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TÍTULO:  – REFLEXÕES SOBRE A RELAÇÃO ENTRE A INSERÇÃO DA 

MULHER-MÃE NO MERCADO DE  TRABALHO  E O INSUCESSO NO 

APRENDIZADO DA LECTO-ESCRITURA DAS CRIANÇAS. 

Autoras: Elizabeth da Rocha Gonfiantini1 e Regina Meira Aguiar2 

RESUMO:  Este é um dos textos resultado do trabalho do grupo de estudo e pesquisa interdisciplinar das 

Faculdades Oswaldo Cruz. Tal grupo buscou pesquisar as interfaces entre as grandes questões da Economia brasileira e os 

conteúdos dos cursos disponíveis na instituição, sob o prisma da questão de gênero. Esse texto é o resultado da pesquisa 

das relações entre o trabalho da mãe fora de casa e as dificuldades da criança pequena em aprender a ler e escrever. 

Portanto, trata do deslocamento da mulher do trabalho doméstico para o trabalho remunerado, bem como das implicações 

sócio afetivas que disso resulta.  

PALAVRAS CHAVES: Trabalho feminino, lecto-escritura, gênero. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo estimativas do IBGE para Abril de 2004 as mulheres já representam 45,3% 

da PEA, a parcela da população efetivamente voltada para o trabalho remunerado. A 

mulher participa de 38% do mercado de trabalho formal, portanto não é despresível a 

participação feminina nos recursos nacionais advindos do trabalho. 

O crescimento acelerado das mulheres no mercado de trabalho nesses trintas anos 

mudou o perfil das trabalhadoras. Até os anos de 1970, elas eram majoritáriamente jovens, 

solteiras e sem filhos. Hoje, a maioria é de mulheres mais velhas, casadas e mães. Entre 

1985 e 1995, 12 milhões de novas trabalhadoras ingressaram no mercado de trabalho. A 

maioria, no entanto, em condições bem mais precárias que as dos homens e recebendo 

menos que eles, mesmo em cargos semelhantes.  

              As mulheres foram, aos poucos, firmando sua presença no mercado de trabalho, 

conquistando novas áreas e vencendo resistências.  Mesmo assim, a situação apresenta-se 

distante da considerada ideal, além de ganhar menos que os homens, o gênero ainda é 

                                                 
1 Regina Meira Aguiar é socióloga formada pela USP..Pós-graduada pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo – Formação 
social da consciência. Mestra em Ciências da Religião pela PUC/SP onde defendeu a tese: O desafio de reencantar a educação na luta 
contra a exclusão social dos pobres..Professora de História da rede pública e particular por mais de 25 anos. 
Leciona Introdução às Ciências Sociais e Filosofia e Ética na Faec há 8 anos. Milita em defesa da mulher e estuda a questão de gênero 
junto à instituições ligadas ao PCB e Pastoral da Igreja Católica há décadas. Atualmente trabalha como voluntária na Pastoral da 
Solidariedade Social na Paróquia São Domingos em Perdizes. 
 
2 Elizabeth da Rocha Gonfiantini é aluna do curso de Pedagogia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
Oswaldo Cruz, onde cursa o 2° ano. Participa do projeto Ecologia e Educação e Brinquedoteca. Este texto é 
resultado de sua pesquisa no grupo de estudo MULHER&CAPITAL sob a supervisão da professora Regina 
Meira Aguiar que por isso co-assina o trabalho.  
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empecilho para a ocupação de determinadas funções, consideradas masculinas. Além do 

mais, a maioria das mulheres trabalhadoras pertencem aos estratos sociais inferiores e 

sofrem o estigma de não serem consideradas boas mães, já que a falta de creches e escolas 

públicas, em tempo integral, limita ou dificulta sua responsabilidade, historicamente 

construída de cuidar dos filhos. 

