 78.881 pessoas. Contabiliza
uma média de 14 mil habitantes flutuantes constituída por estudantes das faculdades e da
universidade, considerando então que a população de Viçosa pode chegar a quase 93 mil habitantes.
No Censo de 2010, 93% reside em área urbana e 7% na área rural. O bairro de Santa Clara, se
localiza na periferia urbana da cidade, uma localidade muito importante devido sua formação
histórica e sócio-econômica.

Esse processo de reprodução do capital, certamente, expressa em Viçosa/MG e região, a que são
lançados registros de dados e indicadores o agravamento tendencialmente crescente das múltiplas e
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variadas expressões da questão social, com grande destaque para o território das periferias urbanas,
cujos jornais locais publicam diariamente, mais um homicídio registrado na tarde desta
segunda-feira (28).

No quadro de precarização das políticas sociais numa sociedade cuja legado histórico reproduzem a
violência no campo e na cidade, aos corpos femininos, as marcas da estrutura perversa expressas nos
indicadores da miséria social das periferias brasileiras. Nessa totalidade da vida social, podemos o
localizar as peculiaridades do bairro Santa Clara em Viçosa/MG,

após a implantação do projeto, de 2009 a 2013 o número de casos notificados
de violência contra a mulher no município saltou de 03 para 2501 casos,
respectivamente. O aumento possibilitou a criação de políticas públicas,
especialmente o Protocolo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e a
rede Casa das Mulheres, que promove o acolhimento às mulheres em
situação de violência. Esse aumento do número de notificação de casos de
violência contra a mulher em Viçosa deu visibilidade ao fenômeno. O
trabalho tem também contribuído significativamente para o fortalecimento da
rede não especializada de enfrentamento da violência contra a mulher na
microrregião de Viçosa - MG.( CASTRO E DOMINGE, 2015,P.500)

O bairro Santa Clara, instituído pela Lei n° 241/77 de 23/09/1977 apresenta dois momentos de
ocupação, conforme é apresentado por Silva (2014) em sua dissertação sobre a expansão da periferia
da cidade de Viçosa, o primeiro momento, data do final da década de 1970, sendo que, a princípio
este loteamento era destinado à classe média da cidade, como os professores e técnicos da UFV,
além de comerciantes e outros profissionais bem remunerados, conforme acrescenta Honório
(op.citi). O segundo é em 1996 quando este bairro passou por uma nova fase de expansão e ocupação
e aos poucos a população economicamente menos favorecida da cidade foi ocupando as áreas de
topografia elevada do bairro. O Santa Clara caracteriza-se por ser de uso misto, pois, além das
residências, este bairro possui distintas instituições religiosas, atividade comercial diversas, e
serviços públicos básicos como escola, creche e posto de saúde. Posto isto, verifica-se o referido
bairro localiza-se na periferia de Viçosa, e ao mesmo tempo, muito próximo à área central desta
cidade,

[...]se configurando desde os anos 80 e mudando consideravelmente a cidade
e sua região metropolitana. Sobrepostas ao padrão centro-periferia, as
transformações recentes estão gerando espaços nos quais os diferentes grupos
sociais estão muitas vezes próximos, mas estão separados por muros e
tecnologias de segurança, e tendem a não circular ou interagir em áreas
comuns. O principal instrumento desse novo padrão de segregação espacial é
o que chamo de "enclaves fortificados” (CALDEIRA, 2000, p. 211).

Tendo em vista uma análise desnaturalizante acerca do processo de produção do espaço urbano, a
partir da abordagem marxista tomamos como pressuposto básico a compreensão analítica de que o
espaço deve ser diretamente vinculado a transformação da sociedade, produzida pelo espaço de
acumulação de capital e pela luta de classes (GOTTIENER, 1997, p. 125). Imprime que a
compreensão passa a ser de que as desigualdades de produção do espaço urbano e a formação de
centros e periferias são resultados das contradições e desigualdades das relações sociais e, a luta de
classes, inerentes ao modo de produção capitalista, e portanto, reflete e expressa nas estruturas e na
organização da cidade. Infere-se a emergência do sistema capitalista com vista a dinamizar a cidade a
fim de atender às demandas deste modo de produção. O modo de vida capitalista é marcado no
espaço da cidade e sua apropriação reflete a sociedade capitalista desigual que o produz, sendo o
fator laboral, o lazer e as relações sociais desenvolvidas no espaço da cidade e de acordo com as
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velhas leis do acumulação capitalista.

Henri Lefebvre, um crítico do fenômeno urbano decorrente do sistema capitalista, compreende a
forma recorrente e contundente com as discussões sobre os processos de industrialização e
urbanização e seus rebatimentos na cidade capitalista. A crescente urbanização e a desigualdade
decorrente de processos espaciais e sociais desiguais são partes fundamentais de sua obra. O espaço
urbano é tomado como lócus da produção econômica e da vida social.

Logo, o espaço conforme Lefebvre é criador e reflexo da sociedade que o habita, assumindo em sua
obra, Carlos (2011) assume que a produção do espaço num determinado momento histórico acontece
a partir da reprodução da sociedade. O espaço aparece como ¨Dcondição para a reprodução ampliada
do capital¡¬ assegurada pelo Estado e com a sua (re)produção vai ser comandado pelo capital.

