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OS “QUADROS NEGROS” DE ESCOLAS PÚBLICAS: TRABALHO E SAÚDE DA FUNCIONÁRIA NEGRA
CHAVES, Fátima Machado - ENSP/FIOCRUZ
GE: Grupo de Estudos Afro-brasileiros e Educação /n.21		
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Esse texto é uma síntese de nossa pesquisa, selecionada pelo Io Concurso “Negro e Educação” em 1999. Analisamos de que forma as relações sociais de classe, gênero e raça interferem no trabalho e na saúde das funcionárias negras - serventes e merendeiras -, responsáveis pela higienização ambiental e pelo preparo e distribuição da alimentação em escolas municipais da cidade do Rio de Janeiro Embora o silêncio a respeito das atividades escolares dessas trabalhadoras, existem projetos preocupados pela inserção positiva das serventes e merendeiras na dinâmica pedagógica das escolas públicas bem como pela situação precária de seus trabalhos e saúde, exemplificados, no Rio de Janeiro, pelas pesquisas do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (SEPE/RJ) em parceria com o Centro de Pesquisa em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz. .
Optamos por uma abordagem qualitativa em educação e saúde, utilizando observação de campo em unidades escolares e entrevistas como instrumentos essenciais na coleta de dados. A rede de ensino fundamental da Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio de Janeiro compunha-se de 1029 escolas, administradas com certa autonomia por dez Coordenadorias Regionais de Educação (CREs). Selecionamos três escolas, orientado-nos pelos critérios: a) escola onde houvesse funcionárias negras à procura de licenças no Departamento Geral de Perícias Médicas (DGPM) - “escola sul”; b) escola que possuísse merendeiras e serventes negras representantes no Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação (SEPE) - “escola centro”; c) escola que já trabalháramos, pois possuiríamos vivência de sua problemática - “escola oeste”; d) finalmente, todas as escolas deveriam situar-se em locais sócio-geográficos distintos. As escolas centro e sul inserem-se na segunda CRE, cuja jurisdição abrange bairros considerados social e economicamente centrais e a escola oeste, na oitava CRE, representada como periferia urbana. Levamos em conta a organização e a gestão escolar, as condições dos serviços das funcionárias, as formas que realizam a interlocução com o corpo docente, o discente e entre si mesmas, os espaços físicos e/ou educativos que lhes são permitidos. 
Entrevistamos na escola centro duas merendeiras readaptadas: “Gilda”, representante no SEPE, de cor parda, em virtude de sua liderança sindical, e “Mila”, de cor preta, em razão de ser também Fonoaudióloga. Na “escola sul”, iríamos entrevistar duas serventes de cor preta, uma terceirizada de nome “Aparecida”, visando um maior entendimento desse tipo de gestão do trabalho escolar, e outra, chamada “Lúcia”, única que permaneceu como servidora pública. Porém, no decorrer das visitas, a servente contratada pediu-nos para incluir no debate sua colega “Costa” e, visando o conhecimento de uma experiência de vida e trabalho diferente, incluímos a merendeira residente “Marlene”. Entrevistamos, na “escola oeste”, a merendeira “Amanda” e a servente “Maria”, ambas de cor preta, readaptadas durante os últimos dez anos anteriores às suas aposentarias. O relativamente pequeno quantitativo de discursos pretendeu conter não somente o saber socialmente sancionado, porém, também, o universo simbólico do grupo social (Thompson, 1992), composto pela totalidade de merendeiras e serventes. Entrevistamos, também, uma funcionária do Departamento Geral de Perícias Médicas da cidade do Rio de Janeiro, identificando a visão dessa instituição sobre as enfermidades das servidoras, o encaminhamento dos processos de readaptação Readaptar significa colocar o funcionário público em outra função não nociva à enfermidade apresentada, em prazos que variam de meses a dois anos. 
  e de licença médica e confirmamos o perfil sócio/econômico de merendeiras e serventes.