A realidade contemporânea das mulheres trabalhadoras redimensiona a função da 

família na educação das crianças, não mais centrando essa tarefa na mãe. A educação da 

criança deixa de ser uma obrigação da mãe, exclusivamente, e passa a ser responsabilidade 

de outros membros da família, como pai e avós. E, como já o provaram diversos 

Pedagogos, a comunicação entre pais e escola, é essencial para facilitar o aprendizado da 

criança na idade do desenvolvimento da lecto-escritura. Ora, essas mães, não têm tempo 

disponível para tal cuidado e deixam toda a responsabilidade para a escola que, por maior 

boa vontade que tenha, não tem competência para substituir a construção da afetividade. 

    Assim, as questões que norteiam esse trabalho são: É possível que ainda continuemos 

falando em reunião de pais e mestres? Como é essa nova mulher, mãe de nossos alunos/as 

das escolas públicas da cidade de São Paulo, onde militaremos nosso magistério vocação? 

Como é possível ensina-las a importância de sua proximidade física com a criança 

aprendente? 

    Nossa hipótese é que a importância do contato físico e proximidade física com o adulto 

com quem tem laços de profundo afeto são essencial para o sucesso do aprendizado da 

lecto-escritura para as crianças pequenas. Ver a mãe ler, ouvir contar histórias, vindas de 

um livro permite a criança transferir o carinho e o afeto que sente naquele momento pela 

mãe para o livro e as coisas escritas. Tendo no cotidiano a presença da mãe escrevendo – 

listas de mercado, receitas, cartas entre outras – desperta o desejo na criança de escrever e o 

fazer com carinho e com amor. Tais lições, por que pessoais, são essenciais e 

insubstituíveis no sucesso do aprendizado de lecto-escritura.   

   Para provar nossa hipótese desenvolveremos em primeiro lugar, as mudanças ocorridas 

com a inserção da mulher no mercado de trabalho remunerado e com horário fixo, o que a 

leva a deixar os filhos sós, com rede familiar ou na rua. Abordaremos de passagem sobre a 

transformação que ocorreu na família, originada pela revolução sexual. Em segundo lugar, 
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abordaremos os modos pelos quais as crianças constroem seu conhecimento e adquire 

técnicas bem como os limites de competência da escola.  

 

 

I – O TRABALHO FEMININO NO BRASIL. 

Até o início do séc. XX,  as mulheres que praticavam atividade remunerada, só o 

faziam em  serviços domésticos como lavadeiras e engomadeiras e, o faziam em casa. A 

partir dos anos 20, começam a aparecer as operárias industriais, em quase sua totalidade 

solteiras (mesmo que já fossem mães) e jovens. A mulher casada só trabalhava fora de casa 

em caso de viuvez, ou abandono dolar por parte do marido - oque era raro- e, se estivesse 

longe da rede de parentesco, como no caso das migrantes. Como se considerava os 

trabalhos domésticos virtudes femininas, as que iam para as fábricas eram aquelas que não 

possuiam tais habilidades, e por isso mesmo, recebiam o adjetivo de mães relapsas.  A 

moralidade da época ditava que os homens deveriam assegurar o sustento da família, 

trabalhando no espaço de rua e as mulheres casadas deveriam ficar em casa, sob a tutela 

masculina.  

        Com a industrialização as mulheres e as crianças compunham mais da metade da força 

de trabalho em certos tipos de atividades industriais, notadamente na de tecidos. As 

mulheres atuavam nas indústrias de fiação e tecelagem, que possuiam escassa 

mecanização.  Elas estavam ausentes dos setores de metalúrgica, calçados e mobiliário, 

ocupado pelos homens (PRIORE, 2001:580) . 

 

  Em São Paulo, já em 1901, quase a metade do operariado textil era feminino e,  

somando-se ao número de menores trabalhando, o resultado era de 72%. (ID: 581). Nos 

anos 20 , as mulheres da classe média, trabalhavam em escolas como professoras ou nas 

secretarias.  As trabalhadoras pobres,  eram operárias, costureiras, floristas  e garçonetes. 

