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         Historicamente as mulheres tiveram mais dificuldade de acesso à escolaridade. Até início do século XX só as mulheres de famílias abastadas tinham condições de freqüentarem uma escola, geralmente escola religiosa, que tinha como função formar as moças de boa família para o exercício da maternidade e gerência do lar.
    Segundo Louro (1997: 447), a idéia de escolarizar as mulheres aparece na primeira Lei de instrução pública em 1827 associada à função de educadora dos filhos, “... São elas que fazem os homens bons e maus; são as origens das grandes desordens, como dos grandes bens; os homens moldam a sua conduta aos sentimentos delas”. Conforme se pode observar, a preocupação da legislação era a de formar um cidadão condizente com os princípios adotados pela Nação, formação que se iniciava no lar com a educação doméstica.
As mulheres das gerações mais recentes foram paulatinamente ocupando as salas de aula em busca de formação não apenas para ingresso no mercado de trabalho formal, mas estimuladas pela revolução de costumes ocorrida no final da década de ‘60 início dos anos 70, quando se difunde outra concepção do papel da mulher e a necessidade delas ocuparem outros espaços sociais fora do recôndito do lar e da esfera familiar. No Brasil, agregada à mudança de costumes, a expansão do capitalismo, o aumento dos postos de serviço provocado pelo processo de industrialização, a urbanização que transfere grande contingente populacional do campo para a cidade, levaram as mulheres de um seguimento social Segundo RAGO (1997), no início do século XX o proletariado era constituído em grande parte por mulheres e crianças. Mulheres das classes populares, geralmente imigrantes. As mulheres das classes de melhor condição econômica não trabalhavam, entre outros fatores, por ser o trabalho feminino fora do lar uma pecha.  a assumirem trabalho também fora de casa para contribuírem economicamente no provimento da sobrevivência da família.
Nesse processo de ocupação do mercado de trabalho, se observa a separação provocada pela condição sócio-econômica: as mulheres pertencentes a uma classe economicamente privilegiada ocuparam os melhores postos de trabalho em função de terem maior e melhor formação escolar; as mulheres pertencentes às camadas populares ocuparam funções menos exigente no que diz respeito à escolarização LAVINAS (1996) apresenta dados que comprovam a desigualdade na ocupação do mercado de trabalho, provocada pelo gênero, e entre as mulheres a desigualdade provocada pela condição sócio-econômica, etnia e escolaridade.. Para Antunes (2000:109), o mundo do trabalho reproduz a histórica divisão social e sexual,
 “(...) onde os homens e as mulheres que trabalham são, desde a família e a escola, diferentemente qualificados para o ingresso no mercado de trabalho. (...) o capital incorpora o trabalho feminino de modo desigual e diferenciado em sua divisão social e sexual do trabalho, (...) precarizando com intensidade maior o trabalho das mulheres Itálico do autor.. Os salários, os direitos, as condições de trabalho”. 
O presente artigo trata de uma investigação apresentada como dissertação de mestrado (PPGEDU/UFRGS), realizada junto a um grupo de mulheres trabalhadoras em separação de resíduos sólidos, atividade tida como trabalho precário no aspecto das condições de realização e não atendimento dos direitos trabalhistas mínimos. Trata-se de uma atividade que não está legalmente regulamentada, de caráter autônomo, gerida pelos próprios trabalhadores. A pesquisa realizou-se no galpão de separação da Associação Ecológica Rubem Berta, localizado na zona Norte da cidade de Porto Alegre. Naquela unidade de separação a mão de obra feminina representa mais de 90% do total de trabalhadores, o nível de escolarização é insuficiente ou em muitos casos, inexistente. 
A investigação se deu em torno dos sentidos existentes e da instituição de outros sentidos para o ato de escolarização, produzidos a partir dos seus imaginários sociais. Como sentidos instituídos são reafirmados os aspectos pragmáticos e instrumentais da escola como agência formadora para o mercado de trabalho e possível promotora de mudança no nível socioeconômico, através de uma melhor colocação no mercado para aqueles que acessam os conhecimentos escolares.
 No âmbito dos sentidos instituintes, que se produzem no imaginário social ao se escolarizarem, as mulheres recicladoras querem o conhecimento escolar para criar autonomia num mundo onde a decifração dos símbolos gráficos é uma necessidade cotidiana, para acompanhar e contribuir na formação escolar dos filhos, e ainda, para estabelecerem relações sociais individuais e coletivas bem como para a constituição de suas identidades.