Utilizamos a categoria “raça”, ao designar a população negra, considerando, pelas discussões atuais, que “etnia” é um fenômeno cultural de “grupos para si”, ou seja, só podemos classificar um grupo social específico como étnico quando o mesmo possui um sentimento de pertença, uma identidade comunitária entre seus membros, o que parece não ocorrer com a totalidade da população negra brasileira. O conceito “raça” é uma construção social de identidade, uma forma de classificação baseada, erroneamente, numa ideologia que sustenta a superioridade e a inferioridade biológica e natural entre os seres humanos. Contudo, inserido numa ideologia racialista, tem sido bastante eficaz para construir, manter e reproduzir tanto atitudes discriminatórias (tratamentos diferenciados a pessoas de outras raças e/ou culturas) quanto preferências ou preconceitos (entendidos como hierarquização de gostos e valores estéticos de acordo com a idéia de raça e/ou de cultura), mecanismos esses de apartação social, conceituados pelo termo de racismo (Guimarães, 1999). A organização produtiva do trabalho propicia várias experiências e, dentre outras, o sofrimento, prefigurando-se como um espaço intermediário entre a doença e a saúde (Dejours, 1994). O sofrimento em trabalho articula dados temporais e espaciais na medida que sofrer não só implica processos construídos no interior do espaço laboral como também os que se desenrolam no espaço doméstico do trabalhador, acarretados pelas questões de classe, raça e gênero, observáveis na concretude da vida e trabalho escolar de merendeiras e serventes:
a minha servente que é negra, o final do ano passado teve a formatura da oitava série, uma professora chegou perto dela e falou assim ‘Olha, fulana, você vai na formatura, mas você tem que fazer o cabelo’. Ela foi na formatura, mas achou aquilo um absurdo, já que ela teve que cuidar do cabelo. Ela tem um cabelo bem direitinho, mas ela achou aquilo um absurdo. Ela se ofendeu, disse que não ia mais. Reclamou ‘Ah, não vou mais não’, ‘Vamo sim, já que nos convidou, nós temos que ir’. Aí nós arrumamos bem e fomos. Entendeu? Foi um episódio muito humilhante pra ela. Eu acho que foi muito humilhante (Merendeira Marlene).
Os mecanismos discriminatórios e preconceituosos que caracterizam o racismo podem ser psicológicos, explicitados na baixa auto-estima dos indivíduos, ou seja, na sistemática inferiorização das características somáticas e/ou culturais de determinado grupo de pessoas, socializando-as através de redes formais e informais da interação social. Todavia, identificam-se também mecanismos concretos, ainda que às vezes sutis, de discriminação direta entre pessoas como também os institucionalizados pelo mercado e/ou poder público, sendo os últimos exemplificados pelos preços das mercadorias e dos serviços ou as qualificações requeridas no mercado de trabalho (Guimarães, 1999). As experiências das funcionárias e seus familiares revelam essa situação:
O meu filho, por exemplo, ele trabalha em lojas, vendedor, ele sempre fala, pessoa escura é difícil pra arranjar um emprego. Geralmente você vê essas lojas por aí, você não vê pessoas escura trabalhando. Eles já pedem que a pessoa deixe o currículo com retrato, pra ver aparência e a cor também. Eu acho que coitado da pessoa que é negra, custa pra se afirmar na vida. [...] Pode ter até um bom currículo, no estudo, mas é muito… Pra progredir fica difícil. Ele mesmo fala: ‘Mãe, pessoa escura na minha loja não aceitam’. Acho isso um absurdo (Servente Maria). 
No sentido de obter maior precisão da forma particular do racismo – discriminações e preconceitos - na situação escolar, articulamos as questões hierárquicas entre seus grupos sociais diferenciados, professores e funcionárias, com as relações de gênero e de raça, remetendo-as à totalidade das relações sociais de produção capitalista, ou seja, as classes sociais (Thompson, 1987; Therborn,1987. As relações sociais diferenciadas entre os sexos naturalizaram dicotomias no mundo ocupacional: de um lado, o feminino, o não-trabalho e as funções não qualificadas e de outro, o masculino, o trabalho e as funções qualificadas, configurando-se como o embate entre trabalho profissional, na área da produção e trabalho doméstico, na área da reprodução. Entretanto, contrariando essa oposição historicamente construída, existem atividades específicas - cozinhar, a limpar e a cuidar - que não deixam entrever quando e nem como se qualificaram (Hirata, 1998; Kergoat, 1992). Ligadas aos valores morais, espirituais, às emoções e ao afeto, pressupondo-se que fazem parte delas a entrega, o sacrifício e a doação, considerados inerentes ao sexo feminino são economicamente desvalorizadas em nossa sociedade. Todavia, em geral, no Brasil, quando realizadas como trabalho remunerado, em lares ou em escolas, são reservadas às mulheres negras e pobres, desde a infância, semelhantemente à merendeira Gilda:
Em casa. Cozinhava com a minha mãe. A lição que ela me dava de cozinha, eu aprendi muito, porque ela cozinha muito. A comida dela era muito gostosa, muito temperadinha. Tudo assim, temperada de um dia pro outro, pra pegar o sal, pra pegar o gosto. E eu segui essa linha dela. Tanto que lá no colégio, aonde eu trabalho, as pessoas adoram minha comida.