(ID,IBID) A mulher casada e honesta, era impedida moralmente de trabalhar nas fábricas. 

Restava-lhes para sustentar a casa – na ausência de responsável masculino- ou completar o 

orçamento doméstico, trabalhar com costuras, bordados, confecção de doces e comidas, 

engomadeiras,  amas-de-leite, e até cartomantes ou benzedeiras, desde que não se 

afastassem muito da sua principal função: a educação dos filhos. 
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Nas fábricas, a rotina de trabalho era muito pesada, com 10 a 14 horas diárias. 

Faltava legislação trabalhista que promovesse e garantisse os direitos das trabalhadoras, não 

havia condições de higiene  nem condições de trabalho. Os salários eram extremamente 

baixos e alguns domingos eram trabalhados para compensar os feriados na semana. O 

movimento operário protestou contra as inúmeras formas de exploração de trabalho 

feminino e infantil. (ID, 594). 

As crianças, cujas mães trabalhavam em atividades públicas (prova da ausência de 

pai, avô ou tio e, conseqüentemente, da falta de castidade da mãe) das classes populares, no 

início do Séc. XX, devido á importância que se dava à paternidade, eram consideradas 

filhos de ninguém e circulavam de lar em lar, pedindo comida para sobreviver. Quando 

denunciadas, as crianças eram entregue às instituições filantrópicas ou dadas para algum 

casal criá-las e as mães perdiam a guarda das crianças por serem consideradas inaptas para 

a maternidade. Prova disso é que o primeiro orfanato do Brasil, fundado em São Paulo, em 

1904(que deu nome à rua da Vila Prudente) foi criado para guardar os filhos das operárias 

migrantes.   

 Quando não eram mães solteiras, as mulheres podiam contar com as redes de apoio 

familiar. Tais redes eram acionadas em caso de separações- muito raras- por viuvez ou 

doenças que impediam o pai de cuidar de seus filhos.  Essas redes eram formadas por 

parentes mais próximos e por outras pessoas que recebiam a função de apadrinhar os filhos 

dos amigos, de tal maneira que, mesmo na maior penúria a mulher casada não deveria 

descuidar dos filhos para trabalhar fora. O costume de rede de parentesco de apoio à mãe 

trabalhadora sobrevive até hoje, sobretudo nas camadas mais pobres, mas atualmente esse 

apoio se estende à mulher solteira, o que contribui para minorar o estado de abandono das 

crianças, cujas mães precisam trabalhar.      

Na década de 50, do século passado, cresceu  a participação feminina no mercado de 

trabalho, com destaque no setor de serviços: em escritórios, no comércio ou em serviços 

públicos. Entretanto, os preconceitos continuaram. Acreditava-se que, trabalhando, a 

mulher deixaria de lado seus afazeres domésticos e os cuidados com o marido e os filhos.  

As mulheres que trabalhavam fora, sobretudo as operárias, sonhavam com o casamento que 

as libertaría do trabalho. Nessa década, o desenvolvimento econômico no país e acordos 
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internacionais (o desenvolvimentismo) promoveram o aumento dos níveis da escolaridade 

feminina.  O magistério era o curso mais procurado pelas moças, por se assemelhar  à 

função da mãe. 

 

A partir de 1950, introduziram-se mudanças significativas em sua 

vida cotidiana: entrada no mercado de trabalho, acesso à formação 

universitária, novas formas de erotismo, mudanças nos contratos 

matrimoniais, não restrição de suas vidas aos âmbitos domésticos e 

aos cuidados dos filhos. Na busca da defesa dos direitos e nas lutas 

contra as discriminações, as mulheres juntaram-se em movimentos 

políticos, grupos de auto-ajuda,etc.(ALONSO, 2002:27) 

 

 As mulheres vivem, atualmente, em um outro  momento.  A lógica da dependência 

diante dos homens não mais rege a condição feminina nas democracias ocidentais.  