Apropriei-me do conceito de imaginário social apresentado por Cornelius Castoriadis (1982), para quem o imaginário radical, considerado por ele como o imaginário social, é instância criadora por excelência, onde o homem cria as instituições e produz sentidos funcionais para as mesmas. De modo que, ao irem à escola, as mulheres tinham clara sua função socialmente difundida, no decorrer do processo de escolarização seus imaginários transcenderam produzindo outras funções coerentes com suas necessidades culturais, individuais e coletivas. Outro aspecto da investigação é como esses sentidos e necessidades são trabalhados na prática educativa, a partir das tensões provocadas no encontro de imaginários diversos sobre as práticas escolares.
 As mulheres em cena: o galpão e a sala de aula.
O galpão de separação é o local para onde são destinados os resíduos sólidos coletados pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana-DMLU. A coleta seletiva foi implantada na cidade de Porto Alegre no inicio da década de ‘90 como demanda apresentada pelos catadores e carrinheiros  Até ser implantada a coleta seletiva, o lixo seco era recolhido nas ruas por homens e mulheres, que empurrando pequenos carros peregrinavam pelas ruas da cidade em busca da matéria prima para ser vendida. A separação era realizada nos aterros sanitários localizados nos arredores da cidade de Porto Alegre. para a Administração Pública Municipal. Esta iniciativa possibilitou o assentamento em bairros populares, de trabalhadores sem teto que habitavam na rua em condições precárias. Possibilitou ainda a regularidade mínima de uma atividade econômica para este seguimento populacional. Atualmente a coleta seletiva ocorre em 90% da cidade recolhendo cerca de 60 toneladas por dia do lixo seco gerado.
A carga horária de trabalho é de seis horas distribuídas em dois turnos, com intervalos para lanche e almoço. Às mulheres cabe a tarefa de separação do lixo, uma atividade periculosa do ponto de vista de salubridade e das condições de realização A separação do lixo consiste na classificação pela natureza da matéria prima, plástico, papelão, vidro, etc. Este trabalho é realizado sem equipamentos de proteção, tais como: luvas, máscara e óculos, este imprescindível, no meu ponto de vista, para o estilhaçamento manual dos vidros.; aos homens são reservadas as atividades que exigem força física como descarregar os tonéis com o lixo classificado, prensar e pesar os fardos e carregar os caminhões com o produto vendido. Embora se observe essa divisão sexual do trabalho, nenhum trabalhador está excluído da possibilidade de realizar qualquer tarefa dentro do galpão.
As recicladoras têm entre 20 e 60 anos de idade, de origem camponesa, migraram cedo para a capital ou região metropolitana. Essas mulheres, além de terem trabalhado no campo, algumas atuaram como empregada doméstica e faxineiras, outras, disputaram o lixo nos aterros sanitários ou recolheram-no nas ruas da cidade. O trabalho no galpão, apesar das condições precárias e insalubres, segundo depoimento delas, representa um avanço do ponto de vista da melhoria das condições de realização.
Ao chegarem, trocam suas roupas por um uniforme de trabalho, um casaco azul, ou usam seus andrajos. No inverno, sobrepõem algumas peças para se protegerem do frio. Estão sempre com a cabeça protegida por lenços, bonés, que não encobrem só o cabelo, encobre também o rosto, sufoca o olhar, esconde o sorriso. É como se fosse uma proteção aos tantos estranhos e curiosos que aparecem para visitar o galpão. Vemos o corpo de quem trabalha, mas não podemos olhar nos olhos, nem elas nos encarar com plenitude, mas de soslaio, por baixo do boné, observando as reações de quem as ver.
Outro detalhe que chama atenção são as unhas grandes e pintadas da maioria delas, geralmente descuidada, mas pintadas. E os dedos cheios de anéis! Usam vários anéis no mesmo dedo, anéis em todos os dedos, anéis em grande quantidade. É como uma simbologia, a mão que se produz para pegar no lixo, como uma maneira de tornar menos grosseira e “feia” sua atividade, uma proteção da mão, para que esta se diferencie do lixo. A mão sofrida, maltratada, mas glamurosamente ornamentada por tantos anéis, enormes, coloridos, alegres.