Existe uma divisão social e racial no trabalho escolar, notadamente feminino. Dentre 18 professoras brancas, na escola oeste encontramos três pretas e 2 pardas, enquanto das 5 serventes, só uma era branca, havendo uma parda e três pretas e, no tocante às merendeiras, todas eram negras: duas pretas e uma parda. Na “escola sul”, temos que, num universo de 32 professores, não existia nenhum preto (só no final da pesquisa chegara uma), havendo cinco professores pardos que poderiam passar-se por brancos, entretanto, a população das funcionárias é mais negra pois todas as serventes eram pretas, sendo uma merendeira branca e a outra, parda. A escola centro, em relação à cor das funcionárias, é relativamente branca. Das três merendeiras, uma é de cor preta, uma parda e uma branca, existindo apenas uma servente de cor parda para três brancas. Essas funcionárias subalternas, em atividades simples socialmente femininas e “domésticas” encontram-se em precária situação sócio-econômica, muitas são “chefes de família” 62,5% das entrevistadas - Lúcia, Amanda, Marlene, Costa e Mila - eram “chefes de família”, assumindo sozinhas seus filhos, muitas vezes ajudadas por mães, durante o horário de trabalho em escolas públicas.
 e, por vezes, representadas pela comunidade escolar como “empregadas domésticas (Chaves, 1998:64). 
Entretanto, as atividades laborais dessas trabalhadoras contribuem no processo educativo e nas práticas disciplinares do ensino público. Primeiro porque a função exercida pela merendeira (ou pela servente, devido à carência atual de funcionárias) relaciona-se com a política pública da merenda escolar, cada vez mais complexa, em conformidade à precariedade dos nossos educandos. Atualmente, além dos alunos, configura-se, em muitos casos, que a refeição escolar vem cumprindo um papel decisivo também para parte dos docentes, devido não só ao pouco tempo no deslocamento entre escolas, como também à pauperização dos mesmos. Em segundo lugar, conservar limpo o ambiente escolar sugere implicações educacionais diferentes do mesmo serviço realizado em outras localidades. Na verdade, se cada vez mais a escola pública fundamental tem sido apresentada socialmente como um lugar privilegiado também de disciplinarização da criança, socializando-a para a vida e trabalho, seus diferentes profissionais, inclusive as funcionárias, compartilham desse objetivo, configurando-se também educadoras, porquanto interferem no “currículo oculto” do processo pedagógico na medida que participam na criação e socialização de hábitos, atitudes e valores de alunos, numa afetiva atividade de ensinar, cuidar e disciplinar, atuando de forma concreta. Paradoxalmente, hoje, a mesma rede de ensino municipal que se preocupa com a saúde nutricional do aluno, um futuro trabalhador, contribui com o adoecimento da trabalhadora que confecciona e distribui a merenda escolar. Será porque é trabalho simples realizado por mulheres negras? 
