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RESUMO 

 

O presente trabalho está inscrito no campo dos estudos sobre Análise de 

Discurso e aborda as construções e práticas discursivas da Fundação Angélica 

Goulart, organização inserida no contexto das instituições de cuidado e de 

proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes. O enfoque dado é na 

maneira como os discursos institucionais e também aqueles empreendidos 

através das práticas sociais de profissionais e meninas atendidas pela instituição 

influem no processo de subjetivação, produzem sujeitos e certas posições 

sociais que desafiam as normas de gênero. 

 

 

Palavras-chave: Discurso, subjetivação, gênero, sujeito, identidades. 
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ABSTRACT 

 

This study is registered in the field of studies on Discourse Analysis and 

addresses the constructions and discursive practices of the Fundação Angélica 

Goulart, an organization inserted in the context of institutions that care and 

protect the rights of children and adolescents. The focus given is on the way in 

which institutional discourses and also those undertaken through the social 

practices of professionals and girls served by the institution influence the process 

of subjectification, produce subjects and certain social positions that challenge 

gender and sexuality norms.  

 

 

 

Keywords: discourse, subjectification, gender, subject, identities.  
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INTRODUÇÃO 
 

 O presente trabalho está inscrito no campo dos estudos sobre Análise dos 

Discursos e aborda as práticas discursivas institucionais da Fundação Angélica 

Goulart. O enfoque dado é na maneira como os discursos institucionais e 

também aqueles empreendidos através das práticas sociais de profissionais e 

meninas atendidas pela Fundação Angélica Goulart produzem sujeitos e certas 

posições sociais.  

 A partir de uma análise micro e íntima do trabalho da instituição, 

buscaremos responder as seguintes perguntas: i) o que significa ser uma 

“Menina da Fundação”?; ii) quais são os processos que permitem que “Meninas 

da Fundação” existam enquanto uma categoria institucional e autocompreensão 

à qual certas meninas se identificam?; iii) quais as potenciais consequências de 

tornar-se uma “Menina da Fundação”?  

 Para responder a essas perguntas, primeiramente, identificaremos as 

categorias que organizam e dão sentido ao trabalho da Fundação a partir da 

análise do discurso presente nos documentos oficiais da organização, utilizando 

como principal referencial teórico as contribuições de Foucault acerca da teoria 

do discurso. Em seguida, com base nas discussões sobre identidade presente 

em Hall (2006), Brubaker (2000) e Butler (1993), analisaremos os processos que 

permitem que “Menina da Fundação” exista tanto como categoria institucional 

acionada por profissionais da organização quanto como interpelação a qual 

determinadas pessoas se reconheçam na posição de sujeito “Meninas da 

Fundação”, a partir da análise das narrativas presentes em entrevistas 

semiestruturadas realizadas com profissionais que atuam no atendimento direto 

às crianças, adolescentes e jovens na Fundação e com pessoas que foram 

usuárias dos serviços da organização e são reconhecidas como “Meninas da 

Fundação”, uma delas construiu carreira na organização e também ocupa a 

posição de funcionária.  

 No percurso de compreensão sobre o processo de subjetivação dessas 

‘meninas’ - como apontam os resultados dessa pesquisa, é gradativo, não linear 

e não inescapável - abordaremos os conflitos enfrentados por elas nos 
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diferentes círculos sociais que transitam e, por fim, as possíveis consequências 

de tornar-se uma “menina da Fundação. ” 

 

RESUMO DOS CAPÍTULOS 

 No capítulo I, contextualizaremos a minha entrada no campo e a 

construção do objeto dessa pesquisa. Apresentaremos também os caminhos e 

as estratégias metodológicas adotadas, apontando a composição do corpus 

desse trabalho. Após apresentar o perfil das entrevistadas, exibimos o contexto 

do território local em que se insere a Fundação Angélica Goulart, campo dessa 

pesquisa. Nesse tópico, apresentaremos os dados demográficos e 

socioeconômicos da região de Guaratiba, bairro em que está inserida a 

Fundação, traremos um breve panorama da situação da violência local no que 

diz respeito aos índices de violência contra meninas e mulheres, os resultados 

de uma pesquisa realizada pela Fundação que mostra a percepção das próprias 

crianças e adolescentes sobre tal violência e uma breve introdução sobre as 

instituições de cuidado e as conexões na Rede de Proteção Integral da criança e 

do adolescente com base nas contribuições de Lavoratti (2013) e Cantatore 

(2016) acerca da temática. Ademais, finalizamos o capítulo apresentando a 

Fundação Angélica Goulart, as especificidades na atuação do seu trabalho, o 

fluxo de atendimento e as dinâmicas de funcionamento da instituição. 