Enfraqueceu-se o ideal da mulher no lar.  Conquistou-se o direito à dissolução do vínculo 

de casamento, legitimou-se o acesso ao estudo e ao trabalho, direito ao voto, liberdade 

sexual, ter ou não filhos como algumas das manifestações do direito da mulher de se auto-

governar. É possível à mulher dirigir seus próprios caminhos, em todas as esferas da 

existência, no mundo contemporâneo. 

          Apesar disso, no trabalho a relação entre homem e mulher nem sempre é igualitária. 

Em média, as mulheres recebem bem menos que os homens pelo desempenho de tarefas 

semelhantes. O trabalho feminino está concentrado em atividades precárias ou em um 

grupo de atividades que apresentam alguma semelhança com suas funções familiares - 

empregadas domésticas, professoras, enfermeiras, secretárias, gerentes, etc. E, assim, as 

fronteiras que limitam a vida das mulheres, atribuindo-lhes mais um destino do que uma 

sina movem-se ao longo do tempo.  Certos terrenos são de acesso mais fácil do que outros, 

como a saúde ou a educação e, de um modo mais geral, o trabalho assalariado. (PERROT, 

1998: 91). 
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Uma mudança, substancial na formas de ocupação3 da mulher é a tendência ao 

constante amadurecimento da mão-de-obra feminina. Enquanto, nos anos de 1981 e 1990, 

as faixas étárias de maiore representatividadeentre 15-23 anos e 24-35 anos, em 1997, 

essa concentraçao parece deslocar-se para 24-35anos e 36-45 anos.(LAVINAS,2003:61) O 

que parece demonstrar que a maioria das mulheres que trabalham são mantenedoras de 

família. O que, aliás, foi confirmado pelo último censo populacional, onde ficou 

demonstrado que hoje, aproximadamente, 25% dos lares são chefiados por mulheres. O 

drama é que as mulheres são a maioria (53,9%) entre os que ganham entre meio e um 

salário mínimo por mês, e essa é a única faixa de rendimentos em que são majoritárias. 

Quanto mais cresce o salário, menor é a participação feminina. Na faixa acima dos que 

ganham até 30 salarios mensais, elas são minoria, mal passando de um quinto dos 

trabalhadores.4 

            Assim, tudo nos leva a crer que é dessa maioria que ganha pouco e sofre a 

discriminaçao de gênero, é que compõe o quadro das mães das crianças das escolas públicas.Aqui 

se faz necessário, então, conceituar gênero. O conceito de gênero, que antes só pertencia à 

gramática, foi transportado para a medicina e a psiquiatria e, depois, para as ciências sociais.   A 

noção de gênero não prescinde da diferença anatômica do sexo, mas importa saber o que isso 

significa e quais são os estereótipos ao redor dos quais os indivíduos de um mesmo sexo se 

organizam numa determinada cultura,  para o feminino,  o que é ser mulher e como sê-lo, estão 

instituídos no imaginário social e implantados de fora, estando construídos portanto, por 

enquanto, dentro das relações de dominação.  (ALONSO, 2002:25).   

 

 

 II -  O PAPEL DA MÃE  NA  APRENDIZAGEM DA LECTO-ESCRITURA. 

 

     Um dos grandes desafios do Brasil, na primeira década do século XXI, é o grande 

número de crianças que, apesar de estar incluídas nas escolas, continuam analfabetas. A 

escola desempenha um papel fundamental nessa exclusão do saber, principalmente, por que 

                                                 
3 Os conceitos de ocupação e desocupação não incluem o trabalho doméstico não-remunerado, geralmente 
exercido pelas mulheres da família, de cuidar das crianças e dos idosos, cozinhar, cuidar da roupa e da casa. 
4 Fonte: Pesquisa Mensal de Emprego, IBGE, junho de 2004. 



 7

as crianças pobres que conseguem entrar numa escola,  saem no final de alguns anos, sem 

ao menos saber ler e escrever.  