Esses pequenos detalhes indicam que não perderam o cuidado consigo, que não esqueceram sua feminilidade, que não se identificam com a matéria prima de trabalho. Costumam falar ao se sentirem magoadas pelos olhares de rejeição e espanto: “Trabalhamos com lixo, mas não somos lixo”. São mulheres corajosas, resistentes, que lutam contra um “destino”; são mulheres que escondem sua beleza atrás de marcas produzidas por uma vida árdua; são mulheres solidárias, amorosas, duras às vezes, mas são também extremamente doces e afetivas se confiam no estrangeiro, tanto para mostrar a doçura, quanto a rudeza.
A escolarização no galpão Rubem Berta é uma iniciativa recente e apresentada como demanda pelos próprios recicladores. O atendimento de tal demanda se dá a partir de uma parceria entre a Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul-UFRGS/FACED através de um projeto de extensão, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre através do Movimento de Alfabetização-MOVA e a Associação Ecológica Rubem Berta. 
O projeto teve inicio em abril de 1999 com uma turma de alfabetização e outra de pós-alfabetização funcionando nas dependências do galpão. Atualmente os alunos e alunas que avançam de série são integrados ao Programa de Formação de Jovens e Adultos Trabalhadores-PFJAT, oferecido pela FACED. A turma de alfabetização onde foi realizada a pesquisa tinha um total de treze alunos matriculados: doze mulheres e um homem, que desistiu de continuar freqüentando a sala de aula em razão das inúmeras interrupções nas atividades escolares em função do trabalho. 
A idade das alunas variava entre 26 e 55 anos. Tínhamos numa mesma sala várias situações quanto ao processo de escolarização: desde aquelas que nunca haviam freqüentado uma sala de aula, até casos avançados no processo de aprendizagem proporcionada, tanto por experiências anteriores de escolarização, quanto por histórias de auto-aprendizagem. No entanto, todas tinham um ponto em comum: não estudaram porque precisaram trabalhar para ajudar os pais na lavoura ou no cuidado com os irmãos mais novos, ou deixaram de estudar pelos mesmos motivos. Todas as alunas desejam “aprender a ler, escrever e fazer continhas”. As duas horas de aula, antes da jornada de trabalho no galpão, representam a conquista para umas de voltarem a estudar e para outras, significa ser estudante pela primeira vez na vida e ainda, poder conciliar o trabalho à possibilidade de freqüentarem uma sala de aula.
A turma de alfabetização estava sob orientação e supervisão do MOVA responsável também pela remuneração da professora, aluna do curso de Pedagogia/FACED, em fase de Estágio Supervisionado. Os conteúdos escolares eram definidos a partir da orientação do MOVA, das necessidades e solicitações apresentadas pelas alunas, tendo a professora a preocupação de encontrar o equilíbrio entre as diferentes orientações.
Os temas discutidos em sala eram provocados pelas situações vivenciadas pelas alunas no local de trabalho tais como: condições e relações de trabalho, remuneração, relações interpessoais. O valor econômico do trabalho era o tema predominante, principalmente na semana do pagamento. Neste período, o contexto da sala de aula era totalmente alterado, as alunas ficavam tensas, desatentas, faltavam às aulas. Elas estabeleciam uma espécie involuntária de rodízio: enquanto um grupo estava trabalhando na esperança de aumentarem a produção e conseqüentemente a remuneração, outro grupo estava na sala de aula para garantir a presença da professora e a manutenção da sala de aula.
As produções textuais sempre se referiam a baixa remuneração. Frases como, “porque ganhamos tão pouco” apareciam nos pequenos textos que construíam. Estabeleciam relação entre o salário insatisfatório e suas condições de vida, extrapolando o espaço micro de trabalho, buscando explicações na estrutura macro-social. Viam no trabalho, além da fonte de sobrevivência, uma função corretiva, utilizada para “afastar as pessoas das drogas, da malandragem”. Em seus discursos o trabalho aparece como traço diferenciador entre uma pessoa honesta, direita e aquelas que não possuem essas qualidades.