No segundo capítulo, analisaremos como o discurso institucional da 

Fundação está estruturado, quais são as categorias que organizam o seu 

trabalho e a posição de sujeito de discurso ocupada pela instituição. Para tanto, 

utilizaremos como base metodológica o método ‘arquegenealógico’ da teoria 

discursiva foucaultiana para articulação com o material de análise - relatórios 

narrativos e circunstanciados dos anos de 2007 a 2018 - artefatos narrativos 

extraídos das entrevistas com as profissionais, assim como os textos presentes 

no site e outras mídias sociais da organização.   

 Apresentaremos também uma breve contextualização dos principais 

pressupostos teóricos acerca da Análise do Discurso. Para tanto, passaremos 

das contribuições de Michel Pêcheux, precursor dos estudos sobre Análise do 

Discurso, para as contribuições de Michel Foucault, um dos principais teóricos 

balizadores da teoria do discurso, ao qual baseará metodologicamente esta 
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pesquisa. Para essa contextualização, nos apoiaremos nos estudos de Orlandi 

(2010), Gregolin (2004), Godoi (2015), Revel (2005) e Araújo (2001). 

 A segunda parte do capítulo está subdividida em dois tópicos. O primeiro 

é dedicado a analisar o discurso institucional e as categorias que organizam o 

trabalho da Fundação, utilizando-se de fragmentos históricos no campo de saber 

dos direitos das crianças e dos adolescentes, e também de fragmentos 

discursivos presentes nos documentos oficiais da Fundação. Para a análise, nos 

apoiamos no método arqueológico de análise do discurso de Foucault (1969), e 

nos baseamos nos estudos de Monfredini (2013) sobre a história da proteção 

integral e garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil. O segundo 

tópico se propõe a analisar a posição de sujeito que a Fundação ocupa - que a 

legitima como sujeito de discurso sobre a proteção da criança e do adolescente. 

Essa parte é baseada no método genealógico de análise de discurso de 

Foucault (1979), e também nos estudos de Falconer (1999) e Passeti (1999) 

sobre a fundação e institucionalização do Terceiro Setor no Brasil.  

 No terceiro capítulo, buscaremos responder as perguntas que norteiam 

essa pesquisa: i) o que significa ser uma “Menina da Fundação?; ii) quais são os 

processos que permitem que “Meninas da Fundação” existam tanto como uma 

categoria institucional quanto como autocompreensão à qual certas meninas se 

reconheçam?; iii) quais as potenciais consequências de tornar-se uma “Menina 

da Fundação”?  

 Para nos oferecer fundamentos teóricos que possibilitem responder essas 

questões, faremos uma breve análise dos estudos sobre identidade presentes 

em Hall (2006) e Brubaker e Cooper (2000). A partir disso, analisaremos o 

processo de identificação de “Menina da Fundação” enquanto categoria 

institucional e autocompreensão a qual determinadas meninas se reconheçam 

na posição de sujeito “Menina da Fundação” apresentando o processo gradativo, 

não linear e não inescapável de tornar-se “Menina da Fundação” com base nas 

contribuições de Butler (1993).  

 Por fim, apresentaremos brevemente as potenciais consequências, riscos 

e possibilidades de ocupar essa posição de sujeito, utilizando como base as 

contribuições de Moore (2000), Brah (2006) e Kerner (2012) para analisar como 

a posição de sujeito “Menina da Fundação” se articula com a violência.   
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1 APRESENTAÇÃO 
 

1.1 SOBRE A INSERÇÃO NO CAMPO DE PESQUISA 
 

 A escolha do campo de pesquisa se deu através da minha experiência 

profissional na implementação de um programa esportivo de empoderamento 

de meninas adolescentes entre os anos de 2017 e 2018. Nesse contexto, tive a 

oportunidade de trabalhar, através da organização que atuo, em parceria com a 

Fundação Angélica Goulart, antes denominada Fundação Xuxa Meneghel, uma 

organização privada sem fins lucrativos, localizada em Pedra de Guaratiba – 

bairro da zona oeste do Rio de Janeiro – e que atua há 30 anos na promoção 

dos direitos das crianças e dos adolescentes a nível local e nacional. A partir 

da minha inserção na Fundação, pude entender que a instituição desempenha 

não somente influência na garantia dos direitos das crianças e adolescentes, 

como um papel de referência para as famílias de crianças e adolescentes 

vítimas de violências em Guaratiba.  