 Desde o nascimento, a criança é Sujeito Cognoscente e, se torna aprendente à 

medida que se apropria da linguagem do grupo onde está inserida e na vida cotidiana. Nas 

escolas ensina-se primeiro a escrever e depois a ler, contrariando a lógica do cotidiano. A 

lógica da criança é subordinada à escrita ortográfica nem sempre lógica. (GARCIA,1999: 

22).  Os signos aprendidos que muitas vezes não têm significado para as crianças, são 

vistos como meros segmentos fônicos, nada representando. Qualquer aprendizagem só se 

dá de fato quando o sentido está presente. Para que a leitura faça sentido para elas, as 

crianças deverão ser capazes de associar os significados aos símbolos. Os significados 

residem nos esquemas cognitivos, construídos anteriormente pelas crianças na sua interação 

com a vida concreta. As palavras não trazem em si os significados.   

      Alfabetização implica, necessariamente, a constituição do sentido dos signos escritos. 

Não tem por que impor às crianças frases, palavras, sílabas e/ou letras soltas.  Reduzir a 

aprendizagem da escrita à aprendizagem de sinais é despir a linguagem escrita de todo o 

valor que possa ter para a criança.  

 O aprendizado da escrita é desde o princípio, destituído de 
sentido e monitorado sob a vigilância e tirania da norma 
ortográfica. (...)  A construção do conhecimento é tolhida  e contida 
sob a camisa-de-força do estritamente ensinado. (LEITE, 1997:22) 
 

    
A alfabetização permite ao aprendente ter contato e absorver um novo  modo de 

comunicação e expressão, uma nova linguagem e, posteriormente, apropriar-se das 

caracteristícas da língua. Por isso é fundamental que, desde o início, a alfabetização se dê 

num contexto de interação pela escrita, com a produção de textos livres, em que a criança 

possa expressar sua realidade.  Lendo e escrevendo suas histórias, registrando suas 

experiências, a criança vai progressivamente incorporando a escrita à sua atividade 

cotidiana. (LEITE,1997:67). 

As crianças que ingressam nas escolas tendo o costume de ver e ouvir os pais ou 

responsáveis, ler e escrever, quer seja preencher uma ficha de inscrição no novo emprego, 

assinar o nome nos papéis de admissão ou fazer contas para saber quanto irão dever no final 

do mês, lista de compras do supermercado, orações, receitas de bolos, etc.  Não importa o 



 8

conteúdo: ver escrever  e ouvir ler, numa fase da imitação, leva as crianças a valorizar a 

lecto-escritura. Mais ainda, se as pessoas que escrevem  e leêm com elas, para elas ou, 

simplesmente, na frente delas; têm com a criança laços afetivos. E, já o provou Freud, não 

há afeto maior que o das crianças com suas mães.  

        A criança precisa ter condições favoráveis em sua própria casa, para entender o valor 

social da leitura e escrita.  Listas de compras realizadas pela mãe, revistas e livros na 

residência,  atos de leitura realizados pelos membros da família, entre outras práticas, vão 

demonstrando para a criança a importância e as várias funções do ler e escrever no dia-a-

dia.  Com o auxílio de um adulto podem penetrar no mundo mágico da leitura, despertando, 

assim,  o prazer de ler – e o ler pelo prazer. O adulto mediador da leitura é intérprete de um 

mundo repleto de aventuras que permitem à criança alargar as fronteiras do seu próprio 

mundo.  (BARBOSA, 1994 :137) 

Quem não tem a disponibilidade materna, só lhes resta a escola pública para lhes 

ensinar  desenvolver as habilidades para ler e escrever. Se o professor(a) conseguir 

transferir afetos outros ( personagens da TV, por exemplo.) para si, é possível o sucesso por 

que: 

Para as classes baixas, a televisão e, não o livro, é utilizado 

para a compreensão da leitura e da escrita, principalmente 

porque as palavras escritas no vídeo tornam a grafia de 

algumas delas bastante familiar às crianças, até porque elas 

se mostram referidas aos objetos e não como “pura letra” 

como nos livros.  (ID: 49) 