 Para elas, a escola é importante, mas, não mais que o trabalho. Sempre surgia um motivo que as tirava da sala de aula. Quando estavam com problemas pessoais alegavam que “não estavam com cabeça para ir a aula”. A “falta de cabeça” era provocada pela falta de comida em casa, de gás de cozinha, de remédio para um filho ou neto doente, entre tantas outras necessidades concretas do cotidiano. Observei que elas vivenciavam uma relação de ambivalência Uso o termo Ambivalência na perspectiva de que as mulheres recicladoras vivenciam uma relação oscilante entre a educação e o trabalho: ao tempo que querem à escola, “pra aprender alguma coisa, precisam do trabalho para sobreviver”. Tanto um quanto outro são importantes, mas, um interfere no outro, fazendo com que elas quase sempre priorizem o trabalho, sem, no entanto, abrirem mão da escola. entre o trabalho e a escola. Mesmo priorizando o trabalho, não deixavam de ir à sala pedir para a professora passar atividade para casa. Pegavam emprestado o caderno de quem tinha ido à aula utilizando o intervalo para copiarem as atividades realizadas em sala.
Embora estejam desenvolvendo uma atividade de grande valor social, considerando que estão contribuindo para a desacumulação e reaproveitamento dos resíduos sólidos produzidos pela população, o que de fato as motiva a realizarem este tipo de atividade é, antes de tudo, a questão da sobrevivência. Quando a professora propunha uma discussão referente ao lixo em sala de aula, tais como os problemas ambientais e de saúde causado pelo lixo, elas resistiam em aceitar ser esta um discusão que deveria ser realizada no espaço de sala de aula. Muitas vezes reiteravam que não queriam falar de lixo, queriam aprender sobre outras coisas.
Decifrando o percurso metodológico.
Os procedimentos metodológicos foram tomando contorno durante a realização da pesquisa. Tive a preocupação de ir ao campo com a convicção de que seria impossível apreender a realidade em categorias definidas a priori, em analises fechadas, sabendo da dificuldade em delimitar o problema social que me propunha pesquisar em sua abrangência, sendo que não era minha pretensão abarca-lo em toda a sua complexidade, mas aproximar-me deste sob a orientação de um ponto de vista. 
Na proposição desta pesquisa, lançando mão da intuição Uso o termo “intuição”, com o sentido atribuído por Maffesoli, como um saber “oriundo de um tipo de sedimentação ancestral, (...) ‘saber incorporado’, (...) ‘um inconsciente primordial’ que determina nossas maneiras de ser, nossos modos de pensamento, (...) as diversas posturas existenciais que marcam a vida diária. Maffesoli utiliza a “intuição societal”, para postular a existência de uma “intuição intelectual” como uma postura metodológica do pesquisador frente à realidade pesquisada. Maffesoli, 1998:130-131. e do pouco já visto no campo a ser pesquisado, deixei a metodologia com espaço para a flexibilidade, de modo a agregar o inesperado, pois pressentia que o campo surpreenderia, que a realidade assaltaria as poucas previsões feitas. Tal postura fundamenta-se em uma visão de ciência hoje defendida por autores como Georges Balandier (1997:10), quando este diagnóstica que: “A ciência atual não busca mais uma visão do mundo totalmente explicativa, o que produz é parcial e provisória. A ciência confronta-se com uma realidade incerta, de fronteiras imprecisas e mutáveis, estuda ‘o jogo dos impossíveis’, explora o complexo, o imprevisível, o inédito”.
Agrego ainda a idéia de “complexidade”, apontando para o encontro de uma realidade dinâmica, fugidia, “ambivalente”, complexa, por compreender que a realidade social não comporta em um tratado teórico, e por sua própria natureza apontar para a impossibilidade de delimitação e apreensão na sua totalidade, sendo que, querer ter o olhar da totalidade é deveras pretensioso. Aproximo-me da idéia de “complexidade” apresentada por Edgar Morin (1998:176-177), quando esse diz que: “... o problema da complexidade é, antes de tudo, o esforço para conceber um incontornável desafio que o real lança a nossa mente. (...) o pensamento complexo comporta em seu interior um principio de incompletude e de incerteza”. 