 O programa esportivo em questão oferecia oficinas temáticas e 

esportivas para 18 jovens mães com idade entre 16 e 23 anos e tinha por 

finalidade desconstruir estereótipos nocivos de gênero e discutir temas 

relacionados à saúde, direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento à 

violência contra a mulher e planejamento financeiro. Uma vez por semana, 

durante cinco meses, eu e uma companheira de trabalho nos reuníamos com 

essas jovens para debater as temáticas do programa e aplicar aulas de futebol 

e vôlei. À medida que as adolescentes foram se sentindo seguras nos 

encontros, elas relataram diversos casos de violência, em especial de violência 

doméstica e intrafamiliar, que enfrentavam. Além disso, meu contato direto com 

a psicóloga e a assistente social da Fundação me possibilitou entender melhor 

o funcionamento da rede de proteção local e as dinâmicas de poder existentes 

no território em que a organização está inserida.  

Segundo Aquino:  

 
[...] A noção de rede permite traduzir com mais propriedade a 

trama de conexões interorganizacionais em que se baseia o 
sistema de garantia dos direitos de crianças e adolescentes, 
pois compreende o complexo de relações acionadas, em 
diferentes momentos, pelos agentes de cada organização para 
garantir esses direitos. As redes de proteção integral são, 
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portanto, o aspecto dinâmico do sistema, conformado a partir 
das conexões entre atores que compartilham um sentido de 
ação.” (AQUINO, 2004, p. 329).  

 

 Inicialmente, o campo de pesquisa proposto era a rede de proteção local 

composta pelas instituições do Estado, tal como o 15º Conselho Tutelar – 

Guaratiba, CRAS Maria Viera Bazani, CREAS João Manoel Monteiro e o PMRJ 

– 27º Batalhão de Polícia Militar e as organizações da sociedade civil de Pedra 

de Guaratiba que atuam na promoção dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Contudo, a partir das leituras e debates do curso de Métodos e 

Técnicas de Pesquisa, principalmente através das discussões acerca dos 

textos de Florence Weber e Stéphane Beaud (2007), identifiquei a necessidade 

de restringir o campo de pesquisa a fim de torná-lo menos abrangente. Ao 

passo que as leituras avançavam e as conversas com a psicóloga da 

Fundação se tornavam recorrentes, a ideia de demarcar melhor o campo e o 

objeto de estudo ficava cada vez mais evidente. Seguindo as orientações de 

que uma pesquisa de campo deve ser limitada, circunscrita, local, específica e 

sem vocação para fornecer dados gerais, decidi restringir o meu campo à 

Fundação Angélica Goulart com a proposta de examinar a instituição a partir de 

uma perspectiva micro e íntima.  

 

 

1.2 DA CONSTRUÇÃO DO OBJETO E DA ESTRATÉGIA METODOLÓGICA 
 

 A construção do objeto que orienta a minha pesquisa se deu a partir de 

quatro eixos: i) da minha trajetória de vida e acadêmica na graduação; ii) da 

minha atuação profissional; iii) das leituras e reflexões decorrentes da minha 

experiência acadêmica na qualidade de aluna de mestrado do PPGS UFF; iv) 

da minha entrada no campo de pesquisa.  

 As inquietações com as desigualdades, em especial de gênero, sempre 

estiveram presentes em minha trajetória pessoal. Filha de uma mulher negra e 

empregada doméstica desde os 9 anos de idade, cresci questionando por que 

a vida teria que ser tão dura com minha mãe que sempre vivenciou relações de 

exploração, seja no trabalho ou na vida conjugal com meu pai. No âmbito 

pessoal, sempre fui estigmatizada – pelos professores de educação física e 

pelos meus colegas – como uma “mulher macho”, aquela que jogava futebol 
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“igual moleque” e não tinha “modos de uma moça”. Essas questões sempre me 

incomodaram e passei toda a minha infância e adolescência achando que 

havia algo de errado comigo, tanto pela minha expressão de gênero, quanto 

por minha sexualidade. Morei praticamente minha toda minha vida na Ilha de 

Paquetá, um bairro bucólico do centro do Rio de Janeiro, localizado no meio da 

Baía de Guanabara, e dentre os seus poucos mais de 4.500 habitantes, o 

discurso que imperava reproduzia a lógica conservadora, heteronormativa, 

racista e LGBTfóbica. Desse modo, não tinha outras referências a não serem 

essas.  