 

        A criança inicia a construção e apropriação de novos conhecimentos a partir da troca, 

da relação e da interação com o outro. A presença do outro efetiva a realização do 

conhecimento. Quando a criança chega à escola, traz consigo uma competência linguística 

que lhe permite interagir com os demais com muita autonomia. A escola  pode constituir 

um ambiente alfabetizador onde a criança experimenta,  em suas funções sociais, a escrita 

com sentido.  Se a criança tiver a chance de ver um adulto por quem tenha afeto ( por que 

não a professora) ler livros de histórias, podem vir a perceber que, além de figuras há letras. 
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É possível que venham a deduzir que histórias contam-se, também, através de letras.  Nas 

situações vivenciadas,  as crianças constroem hipóteses sobre a utilização da escrita.  

Nas tentativas para escrever, as crianças se deparam com situações totalmente 

novas: o espaçamento entre as palavras,  muitas palavras desconhecidas, distantes de seu 

cotidiano e dificuldades da língua que ainda não conseguem dominar.  Do contato com a 

produção de textos, com a leitura de vários gêneros de textos, com textos presentes no 

cotidiano do aluno e resgatados para a sala de aula, é que vai sendo construído 

concretamente os conceitos dos códigos.  A criança não orientada nesse processo de 

resignificação, busca insistentemente uma lógica que defina correspondências que, sendo 

convencionais, são estranhamente ilógicas. E, nessa orientação o papel do pedagogo é 

insubstituível. 

  Sobretudo para as classes populares, o pedagogo que estiver comprometido com o 

sucesso de suas crianças,  deverá promover alguma forma de motivação secundária, para 

evitar não só o insucesso na lecto-escritura, bem como a evasão escolar. Assim, é 

necessário dispertar o prazer de estar na escola, o carinho e um intenso afeto que, funcione 

como motivação principal. Mas, isso acontece com uma minoria de professores.   

 Todo o apendizado envolve, dialéticamente, os campos afetivo e cognitivo. O 

aspecto afetivo tem profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual. Ele pode 

acelerar ou diminuir o ritmo do desenvolvimento.  Ele determina sobre que conteúdos a 

atividade intelectual se concentrará (WADSWORTH,1999:37)  O afeto e a cognição se 

desenvolvem no mesmo sentido, com iguais mecanismos de construção, tendo como 

resultado o conhecimento. A criança que não é capaz de relacionar as técnicas da lecto-

escrita com as dimensoes afetivas, tem dificuldades maiores no ambiente escolar. 

 A criança motivada encontra-se em melhores condições para aprender a ler. O 

interesse em ler indica a motivação que leva a criança se tornar envolvida para descobrir o 

sentido da leitura. O fato do ensino da leitura não se centrar nas construções ativas das 

crianças, pode resultar no desvio de sua atenção das atividades que o professor define mais 

importantes. O que não favorece a construção do sentido da leitura, além de,  trazer 

consequências afetivas negativas na   escolha da prática da leitura por vontade própria.  Tal 

abordagem parece estar em desacordo com o objetivo que se quer alcançar, o da criança 

descobrir na leitura seu significado, para justamente ler por prazer. 
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 É importante nos recordarmos que, as crianças pertencentes às classes sociais 

menos favorecidas dominam formas de linguagens que são sistemas linguísticos 

perfeitamente estruturados, possuindo capacidade para a aprendizagem conceitual e o 

pensamento lógico, mas distantes dos padrões da escrita culta.  No entanto, esse fato não 

deve ser considerado empecilho para a criança aprender a ler e escrever, mesmo porque, 

atualmente, o domínio da fala padrão deixa de ser um pré-requisito para a aprendizagem 

da leitura, levando-se em conta que a lingua oral é reestruturada a partir da aprendizagem 

da leitura (BARBOSA, 1994:82). 