Considerando a natureza do trabalho ali realizado: separação de resíduos sólidos para reaproveitamento; o estigma que ainda se sobrepõe a este tipo de trabalho; os trabalhadores e trabalhadoras que ali atuam, com suas histórias de vida carregadas de significações próprias, com percursos que se entrecruzam na realidade e no imaginário por eles constituídos; o processo de escolarização que ocorre em um espaço incomum ao ambiente escolar tradicionalmente conhecido; as condições objetivas para a atividade produtiva e os elementos que essas condições acrescentam ao processo de escolarização de homens e mulheres recicladoras; a relação tensa entre escola e trabalho; e, o entrecruzamento do imaginado e do vivido compõe um tecido complexo, multifacetado, comporta o avesso. Segundo Morin (1998:188), “Complexus é o que está junto; é o tecido formado por diferentes fios que se transformaram numa coisa só. Isso tudo se entrecruza, tudo se entrelaça para formar uma unidade da complexidade; porém, a unidade do complexus não destrói a variedade e a diversidade das complexidades que o teceram”.
Agrego ainda a idéia de “ordem/desordem” apresentada por Balandier (1997:121) na seguinte perspectiva: “A ordem e a desordem são como duas faces uma moeda: indissociáveis. São dois aspectos ligados ao real, sendo que um, baseado no senso comum, parece ser o inverso do outro”. Trago “ordem/desordem” como uma possibilidade de compreensão da realidade social do galpão de reciclagem da Associação Ecológica Rubem Berta por entender que o lixo, como matéria prima de trabalho, produzido pela sociedade consumista, avançada tecnologicamente, comporta em si a produção de “desordem” enquanto o perigo que este representa aos recursos naturais do planeta; e a atividade de separação de resíduos representa uma forma de “ordem” para as sociedades prosperas que ao produzirem os bens de consumo não prevêem, ou não se responsabilizam pelas conseqüências contidas neste alucinado processo de produção que em última instancia, provoca danos de ordem ecológica ao planeta e aos seres vivos que nele habitam Estima-se que o consumo do plástico, subproduto do petróleo e de grande resistência podendo levar até 100 anos para desaparecer, chega a atingir cerca de 100 milhões de toneladas de produção por ano no mundo e, 2,5 milhões de toneladas anuais no Brasil. Organizações ambientalistas defendem que sejam dos fabricantes as responsabilidades pelos materiais descartáveis produzidos, idéia já difundida na Europa e Estados Unidos, prática conhecida como “EPR-extended producer responsability” (responsabilidade estendida ao produtor). No Brasil os fabricantes defendem-se responsabilizando as prefeituras pela coleta integral do lixo.. 
A acumulação de resíduos sólidos e a falta de um destino seguro para o mesmo, provocado principalmente pelo mercado produtor, que não considera sua a responsabilidade sobre os danos provocados fora da lógica mercantil, fazendo surgir a necessidade de se pensar o que fazer com as sobras dos bens consumidos, é o imprevisível. O reaproveitamento das sobras surge como alternativa para dar um fim útil ao já utilizado, “ordenar” o que está fora da “ordem”. Esta conjuntura, por sua vez, cria a atividade de catação e separação de resíduos como alternativa para aqueles que, fora da ordem do mercado de trabalho regulamentar, vivem uma vida errante e de exclusão do mercado produtor, e do mercado consumidor, das benesses da sociedade moderna, produtoras de avanços tecnológicos.
A imagem do galpão abarrotada de resíduos lembra um cenário de “desordem” na perspectiva do senso comum: os restos, a sujeira, os insetos que ali sobrevivem e se reproduzem, os miasmas e as doenças que a partir desse ambiente podem se proliferar. Mas, neste ambiente onde reina a desordem pode estar a ordem para a vida de dezenas de pessoas que, excluídas do mercado regulamentado de trabalho, buscam nas sobras condições socioeconômicas de sobrevivência. Criam no subterrâneo da “desordem” condições para participarem minimamente da “ordem” do mercado consumidor, igualando-se em parte aos que produzem os restos dos quais os separadores retiram sua sobrevivência.