Ao ingressar na faculdade de Licenciatura em Educação Física na UFF, 

em 2010, um mundo de possibilidades se abriu. Em 2011, ainda como aluna de 

graduação, iniciei meus estudos no campo de gênero, sexualidade e educação 

física escolar, comecei a compreender de maneira mais crítica tudo aquilo que 

era naturalizado por mim e por todos à minha volta. Fui monitora da disciplina 

“Gênero e sexualidade na escola” ministrada pelo professor Sérgio Aboud – e 

aprofundei meu conhecimento na temática na disciplina “Introdução aos 

Estudos de Gênero na Educação Física Brasileira” ministrada pelo professor 

Fabiano Devide. 

 A minha inserção nos estudos de gênero orientou, posteriormente, 

minha prática profissional e meu interesse em me aprofundar nos estudos 

relacionados à temática. Em 2017, fundei a ONG Empodera – Transformação 

Social pelo Esporte, com o intuito de trabalhar gênero e esporte e contribuir 

para a equidade de gênero através da conscientização de meninas 

adolescentes sobre seus direitos e potencial de ação para influenciar 

mudanças significativas em suas realidades. A partir do meu trabalho com 

meninas adolescentes moradoras de favelas do Rio de Janeiro, pude perceber 

que as questões de gênero eram atravessadas por outras categorias, como 

raça, classe social e orientação sexual. Além disso, através do meu trabalho, 

comecei a ter contato direto com meninas e mulheres vítimas de violências e 

entender a complexidade dessas relações.  

 Com base nas experiências acima citadas, ao ingressar no PPGS UFF 

propus analisar como as políticas públicas para crianças e adolescentes eram 

aplicadas para meninas vítimas de violência e como as interseccionalidades 

(Crenshaw, 2002) entre gênero, raça e classe operavam no contexto das 
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meninas alvo da violência. Além disso, propunha analisar se essas 

interseccionalidades eram abarcadas pelas políticas de proteção aos direitos 

das crianças e dos adolescentes e se eram preocupações dos agentes do 

Estado. A partir da minha inserção no campo e levando em conta os textos 

estudados na disciplina Métodos e Técnicas de Pesquisa, percebi que o meu 

objeto, assim como o campo de pesquisa, era muito amplo e precisava ser 

melhor demarcado. A descoberta do novo objeto de pesquisa se deu a partir da 

primeira entrevista realizada com a psicóloga funcionária da Fundação e, mais 

precisamente, com as orientações valiosas da banca de qualificação da minha 

pesquisa, realizada em outubro de 2019.  

 A entrevista em questão me chamou atenção para uma categoria prática 

denominada pela psicóloga como “Meninas da Fundação”. Essa categoria foi 

utilizada pela profissional inúmeras vezes durante as quatro horas de entrevista 

para marcar a posição de determinadas meninas que foram atendidas pela 

instituição e eram genuinamente reconhecidas e diferenciadas como “meninas 

da Fundação”, indicando em alguns momentos da conversa uma posição de 

mais pertencimento à organização do que outras meninas que também eram 

atendidas, porém não ocupavam essa mesma posição. A partir dessa primeira 

entrevista, minha escuta ficou mais atenta a perceber que outras profissionais 

da organização também utilizavam essa categoria para se referir às 

participantes de projetos e programas oferecidos pela organização. 

 A partir disso, busquei analisar como objeto de pesquisa a constituição 

de sujeitos e posições sociais a partir do discurso institucional. As perguntas 

que movem a minha dissertação e que buscarei responder são: i) o que 

significa ser uma “Menina da Fundação”?; ii) quais são os processos que 

permitem que “Menina da Fundação” exista tanto como uma categoria 

institucional quanto como autocompreensão à qual certas meninas se 

reconheçam nessa posição de sujeito?; iii) quais as potenciais consequências 

de tornar-se uma “Menina da Fundação”?  

 O corpus dessa pesquisa é composto pelo discurso presente nos 

relatórios anuais e circunstanciados produzidos pela organização entre os anos 

de 2007 e 2018 e as narrativas de profissionais e de usuárias dos serviços da 

Fundação Angélica Goulart. Realizamos a análise do discurso institucional e a 

análise de entrevistas semiestruturadas com três grupos, a saber: i) 
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profissionais da Fundação que não foram alunas da organização; ii) profissional 

que foi usuária dos serviços da organização quando criança/adolescente e 

construiu uma trajetória de carreira na Fundação; iii) jovens mulheres com mais 

de dezoito anos que foram e/ou são usuárias dos serviços da Fundação. 