  

CONCLUSÃO 

“ Anne-Marie fez-me sentar á sua frente, em minha cadeirinha; inclinou-se, baixou 

as pálpebras e adormeceu. Daquele rosto de estátua saiu uma voz de gesso. Perdi a 

cabeça: quem estava contando? O quê? E a quem? Minha mãe ausentara-se: nenhum 

sorriso, nenhum sinal de conivência, eu estava no exílio. Além disso, eu não reconhecia 

sua linguagem. Onde é que arranjava aquela segurança? Ao cabo de um instante, 

compreendi: era o livro que falava.” ( SARTRE,1984:34-35) 

Quem de nós leitores não se reconhece no texto acima? Quem de nós não se recorda 

de uma mulher segura como um rochedo no qual, muitas vezes, nos apoiavámos para ouvir 

as palavras ganharem vida? Será que SARTRE teria sido tão brilhante intelectual se não 

tivesse tido esse aconchego com sua mãe ao ler? A partir de nossas pesquisas concluímos 

que a participação na leitura  de adultos, com quem tem algum tipo de afetividade, é que a 

criança descobre que a leitura a faz viver experiências não existentes no seu dia-a-dia. A 

trama do texto permite-lhe experimentar diversos sentimentos como alegria, tristeza, 

mêdo...  Nessas ocasiões, a criança passa a entender o livro como sendo uma caminho 

interessante para trocas interpessoais. Ao chegar à escola, essa criança traz consigo o desejo 

de ler, que é a estrutura do aprender a ler, já estimulado e desenvolvido no ambiente 

familiar. 

O primeiro passo para a leitura é a audição de livros. 

A audição de leitura feita por outros tem uma tripla função: 

cognitiva, linguistica e afetiva.  A nível cognitivo, ela ensina a 

compreender os fatos e atos, a melhor organizar e reter a 
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informação, a melhor elaborar os roteiros e os esquemas 

mentais. No nível lingüístico, a audição de livros permite 

esclarecer um conjunto muito variado de relações entre a 

linguagem escrita e a linguagem falada, levando a criança a 

aumentar o repertório de palavras e desenvolver estruturas 

de frases e de textos. ( MORAIS, 1996:172) 

 

No nível afetivo, a criança descobre o mundo mágido da leitura pela voz, cheia de 

significados, de quem ela mais confia e com quem se identifica. Para descobrir o prazer da 

leitura, essa é a melhor maneira. Essa relação de compartilhamento afetivo faz surgir 

vigorosamente os recursos cognitivos e lingüísticos.  

No entanto,  um grande número de crianças das classes populares não vivencia essas 

experiências. Como vimos acima, hoje a maioria das criaças vivem com mães que 

trabalham fora e ganham pouco, o que lhes obriga a maior carga de trabalho. Ao chegarem 

em casa, ou não dispoem de tempo (há necessidade de fazer o trabalho doméstico) ou estão 

esgotadas pelo cansaço ou as crianças dormem ou não se pode perder o programa de 

televisão ou ver aquele namorado... enfim, nesses lares pouco ocorre a audição de textos 

escritos com a suavidade do afeto descrito por Sartre acima.  

Na idade certa, praticamente todas as mulheres pobres e que trabalham matriculam 

seus filhos nas escolas. Lá são submetidas às metodologias tradicionais. Como o/a 

professor/a dão aulas para a classe – e não poderia ser de outro modo -  tanto as crianças 

que tiveram experiências prévias com a leitura – cada vez em menor número- como as 

outras terão o mesmo tipo de aula.  A escola tem seus limites e não é possivel ao professor 

substituir  esse afeto, essa atenção especial e individual que a mãe pode oferecer, ouvir o 

livro falar. 

As crianças cujas  mães trabalham e se ausentam de casa  por dez  ou doze horas.  