Em geral, muitas merendeiras e serventes eram empregadas domésticas e entraram para a unidade escolar como “mães” ou “responsáveis” de alunos, em sua maioria pobres, sem concursos, apadrinhadas por políticos ou pela comunidade escolar, trabalhando como “voluntárias”, sem receberem remuneração oficial, à mercê de acordos com a “caixa escolar” ou mesmo de “graça” (Rio de Janeiro, 1994). Admitidas já com saúde física e, às vezes, a mental, comprometida, hoje constituem o setor mais antigo entre as funcionárias, mantendo-se, na meia-idade, com pouca escolaridade, fato esse, atribuído, por elas, às simetrias de classe e de gênero: por serem pobres, trabalham desde a infância e como mulheres e mães pobres, têm uma tripla jornada de trabalho - a tarefa doméstica, o trabalho formal remunerado e, também, por vezes, o trabalho informal. Surgiram duas situações que vem modificando o perfil das servidoras subalternas. Uma refere-se ao processo de terceirização da limpeza escolar e a outra, aos resultados dos últimos concursos públicos, porquanto as candidatas selecionadas, em sua maioria, eram mais novas em idade, sendo freqüente a admissão de professoras primárias e de universitárias, que esperam mudarem de função, caso exemplificado pela merendeira Mila que é também fonoaudióloga: “eu vou entrar pra merendeira porque é fácil, eu tenho formação, lá dentro eu melhoro. Eu me iludi”. 
No contexto brasileiro, as desigualdades sociais de classe potencializam as exclusões de gênero e de raça. Através das informações da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios (PNAD) de 1988 e 1996, conclui-se que os indicadores de educação, da ocupação no mercado de trabalho e da renda, decisivos no processo de realização sócio-econômica, continuam marcados pela existência de um critério racial que interfere na forma de vida dos indivíduos negros, resultando em desvantagens cumulativas e transmissíveis de uma geração para outra (Hasembalg, 1999). Embora a educação fosse o único fator a apresentar mudanças significativas nesse período - a população negra dobrou o seu percentual na faixa de 12 anos e mais de estudos, permanece nele as maiores desigualdades para a população negra em geral e para a mulher preta, em particular (Rosemberg, 1987 e 1991; Pinto, 1987 e 1992; Silva, 1999). Essa afirmação confirma-se com a vida das merendeiras e serventes. Se o concurso público para esses cargos exige apenas as quatro primeiras séries, nota-se que quase dois terços das funcionárias apresentam uma escolaridade acima da requerida: das oito entrevistadas, apenas três - Amanda, Maria e Lúcia -, estudaram até a sexta série, enquanto das cinco restantes, encontramos três com o ensino fundamental completo – Marlene, Costa e Aparecida -, uma com o segundo grau completo – Gilda - e outra com o nível universitário completo - Mila. Quais seriam as razões que levam essas mulheres negras a não ocuparem empregos salarial e socialmente mais considerados? 
Nossos argumentos encaminham-nos à segregação ocupacional por gênero articulada à exclusão racial, sendo demonstradas por duas formas, que se complementam. A primeira seria um tratamento diferencial e discriminatório pela idéia racista, ou seja, por conta da “cor” e da “aparência” da mulher negra, enquanto a segunda deve ser vista pela quase exclusão educacional da população negra e pobre, ou, melhor dizendo, pela inclusão educacional subordinada, em razão das escolas de periferias, muitas vezes, noturnas, onde, em geral, as merendeiras e serventes estudaram, apresentam um ensino de qualidade inferior, não as capacitando para a concorrência no mercado de trabalho. Vários estudos demonstram que a população pobre e negra é lesada desde a dificuldade do ingresso na escola até o retorno do seu investimento em educação no mercado de trabalho discriminatório. Morando em áreas periféricas, com grande percentagem de analfabetos e poucos, ou nenhum, estímulos culturais, ingressam tarde nas escolas, precisam trabalhara desde cedo, apresentam maiores índices de evasão e repetência, chegando à universidade em números reduzidos. A situação da merendeira/ fonoaudióloga é exemplar: embora preta, conseguiu cursar uma faculdade à noite, trabalhando de dia, auxiliada pela família; contudo, não fugindo à regra da desigualdade e preconceito racial no mercado de trabalho, continua merendeira, sem muita perspectiva de trabalho em sua área de especialidade::
Me arrumei toda, fui lá fazer a entrevista. [...] me apresentei, eu sou a M, fonoaudióloga, me formei pela Veiga, eu to vindo a mando da [profa.] Loreta, que é a minha supervisora. E fizeram aquela entrevistazinha comigo como se nem quisesse fazer. Porque eu senti que tem um preconceito. [...] quando viram que era fono negra [pensaram]: ‘Como é que eu vou colocar fono negra, numa escola particular, com as crianças todas branquinhas. As mães não vão aceitar, os pais não vão aceitar’. Aí me deram uma desculpa: ‘Olha, vamos te ligar daqui há dois, três dias, pra dar resposta, porque também já teve uma outra pessoa fazendo entrevista’. Só que essa ligação nunca existiu até ontem, pode ser que liguem hoje...