 

 

1.3 PERFIL DAS ENTREVISTADAS 
 

 Ao todo, foram entrevistadas seis pessoas que compõem três categorias 

distintas: três profissionais que atuam no atendimento direto à crianças, 

adolescentes e seus familiares na Fundação Angélica Goulart; uma profissional 

que foi atendida pelos projetos da Fundação durante sua infância e puberdade, 

construiu carreira na organização e é reconhecida por outras profissionais 

como uma “Menina da Fundação”; e duas jovens que foram participantes dos 

projetos da Fundação durante toda a infância e adolescência.  

 Utilizaremos nomes fictícios para resguardar as participantes da 

pesquisa e garantir seu anonimato.  

 Integram a primeira categoria, Bianca, Rita e Rosa: 

Bianca é formada em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 

de Janeiro (PUC-Rio) e atua como psicóloga da Fundação Angélica Goulart há 

10 anos. Nascida e criada na zona sul do Rio de Janeiro, lugar onde vive até 

hoje, seu primeiro contato com a Fundação foi ainda na infância quando ia 

visitar sua família que mora em Pedra de Guaratiba. Desde os 17 anos de 

idade, Bianca atua com ações humanitárias voltadas à primeira infância. Na 

Fundação, sempre esteve envolvida nos atendimentos diretos às crianças, 

adolescentes e seus familiares no Programa de Atendimento Integrado e 

também coordenou projetos de empoderamento para mulheres, jovens mães e 

meninas adolescentes. Rita é formada em Nutrição pela Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ) e atua como nutricionista e articuladora de redes da 

Fundação. Rita sempre morou em Campo Grande, zona oeste do Rio de 

Janeiro e militou durante muitos anos de sua vida em movimentos sociais, 

como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra - MST. Seu primeiro 

contato com a Fundação foi na década de 90, quando participou do processo 
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seletivo para vaga de nutricionista e desde então trabalha na organização 

como nutricionista e nos projetos de articulação de rede, incluindo a aplicação 

de oficinas no projeto de incidência política com adolescentes e jovens. Rosa é 

formada em Educação Física pela Universidade Federal Rural do Rio de 

Janeiro e militou no movimento estudantil da universidade durante sua 

graduação. Ela sempre morou em Guaratiba e seu primeiro contato com a 

Fundação foi aos 18 anos, como estagiária de informática em um projeto para 

crianças e adolescentes. Recentemente, em 2019, com 25 anos, retornou à 

organização para trabalhar como professora de Educação Física de um 

programa de empoderamento de meninas adolescentes.  

 A segunda categoria é composta apenas por uma profissional, pois não 

conseguimos realizar a entrevista com uma segunda profissional por falta de 

horários disponíveis. A entrevistada é Shirley, uma mulher negra, de 37 anos 

que foi aluna da primeira turma da Fundação, em 1989. Shirley estudou 

durante toda a sua infância e pré-adolescência em uma escola pública em 

Pedra de Guaratiba e ao ingressar no Ensino Médio estudou em uma escola 

estadual em Campo Grande, bairro vizinho, pois na época não existia nenhuma 

escola de ensino médio na região. Filha de pai alcoólatra, Shirley presenciou 

durante muitos anos as violências domésticas sofridas por sua mãe. Por 

atender aos critérios de vulnerabilidade estabelecidos pela Fundação para 

seleção das/os participantes, ela ingressou e permaneceu nos projetos da 

organização até os 13 anos (idade máxima de atendimento na época). Ela 

retornou à Fundação sete anos depois, em 2003, para trabalhar como 

recepcionista. Através da Fundação ingressou e concluiu o ensino superior em 

Administração em uma universidade privada de Campo Grande. Atualmente 

trabalha no setor administrativo da organização e também é responsável pelo 

cadastro de todas as pessoas atendidas pela organização, então ela 

representa o primeiro contato que as famílias têm com a organização. Através 

do trabalho na organização, ela também teve a oportunidade de melhor sua 

condição econômica e contribuir para a melhoria socioeconômica de sua 

família nuclear.  

