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 A pesquisa desenvolvida visa aprofundar reflexões sobre as práticas da escrita de 

mulheres e o que estas mulheres dizem sobre a própria condição, de mulher. São práticas de 

escrita, também de leitura, que desafiam para outros olhares e outras questões, especialmente 

quando se tratam de mulheres "escritoras" com escolaridade incompleta. Para pensar essas 

práticas da escrita de mulheres "comuns" tomamos como obra referência Quarto de despejo 

de Carolina Maria de Jesus (2001) – diário escrito durante cinco anos, na década de 50, por 

uma mulher pouco escolarizada, negra, moradora da favela do Canindé – SP. Elegemos como 

material teórico, autores que analisam a escrita no âmbito das práticas culturais (Chartier, 

Certeau), e autoras que vêm contribuindo intensamente para as reflexões no campo da história 

das mulheres (Perrot, Scott, Beauvoir).  A pesquisa estabelece como materiais de análise o 

que dizem, sobre as próprias práticas da escrita, mulheres que possuem uma escrita efetiva e 

que não completaram o processo de escolarização, inseridas em classes de Educação de 

Jovens e Adultos, e os escritos (cadernos, textos) disponibilizados. A busca pelos sujeitos 

aconteceu por meio de questionários, nas escolas de EJA, no município de Rio Claro. As 

quatro mulheres, colaboradoras da pesquisa, participaram de três entrevistas recorrentes, 

gravadas e transcritas, e disponibilizaram seus respectivos materiais (cadernos e textos). 

Como procedimentos de análise, norteamo-nos pelos eixos temáticos levantados nos textos 

teóricos, na obra Quarto de Despejo, acima referida, e nas fontes materiais coletadas – 

Práticas da Escrita, Escrita de Mulheres (o que escrevem) e Escrita de si. Os escritos 

disponibilizados pelas mulheres eram compostos de cadernos (diários), poesias e textos 

escritos a partir de temas cotidianos. A prática da escrita não seguia uma rotina, acontecia nos 

intervalos da vida diária, com horários diversos e sem relação com as tarefas escolares. O ato 

de escrever é uma prática da vida íntima de cada uma dessas mulheres, carregada de sentidos 

a escrita vai tecendo as tramas na folha de papel. Entre os temas que essas mulheres escrevem 

estão: o contexto familiar, natureza, sentimentos, condição feminina e a própria condição, 

questões de poder, problemas sociais e sobre a própria escrita. A pesquisa busca levantar e 

analisar essas práticas, compreender o que move esta escrita, o que estas mulheres escrevem 

enquanto mulheres e sujeitos de um meio social e em que condições (materiais, culturais, 

históricas) se dá a produção de suas práticas, contribuindo assim, para ampliar a visão sobre 

as práticas da escrita, realizadas especialmente por pessoas adultas. A pesquisa foi 

apresentada como dissertação de Mestrado e defendida na UNESP de Rio Claro em 2009. 