As mulheres negras são as que ganham menos e são as mais discriminadas, sendo que as famílias mais pobres são as monoparentais chefiadas por mulheres negras e faveladas nas cidades (Alves, 2000). O fato de trabalharem em ocupações de baixos rendimentos gera problemas para si e sua família, apresentando uma circularidade da da pobreza e da desigualdade racial, conforme a situação dos filhos da servente Lúcia: “eles fizeram até a quinta, não vou mentir pra senhora que fizeram até a oitava que não fizeram não, cedo foram trabalhar”. Na opinião da merendeira Mila, a população negra, muitas vezes, inicia famílias muito cedo, ainda adolescentes:
Muito difícil o negro que hoje em dia quer encarar uma universidade. Não é que nem queira, é porque as condições que as pessoas vivem não dá. Eles têm que priorizar o quê? É trabalhar, comer, beber, se vestir. Tem que ajudar a família, tem que se manter. Às vezes eles não têm muita instrução, eles arrumam família cedo e tem que tá bancando as crianças, sustentando as crianças. E fica difícil...
Inserida na Constituição de 1988, a saúde é um direito fundamental do cidadão e da coletividade, sendo dever do Estado proporcionar as condições necessárias à sua concretização e manutenção como também ao acesso eqüitativo aos serviços sanitários, conforme as necessidades dos grupos populacionais. A saúde é um processo condicionado pelas condições básicas de vida e trabalho, pois o indivíduo depende de sua inserção social para possuir determinados bens (salário, habitação, saneamento, educação, lazer, acesso à assistência da saúde, transporte, jornada de trabalho definida, organizações representativas e outras) e, desta maneira, gozar de melhor ou pior condição de saúde. Se o processo saúde-doença configura-se como um fenômeno biopsicosocial, construído tanto historicamente, como dentro da expressão simbólica coletiva e individual do sujeito (Minayo, 1998), as características da saúde e da enfermidade de merendeiras e serventes dependem da combinação dos elementos que compõem o processo de trabalho escolar, incluindo-se a forma de organização e gestão, que determina, entre outros, o conteúdo, o ritmo e a jornada de trabalho, a periculosidade e os incentivos, mas também as relações sociais. Essas situações desempenham um papel importante na atividade física e mental do trabalhador, possibilitando acidentes como também várias patologias psíquicas e psicossomáticas. Embora a relação entre a carga de trabalho e a doença não se dê de forma monocausal e direta, não sendo localizável imediatamente no processo de trabalho, o conceito de carga permite o reconhecimento de condições particulares ou de situações de risco menos aparentes, verificando a forma que se interagem os vários fatores agressivos. Isso quer dizer que a noção de carga aproxima-se da vivência dos trabalhadores, incluindo os componentes psíquicos e afetivos, vinculados à organização do trabalho (Brito, 1991), tais como a discriminação racial.
Ressalte-se que as cargas, especialmente as psíquicas, são socialmente produzidas e que não podem ser compreendidas como “riscos” isolados ou abstratos, à margem das condições que as geraram (Laurell e Noriega, 1989). Considerando que as cargas psíquicas não têm existência senão como relação entre os homens e dos homens com as coisas, as relações de trabalho escolar potencializam os adoecimentos das merendeiras e serventes. Seus relatos demonstraram apreensão das diferenças sociais e culturais existentes entre elas e os docentes, indicando a existência de espaços sociais delimitados e hábitos culturais diferenciados, presentes tanto na forma subalterna de participação na gestão quanto nas comemorações escolares:
Existe preconceito não só racial como preconceito também social, dentro da escola. Porque as merendeiras e serventes, o nível da gente é elementar, então muitas delas [professoras] acham que nós somos o resto do cocô do cavalo do bandido. Se tem uma festinha, se tem uma coisinha melhor, eles convidam a eles lá. Até mesmo eles fazem confraternização, às vezes no [shoping] Iguatemi, só vão os professores, porque acham que a gente não tem condições de pagar a despesa lá na hora. [...] Acham que a gente não vai saber se comportar. ‘Ah, não! chegar lá eles vão comer com a mão’. [Risos] É, merendeira e servente, eles vão fazer vergonha pra gente! (Merendeira Mila).