O movimento entre ordem/desordem gera um estado de ambivalência, pois ao tempo em que os catadores renegam o lixo pelo valor social contido nele, sobrevivem dele, dependem dele, negando-o, mas esperando-o em grande quantidade, com melhor qualidade para obterem maior rentabilidade. No lixo está contida a “ordem” da sociedade e do mercado produtor avançado e a “desordem” da produção desenfreada de resíduos que abala a ordem natural e a harmonia da vida ecológica do planeta. No lixo está contida a “desordem” da grande quantidade de resíduos nos centros urbanos ameaçando a qualidade de vida dos indivíduos e está a “ordem” proporcionada pela possibilidade de ocupação remunerada aos pobres desempregados. Na linha da crítica à racionalização extrema na sociedade moderna industrial feita por Castoriadis(1982),  Balandier(1997: 158-159), em suas considerações sobre a sociedade moderna aponta a razão instrumental como produtora de uma “ordem” com efeitos perversos, portadores de “desordem” e degradações, uma ordem que se volta contra o homem, “a ordem de uma sociedade louca”.  
            Este olhar foi se formando a partir da interação que estabeleci entre o espaço onde a pesquisa se deu, os sujeitos que lhe dão vida e a compreensão teórica construída com a ajuda de vários autores, principalmente os que permitem possibilidades de aproximação da realidade social sem um olhar hermético, mas com uma postura de incompletude, de incerteza, de acolhimento ao imprevisível, de ver o real como um movimento “... que incessantemente nos impõe situações que jamais havíamos visto” (Barbier, 1993:201). Esta abertura não quer dizer desleixo, descuido, ao contrario disso corremos riscos por estarmos enredados com o novo, sujeitos às intempéries, exigindo mais cuidado e mais vigilância para não cairmos no relativismo absoluto, tendo a preocupação de estabelecermos uma relação “dialógica entre certeza e incerteza” (Morin, 1999).
Com esta perspectiva, me aproximei dos pressupostos da Etnometodologia para orientar o percurso metodológico, por ter esta teoria a preocupação de proporcionar ao investigador, “(...) a busca empírica dos métodos que os indivíduos utilizam para dar sentido e, ao mesmo tempo construir suas ações cotidianas: comunicar, tomar decisões, raciocinar” (Coulon, 1995:17). 
A etnometodologia, “ciência dos etnometodos, isto é, procedimentos que constituem o ‘raciocino sociológico prático” (Coulon, 1995:15), é uma teoria originaria do campo da Fenomenologia, aplicada inicialmente a estudos e pesquisas no campo da Sociologia e da Sociologia da Educação, que se preocupa em conhecer como os atores sociais percebem e interpretam o mundo, bem como esses atores constroem suas ações sociais cotidianas utilizando-se do conhecimento produzido no senso comum, considerando o “enraizamento dinâmico” (Maffesoli, 1996) contido nesse conhecimento; buscando a apreensão e compreensão da vida social tal como ela é. Procurei através dos procedimentos Etnometodológicos, apreender os sentidos que os membros Para a etnometodologia membro é: “... todo aquele que possui o ‘domínio da linguagem natural’, a competência social da coletividade na qual vive” Coulon (1995:112). daquele espaço coletivo atribuem à escolarização, bem como a partir da produção de significados nos seus imaginários conformam e dão concreticidade ao que conhecemos enquanto local de trabalho e de aprendizagem escolar.  
Dentre os procedimentos de coleta de dados utilizados pelas investigações Etnometodológicas, recorri à observação em sala de aula com registros em diário de campo com o objetivo de descrever os movimentos que constituíam a rotina do galpão a partir dos relatos das mulheres na sala de aula, buscando posteriormente a confirmação e dados complementares no galpão. Nessa via de mão dupla, sala de aula/galpão, registrei durante cinco meses, as atividades na sala de alfabetização nos quatro dias de aula semanais e em outros momentos no galpão, que propiciaram a observação de outras ações como pagamento do salário, reuniões, assembléias da Associação, festas, acompanhei um grupo numa assembléia do Orçamento Participativo na Câmara Municipal de Porto Alegre, visitei a convite a casa de algumas mulheres.  
Sobre a sala de aula conversava quase que diariamente com a professora sobre os procedimentos tanto dela quanto das alunas nas atividades escolares, os avanços, os problemas, as preocupações com algumas alunas em especial, traçávamos juntas estratégias para a ação docente. Travávamos diálogos que na prática desmistificava a relação pesquisador/sujeito de pesquisa, assumindo juntas o papel de professoras pesquisadoras. Em momentos específicos assumi o papel de professora, quando a titular estava impedida por algum motivo de ordem prática. Nestas ocasiões me colocava no lugar da professora não apenas cumprindo as tarefas docentes, mas refletindo a posteriori como havia me sentido desenvolvendo a ação docente naquele contexto especifico, refletindo sobre os conflitos que a pratica me oferecia, problematizando aquela situação concreta de docência e pesquisa.