Sabem pouco, não por falta de curiosidade nem por 

falta de capacidade, mas porque não tiveram a quem 

perguntar no momento oportuno, porque não havia  alguém 

por perto que pudesse responder as perguntas que todas as 

crianças se colocam no início, porque não tiveram a 
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oportunidade de confrontar suas escritas iniciais com as 

escritas produzidas por outros (e enfrentar os conflitos que 

estas confrontações acarretam). ( FERRERO, 1992:71) 

 

As mães da classe trabalhadora, preocupadas em prover as necessidades básicas de seus 

filhos, sentem-se sobrecarregadas com as exigências das crianças. Quando estas pedem 

orientação, normalmente, as mães deixam que busquem as respostas por si próprias. O diálogo e 

a busca de soluções em conjunto por que se nutre afeto, pode favorecer estrutura lingüística e 

condiciona o que a criança aprende, estabelecendo os limites dentro dos qual a aprendizagem 

futura terá lugar. A leitura e a escrita não podem ser consideradas atividades isoladas do processo 

de desenvolvimento da criança, fazendo parte da evolução da linguagem que se inicia, logo nos 

primeiros dias de vida da criança. A compreensão da palavra impressa (leitura) e a expressão da 

palavra impressa (escrita) são os estágios superiores do desenvolvimento da linguagem. 

As crianças dependem das mães, ou de suas substitutas, que as ajudem a 

desenvolver a habilidade para a escrita. Nisso são insubstituíveis, pois a complexidade da 

aprendizagem da lecto-escritura exige da criança muito esforço e persistência. Contudo, se 

houver o reforço afetivo e individual de uma mãe, a atividade será tão prazerosa, como a 

descrita por Sartre.  Resta saber como a mãe trabalhadora, que ganha pouco, que na maioria 

das vezes são mantenedoras do lar e que, exerce dupla ou, às vezes, tripla jornada de 

trabalho conseguirá ter tempo, e/ou paciência para ler com e para sua criança. E, no 

entanto, a necessidade concreta da criança é cognitiva e afetiva. Tais necessidades não 

satisfeitas geram carências intelectivas por toda a vida.     

A mãe trabalhadora, por vezes, acaba transferindo sua participação nesse momento 

de aprendizagem de seu filho, para outras pessoas.  Se existir a rede de apoio, formada por 

familiares, a criança não ficará no total desamparo.  No entanto, aquela criança que tem a 

sua mãe ausente nos momentos de suas dúvidas, tende a ter um rendimento escolar aquém 

do esperado. A cognição e o afeto caminham juntos, influenciando-se mutuamente. 

Portanto, é um dever ético que os pedagogos escolham um espaço para conscientizar as 

mães que trabalham fora, sobretudo as que estão sozinhas na tarefa de educar seus filhos, 

da necessidade de sua atuação para que seu filho tenha sucesso na aprendizagem do ler e 
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escrever. Pensamos que essa é a atuação feminista fundamental para quem tem a educação 

como sua vocação. 

Concluindo, a importância da afetividade das mães com seus filhos, sobretudo na 

tenra idade é fundamental. Para que se produza uma geração que desenvolva as 

competências necessárias para o sucesso profissional e pessoal, há que se começar com o 

aprendizado da lecto-escritura. Portanto, rever as grandes questões relacionadas à 

independência feminina, a inserção no mercado de trabalho e a revolução sexual que a 

deixou com o encargo de manutenção de seus filhos, sem liberá-las das funções especificas 

da maternidade é o desafio da educadora comprometida com a escola pública. Isso por que 

tal situação é ainda mais grave nas camadas populares devido aos salários baixos e a 

exploração de gênero e de classe. 

Queremos ainda dizer que, esse texto é apenas uma síntese de nosso trabalho de 

pesquisa desenvolvido no grupo de pesquisa da relação Mulher & Capital. Há muitos 

outros dados, tabelas e gráficos que não couberam aqui, mas que serão divulgados e 

sujeitos a crítica, no dia 12 de novembro de 2004, para toda a comunidade acadêmica 

Oswaldo Cruz.  
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