Mas as cargas psíquicas referem-se também à subcarga psíquica, isto é, à impossibilidade de desenvolver e fazer uso da capacidade humana devido à desqualificação do trabalho, resultante da separação entre sua concepção e execução, verificada pela não participação das funcionárias no projeto pedagógico escolar, extremamente visível quando os assuntos são reuniões e festas pedagógicas, acarretando-lhes sofrimentos:
ruim são festas. Festas que a merendeira e o servente não têm como optar. Por exemplo, vai ter festa tal dia e você não tem como falar se quer trabalho ou não. Já a professora, ela pode escolher se quer a festa, se não quer e a merendeira e o servente não. Geralmente quando as festas são na terça-feira, que é um dia de trabalho, então a gente não tem como falar ‘Ah, não’. Eu acho isso muito chato, negócio de festa em escola realmente é chato. Uma coisa: Eu acho que é extra. É uma coisa extra. Você não recebe nada em troca, você não recebe o dia, você não ganha um muito obrigado, você se aborrece. [...] eu acho que a pior coisa na escola, às vezes, sempre é as mães. Nunca aparecem na escola, só aparecem em dia de festa, aí como ela não sabe, ela não te conhece nem de vista. Então se torna meio difícil. Festa realmente é a pior coisa do mundo em escola (Merendeira Marlene).
Embora os sofrimentos, as servidoras encontram “significação” em seus trabalhos escolares, contrapondo-lhes o prazer e o carinho: “Ia pro meu serviço com aquele amor, com aquela garra, aquela felicidade de trabalhar. Eu sempre amei o que eu fazia, fazia porque eu sempre gostei” (Merendeira Amanda). A servente Maria explica:
Eu achava que se eu faço pros meus filhos, porque que eu não vou fazer pros alunos? [...] um absurdo deixar uma criança sentada numa mesa cheia de poeira. Ai! Eu chegava cedo pra passar um paninho molhado, tirar a poeira [...]. Acabava de limpar e já ficava olhando lá pelo buraco do vidro pra ver se tava bonitinho. [...] o quadro negro limpinho, sem poeira assim de giz. Gostava, gostava mesmo. Fazia aquele serviço com amor. 
O trabalho simples proporciona, em geral, no processo de trabalho capitalista, a extração da mais valia absoluta que se caracteriza por um “trabalho excessivo - consumo deficiente” (Laurell, 1989) acarretando um custo calórico alto, muito esforço físico, pouco e insuficiente descanso, além de um nível salarial baixo, colocando limites na reprodução dessa força de trabalho, seu desgaste e o de sua família, além de precário suporte social. Relacionando as cargas de trabalho e os salários dos trabalhadores, infere-se que os assalariados com rendimentos mais baixos apresentam vinte vezes mais probabilidades de sofrer “riscos” de trabalho que os de salários mais altos, em virtude das condições de trabalho como também às menores possibilidades de impor medidas de segurança. o quadro sanitário de uma população particular articula-se ao encadeamento dos fatos que definem a exposição diferenciada aos riscos à saúde, de acordo com o lugar que se ocupa na estrutura social e com a conjuntura política e econômica em que se vive. Nesta perspectiva, entende-se o perfil sanitário de merendeiras e serventes:
nós estamos apertando os exames admissionais, porque cada vez mais nós estamos vendo que o tempo útil Quantidade de tempo produtivo da força de trabalho. de uma merendeira tá diminuindo. Porque elas já entram com idade [...] pra mulher muito difícil, porque [...] tá entrando na menopausa. Então além de todo o desgaste da própria vida, tem o desgaste hormonal, que aí vai começar a dar […] toda aquela problemática pra quem tem já tendência à hipertensão, vai aparecer dentro do climatério hipertensão, pra quem tem tendência à diabete, vai aparecer a diabete no climatério, vai aparecer o cansaço físico da própria queda hormonal, e essas pessoas não têm como fazer reposição, porque elas não têm dinheiro às vezes nem pra comer. Então o que que vai acontecer? Vai acontecer o desgaste mesmo, todo aquele negócio que acontecia em 1800, vai acontecer com elas hoje em dia, porque elas não têm condição de fazer o tratamento com discos intradérmicos, com isso e com aquilo. Não tem a condição, coitada. Fica até difícil até pra tratar uma hipertensão... (DGPM, 2000: 5). 