Dessa forma, a produção desigual do espaço, e nesse contexto a dinâmica entre centro-periferia, é
compreendida enquanto produto social reflexo de uma sociedade de classes, diferenciadas por
aspectos culturais de determinados grupos, no espaço, rompendo com as relações de sociabilidade
entre as pessoas traduzindo-se em um espaço fragmentado. A separação e a segregação rompem a
relação. Constituem, por si só, uma ordem totalitária, que tem por objetivo estratégico quebrar a
totalidade concreta, espedaçar o urbano. A segregação complica e destrói a complexidade
(LÉFEBVRE, 1999, p.24).

As reflexões acerca da mulher que vivi na periferia nesse cenário de intensa precarização do
trabalho, traz à tona elementos críticos de base concreta os quais possibilitam afirmar que a nova
morfologia do trabalho flexibilizado edita um perfil de feminismo resistente, com tendências a se
envolver nos coletivos emergentes, sob o discurso de valorização de suas identidades e dos corpos.
Entretanto, no reordenamento da sociedade ultraconservadora reproduz e reifica a desigualdade entre
homens e mulheres especialmente a mulher negra, ainda que sobre o alcance de melhores ao acesso à
educação superior ou melhor qualificação para o setor laboral. Alarga-se o distanciamento de uma
proposta emancipatória da mulher, especialmente a mulher negra moradora da periferia sob a
perspectiva do direito do indivíduo circunscrito ,fechado em si mesmo (Marx,1989).

Assim, para educar as mulheres para a militância e luta é preciso, principalmente, quando se refere a
uma pedagogia da construção de uma consciência libertadora, para a autonomia, e portanto, o que
perpassar da conquista do espaço público pelas mulheres via a participação social em suas
reinvindicações cotidianas por uma cidade cidadã.

A pedagógica da prática coletiva, da mobilização devem mover o direito à cidade, o que esses
sujeitos reivindicam, é um direito à periferia da cidade. Um direito de ser quem são do ponto de vista
de suas histórias e do modo de vida que consideram típico das periferias, representado por um
imaginário de relações de proximidades e reciprocidades que marcaram a constituição dessas regiões
e, desse modo, oposto em muitos aspectos ao modo de vida individualista da cidade capitalista, para
isso, edificam um,

O ato educativo se dá na relação agente/grupos populares. E este ato é
passível de ser educativo na medida em que ambos os parceiros têm saberes
diferenciados. “O elemento popular ‘sente’, mas nem sempre compreende ou
sabe; o elemento intelectual ‘sabe’, mas nem sempre compreende ou,
sobretudo ‘sente’. [...] o saber se dá justamente quando da interação
saber/sentir; ou seja, o saber envolve o sentir, o se apaixonar pelo saber e
pelo seu objeto. [...] o saber só se dá quando se compreende. A diferenciação
de saberes é que permite o ato educativo (BRANDÃO, 1987, p.111-112).

Para Paulo Freire, a educação popular é uma prática política misturada à tarefa educativa, levando
em conta que a sociedade se transforma passo a passo com propostas populares de educação, mas
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que acontece a partir de uma mobilização, relacionada à organização popular. Ela tem formas
diferentes e graus diferentes (FREIRE, 2001), entendendo “a educação popular como o esforço de
mobilização, organização e capacitação das classes populares; capacitação científica e técnica”
(FREIRE, 2001, p.19). Nessa direção, a definição de educação popular é que ela é um modo de
conhecimento que parte da prática política, ou seja, “[...] o conhecimento do mundo também é feito
através das práticas do mundo; e é através dessas práticas que inventamos uma educação familiar às
classes populares. [...] há modos de conhecer o mundo e as classes populares têm um modo peculiar
de conhecimento” (FREIRE, 2001, p.20).

4-Considerações

Em linhas gerais, esta pesquisa traz elemento societários que frente as contradições antagônicas da
sociedade capitalista vem se reeditando tradicionais e emergentes mazelas sociais, entre elas, até
mesmo as supostamente superadas. É no aguçamento da crise do mundo do trabalho que passamos a
vivenciar a retomada de narrativas históricas com práticas pedagógicas cujo sujeitos a constroem no
cotidiano dos coletivos história, com forte recrudescimento do protagonismo feminino, capaz de
visibilizar a mulher simples “ [...] analisar de maneira relacional a subordinação da mulher ao
homem [...]”, ao movimento de ações práticas no cotidiano que eduquem as relações de gêneros a
partir da organização e participação das mulheres da periferia (SOIHET,1997).

Assim, empreende-se que a mulher, pobre e moradora da periferia, em sua via cotidiana, constrói as
ferramentas pedagógicas de luta na interlocução entre os sujeitos simples, porém, construidores de
suas próprias histórias. Esse processo de autodeterminação não resume ao processo formal escolar,
mas pode ser apreendido no movimento da realidade concreta dos sujeitos, e especificamente,
aqueles que sobrevivem as amarras da lógica da mercantilização das vidas
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