Os registros no diário de campo não se limitaram a falar sobre o visto, registrei também os sentimentos, o não dito, os conflitos vividos, as dúvidas ocorridas tanto em relação aos protagonistas das ações, quanto em relação a mim, pesquisadora enredada naquele contexto não apenas pela pesquisa, mas por minha subjetividade, por meu juízo de valores, pela concepção de mundo que me orienta.
Não foram poucas as vezes em que fui alvo de gozação e ironia de algumas mulheres, o que me deixava profundamente constrangida e irritada, tendo no entanto, que camuflar a irritação para que não se agravasse a situação e me tornasse alvo constante das ironias e gozações, como um divertimento para elas.
Estabeleci “estratégias de trocas ZALUAR, Alba. Teoria e Prática do trabalho de campo: alguns problemas. IN: Aventura Antropológica. CARDOSO, R. (org.) Rio de Janeiro: Paz e terra, 1986. A autora analisa a luz de sua experiência os diversos problemas que o pesquisador enfrenta no campo, na fase de coleta de dados e sugere saídas para os mesmos. A autora aborda aspectos políticos da realização prática da pesquisa, quando o pesquisador precisa pensar estratégias e desenvolver táticas para conseguir manter-se no campo de pesquisa.” para ser aceita com mais naturalidade no galpão de reciclagem, para não ser tratada como mais uma curiosa em busca de informações. Era necessário conquistar a confiança das mulheres para ter inclusive adesão ao trabalho de pesquisa. Por isso mesmo, todos os procedimentos da investigação foram discutidos ou informados à diretoria da Associação e às mulheres alunas da turma de alfabetização mais diretamente envolvidas na investigação, ouvindo suas opiniões sobre pesquisa e mais especificamente sobre suas compreensões em relação ao tema pesquisado. Isto não significa que elas tomaram decisões sobre o trabalho, o que pode ocorrer segundo os procedimentos Etnometodologicos, ressalto porém que procurei exercer uma relação de respeito com os sujeitos e seu espaço, ouvindo-os e respeitando suas posições e forma de organização.
Outro instrumento utilizado para a coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada, realizada entre maio e agosto de 2000, com dez mulheres que freqüentavam a sala de alfabetização e a professora da turma. A entrevista teve como principal objetivo saber mais sobre suas trajetórias escolar e o sentido dado por elas à escola, bem como a compreensão da professora sobre sua prática naquele contexto. Este foi um instrumento revelador dos dados e fundamental para a aproximação com aquelas mulheres e seus universos. A sensibilização provocada pela identificação a partir de pontos semelhantes das nossas histórias, produziu muitas lágrimas marcando nossas conversas, tomando o lugar da palavra, exorcizando um sofrimento carregado ao longo de uma vida, trazendo a tona uma memória escondida...
“...me faço chorar para provar que minha dor não é uma ilusão: as lágrimas são signos e não expressões. Através das minhas lágrimas, conto uma história, produzo um mito da dor, e a partir de então me acomodo: posso viver com ela, porque, ao chorar, me ofereço um interlocutor  empático que recolhe a mais ‘verdadeira’ das mensagens, a do meu corpo e não da minha língua: ‘Que são as palavras? Uma lágrima diz muito mais’”(Barthes, 1997:73).
Realizei entrevistas abertas onde a entrevistada fez usos da palavra relatando trechos da sua vida conforme suas escolhas, a partir é claro, de uma provocação feita por mim inicialmente, pautada nos meus interesses de investigação e coerente com a disposição da entrevistada de falar, ou não, sobre o que lhe estava propondo. Busquei nas entrevistas conhecer, através do relato, a trajetória escolar de cada mulher, o que me permitiu ter acesso a outras informações que formaram a tessitura da trajetória escolar do grupo, já que ir ou não à escola não é um fato isolado na vida do sujeito, mas está cercado por tramas e fatores que se estendem por outros campos de sua vida. 