Nosso objeto de pesquisa caracteriza-se por apresentar vários estigmas sociais – mulher negra e pobre. Então, o “tempo útil” de uma merendeira - de cinco a oito anos -, deve-se às suas péssimas condições de vida e de trabalho conformam-lhes suas vidas, interferindo de tal forma em suas possibilidades de saúde que, às vezes, impedem-lhes, inclusive, o mínimo de lazer. Nessa linha, a merendeira Marlene desabafa:
Chega sábado e domingo eu to em casa, porque estou cansada, to com sérios problemas muscular. Não posso pegar um ônibus, porque se segurar no ônibus já tá difícil, eu não tenho carro. Então eu tenho muita dificuldade pra sair. Eu realmente eu não saio porque eu já to cansada de braço, com muita dor no braço. Aí eu vou botar compressa, vou descansar, pra começar na segunda-feira. Então acho que eu fiquei uma vida nada saudável. 
Embora poucos, os resultados das pesquisas nacionais e internacionais sobre a saúde da população negra demonstram que existem diferenças sociais e raciais nos processos saúde/doença dessa população, quando comparada com a branca (Aguiar, 1994: 98; Souza, 1995; Oliveira, 1998; Barbosa, 1998). Assim, o Grupo de Trabalho Interministerial para Valorização da População Negra, em 1996, realizou um GT Saúde da População Negra, do qual originou-se um programa de ação nacional, conseguindo que o Ministério da Saúde decretasse, pela Portaria MS/GM no 3.947/98 a obrigatoriedade de inclusão da categoria raça e gênero, o grau de escolaridade, a situação no mercado de trabalho, a ocupação e o ramo de atividade econômica em pesquisas da área de saúde (Brasil, 1996:2). O Programa Nacional de Direitos Humanos, ampliou o “quesito cor” em todos os dados públicos brasileiros (Brasil, 1998: 17). De maneira geral, aceita-se a anemia falciforme como doença genética e afirma-se a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes tipo II e, às vezes, o mioma uterino como patologias de grande prevalência na população negra (Oliveira, 1998; Spínola, 1994; Souza, 1995: 80-81). Porém, as prevalecentes devem ser consideradas como decorrentes das condições adquiridas, derivadas de condições sócio-econômicas e educacionais desfavoráveis e intensa pressão psicosocial, como a auto-estima negativa, que poderiam estar acarretando, agravando ou interferindo nos processos saúde-doença de negros (Brasil, 1998: 17). Essa situação é potencializada no caso de mulheres negras, traduzindo-se por sintomas tais como fadiga, estresse, insônia, perda de apetite, depressão, isolamento, frustração, revolta e medo, sendo que “pesquisas associam esses sintomas com o acelerado aumento das doenças cardiovasculares e do processo reprodutivo e a ao aumento do consumo de substâncias tóxicas” (Brasil, 1998: 19-20).
Pesquisas americanas demonstram que os negros estão super-representados nas indústrias de maior risco, assim como assumem os postos de trabalho mais expostos a agravos à saúde. Pela subalternidade ocupacional reservada às mulheres negras, elas têm mais chance de acidentes de trabalho e são mais expostas a riscos à saúde no trabalho do que as mulheres brancas (Bento, 1996). Acreditamos nessa verdade também para a trabalhadora negra brasileira, pois descortinamos uma maior incidência de mulheres negras nas atividades escolares simples e mais desvalorizadas, que vivenciam maior número de readaptações médicas que os docentes. 
Os dados mostram que as readaptações da Secretaria Municipal de Educação aumentam a cada ano. Em janeiro de 1997, foram readaptados 97 funcionários, dentre todas as categorias existentes, deste total, 82 eram da educação: 36 professores, 46 funcionários administrativos, significando 47,42% do total de servidores, distribuídos entre merendeiras (25), serventes (18) e “trabalhadores” (03). Já em janeiro de 1998, readaptaram-se 103 pessoas, sendo que, dessa totalidade, 89 pertenciam ao setor educacional: 35 professores e 02 administradores educacionais, enquanto 52, mais da metade, 50,48%, distribuía-se entre merendeiras (26), serventes (23) e “trabalhadores” (03) (Livro, 1999). Com essa percentagem alta de readaptações, supõe-se que essas mulheres negras sejam funcionárias públicas cujas atividades laborais e desigualdades sociais apresentam um desgaste físico e mental alarmante em termos de processo saúde-doença.
O discurso ideológico da “democracia racial” foi bem assimilado pelas entrevistadas, porquanto sua interiorização revela-se no não entendimento do fasto que a precariedade de seus trabalhos e vidas decorre das discriminações sociais, sexistas e raciais vivenciadas no Brasil. Poucas relacionaram a situação da pobreza com a negritude, o analfabetismo da população negra com a dificuldade do acesso e a permanência nas escolas dos filhos de mulheres negras em precárias condições de vida e trabalho, semelhantemente a elas mesmas. Na verdade, 75% das entrevistadas desconhecem situações raciais discriminatórias ou preconceituosas na comunidade escolar entre si mesmas e em relação a si mesmas e o corpo docente e discente. Acreditam que ainda existe um “pouquinho” de preconceito e discriminação para com a população negra principalmente no mercado de trabalho, apontando que os trabalhos que “sobram” para as mulheres negras e pobres são o doméstico, o auxiliar de enfermagem ou o de merenda e limpeza nas escolas! (Costa e Aparecida) Confirmando as opiniões de Guimarães (1998), expressam a existência de “preconceitos de cor” em vez de “preconceito racial”, quando utilizam, por exemplo, diferentes designações de cores: “bombom”, “apuradinha”, “clara” e “queimadinha”, vislumbradas no depoimento de Amanda.
Os discursos impregnaram-se de contradições e ambigüidades, mas também de reticências e silêncios, informadores do não-dito, do que não pode expressar-se. Amanda orgulha-se de ser negra, porém, acredita na positividade do processo de branqueamento, em vias de se concretizar! Pelo jeito de agir das funcionárias, umas, apresentadas socialmente com a cor parda, sentem-se e agem como se fossem de cor branca, como no caso de Marlene, que, embora relatasse humilhações raciais vivenciada pela servente preta, afirmou não existir racismo em sua escola, colocando-se também contra o  estabelecimento oficial do Dia da Consciência na cidade do Rio de Janeiro. Essa forma contraditória de comportar-se, de encobrir, descobrindo, explica-se, pelo fato de que o racismo, também no Brasil, seja resultado de “distorções cognitivas”, sendo as práticas racistas construídas permanentemente a partir de preconceitos de grupos étnicos que se consideram superiores a outros (Gonçalves e Silva, 1999). Dentre todas, as merendeiras Gilda e Mila foram as únicas que apontaram preconceitos e discriminações no ambiente que trabalham, entrecruzando a desigualdade de classe com a racial/cor. Será porque uma delas participa ativamente das discussões sindicais e a outra, apresentando uma escolaridade de nível superior, conhece as reflexões e as lutas do movimento negro?
Ciente que a saúde “consiste num estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas na ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1990) e que educar envolve, além de conhecimentos técnico-científicos, afetividade e confiança por ambas as partes de todos atores envolvidos no processo ensino-aprendizagem, postulamos que um ambiente escolar saudável interfere positivamente na otimização do processo pedagógico, contribuindo também para a promoção da saúde dos educandos e dos trabalhadores da educação, seja professores ou funcionárias. Como conclusão, questionamos. Como uma trabalhadora negra, cuja afetividade foi marcada por desconfianças, repúdios e desafetos, permeados de sofrimentos indizíveis, poderá conseguir os vínculos afetivos com os alunos e outros trabalhadores, numa escola impregnada pelo branqueamento? Como promover para si, seus familiares e colegas de trabalho, uma vida saudável? Assim, é imprescindível repensarmos nossas práticas pedagógicas, em relação às questões raciais na sociedade brasileira, ampliando esse debate, incluindo as merendeiras e serventes como trabalhadoras escolares e cidadãs.
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