Ao procurar saber das suas trajetórias escolares a partir da infância foi possível ter acesso a informações, embora restritas, do contexto familiar da entrevistada: a necessidade de trabalhar desde criança, imperiosa para todas as entrevistadas; a implicação do trabalho na evasão ou exclusão total da escola; a contração de matrimonio na adolescência; a maternidade precoce; o malogro amoroso na vida da maioria; a migração para a capital; a inacessibilidade ao mercado de trabalho formal; a realidade atual: moradoras da vila Rubem Berta, trabalhadoras do galpão de reciclagem, alunas da turma de alfabetização. Estas são as principais interfaces que conformam esse grupo de mulheres, traços identificados já nas primeiras entrevistas repetindo-se nas subseqüentes, formando uma trama de relações convergentes para a caracterização do grupo.
   Algumas considerações acerca dos resultados da investigação.
A investigação com as mulheres recicladoras no galpão Rubem Berta permite concluir que a imaginação, enquanto produtora de sentidos, é um elemento importante tanto para o processo de escolarização do ponto de vista das educandas, quanto para a educadora que, a partir do cotidiano escolar, instituiu uma prática voltada para o atendimento das necessidades específicas das alunas bem como para o acolhimento do inesperado, do imprevisível no espaço da sala de aula, provocando reações de tensão, desordenando o previsto estabelecendo outras possibilidades de criação, abrindo atalhos para a autocriação da aprendizagem e da prática educativa. 
Ao longo da investigação, pode se observar que a centralidade das atividades escolares para as mulheres era a aquisição dos conhecimentos que devem ser veiculados pela escola, mas era também o exercício de socialização entre elas naquele espaço e para além dele, ou seja, a prática do diálogo, o ato de ouvir e serem ouvidas transbordava a sala de aula chegando ao galpão, tanto no tangente às relações interpessoais quanto nas relações de trabalho. A vida familiar também recebeu reflexos da prática exercida em sala de aula quando as mães passaram a se preocupar com a escolarização e com o futuro dos filhos, juntando-se a eles para a realização de atividades escolares, levando livros para lerem no final de semana, trazendo preocupações com o que estava sendo transmitido para eles na escola, como estavam sendo tratados pelas professoras. Além dessas, havia outras preocupações e curiosidades de ordem pessoal como, por exemplo, questões ligadas à sexualidade delas, às relações amorosas, o aspecto estético individual. 
Nesta experiência de alfabetização se construiu uma prática singular, não somente pela sala de aula constituir-se em um espaço específico com ações próprias ao seu contexto, mas por ser uma experiência de escolarização num contexto feminino, onde mulheres aprendiam e ensinavam, onde o conhecimento escolar tornou-se pretexto para outras aprendizagens que estão para além da aquisição da técnica da escrita e da leitura. Não quero com isso dizer que os conhecimentos escolares não são e não foram importantes para aquele grupo, mas ressalto que a aprendizagem transcendeu o esperado produzindo uma rica experiência não só de aquisição de conhecimentos escolares, mas de inter-relações de saberes diferenciados e de interesse do grupo.
Na experiência de alfabetização investigada no galpão Rubem Berta a realidade cotidiana das mulheres, bem como suas necessidades individuais e coletivas, conformaram a prática educativa. Os problemas relacionados ao trabalho, as dificuldades de sobrevivência, as questões de caráter mais íntimo se faziam presente permanentemente na sala de aula, provocando situações inesperadas, dando direções não previstas pela educadora, que só passou a tomar essas situações como ponto de partida para sua prática ao se dar conta de que só a partir da interação entre o conhecimento escolar propriamente, para o qual estava direcionado seu planejamento e as demandas e necessidades das mulheres, seria possível dar continuidade ao programa de escolarização pelo tempo proposto inicialmente.
Podemos dizer que o que moveu esse grupo de mulheres a estarem em uma sala de aula é uma multiplicidade de sentidos, desde os já instituídos historicamente pela sociedade à escola, aos criados por elas a partir de suas necessidades instrumentais e racionais, emocionais, afetivas e subjetivas. É a união do afetivo e do cognitivo que alimenta um movimento criador incessante de motivações para estarem ali enquanto grupo que deseja escolarizar-se, constituindo sua identidade enquanto mulheres trabalhadoras em processo de alfabetização.
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