 Na última categoria de entrevistadas estão Viviane e Muriel, ambas com 

21 anos de idade. Muriel se autodeclara branca/o, gênero neutro e começou a 

frequentar os projetos da organização em 2005 com 6 anos de idade. Em toda 
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a sua trajetória frequentou escolas públicas da região e concluiu o ensino 

médio em 2016. Muriel viveu sua infância e adolescência com sua mãe e 

irmãos em um cenário socioeconômico de pobreza e condições precárias de 

moradia. Atualmente não possui emprego formal, mora com seu namorado e 

vive com a renda de ações que executa na Fundação Angélica Goulart, 

apoiando na comunicação dos projetos. Na Fundação, passou por todos os 

projetos de infância e, na adolescência, iniciou sua participação no projeto de 

incidência Política com 12 anos e continuou atuando até 2019 como jovem 

mobilizadora na “Rede Não Bata, Eduque” no projeto “De Jovem pra Jovem”, 

projeto de incidência política e participação juvenil da Fundação. 

Recentemente, foi contratada pontualmente pela Fundação para desenvolver a 

pesquisa “De Olho em Guaratiba”. Durante a adolescência, a partir de sua 

experiência na Fundação, Muriel começou a se envolver com o Grêmio 

Estudantil na escola e também atuou no projeto RAP da Saúde – Rede de 

Adolescentes Promotores da Saúde em hospitais de Pedra de Guaratiba e 

Campo Grande.  

Viviane é uma jovem negra, mãe de uma menina de 4 anos e começou a 

frequentar os projetos da Fundação com 3 anos de idade, permanecendo até 

os 16 anos, quando engravidou, em 2015. Nesse mesmo ano, ela abandonou 

os projetos da Fundação e também a escola, retornando em 2017, para os dois 

espaços, mesmo ano em que concluiu o ensino médio através do Exame 

Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Encceja. 

Viviane também vivenciou na infância um cenário socioeconômico de pobreza 

e condições precárias de moradia. Antes de engravidar, ela participava do 

projeto de Incidência Política e representou a instituição em diversos eventos 

nacionais nos Fóruns de Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 

chegando até a viajar sozinha para outro estado para representar a 

organização. Em 2017, retornou para participar de um projeto para jovens 

mães, o ‘Entrelaços’, que tem por objetivo fortalecer os vínculos entre 

cuidadores e bebês e também participou do programa de empoderamento de 

meninas adolescentes e jovens implementado pela Fundação em parceria com 

a Empodera. Desde 2018, ela não tem mais vínculo de participação nos 

projetos da organização e atualmente trabalha em regime CLT em uma 

empresa de telefonia.  
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 Tanto o perfil socioeconômico quanto as posições sociais ocupadas 

pelas entrevistadas são bem heterogêneos. Apesar disso, todas têm em 

comum a longa trajetória de vínculo com a instituição. Nas entrevistas, 

buscaremos analisar a compreensão de cada uma delas levando em conta a 

posição de sujeito que cada uma ocupa.  

 

 

1.4 ENTENDENDO O CONTEXTO: PEDRA DE GUARATIBA, TERRITÓRIO 
DE ATUAÇÃO 

 

 Antes de trabalhar em parceria com a Fundação Angélica Goulart eu 

sequer havia escutado falar em Pedra de Guaratiba. Recordo-me a primeira 

viagem que fiz para o bairro. Digo viagem porque foram longas duas horas e 

meia de ônibus no trajeto Centro – Pedra de Guaratiba. Na data em questão, 

uma terça-feira especialmente quente de 2017, fui até o bairro para conhecer a 

Fundação com a qual havíamos acabado de estabelecer uma parceria, através 

da ONU Mulheres, para a implementação do programa “Uma Vitória Leva à 

Outra”, iniciativa conjunta do Comitê Olímpico Internacional e ONU Mulheres, 

em parceria com a ONG Women Win e a ONG Empodera, para o 

empoderamento de meninas adolescentes através do esporte. Ainda com o 

nome Fundação Xuxa Meneghel, a psicóloga da organização me recebereu e 

me levou até o 15º Conselho Tutelar – Guaratiba e CRAS Maria Viera Bazani 

para apresentar o programa para representantes da região que ajudariam na 

captação de jovens mães para participarem do programa. Logo nesse primeiro 

contato, pude perceber algumas particularidades do bairro situado na zona 

oeste do Rio de Janeiro e os contrastes entre a estrutura física, profissional e 

de trabalho da Fundação e o território.  

 Logo ao passar pelo grande portão de entrada da Fundação, avistei um 

extenso terreno arborizado, com muitas flores, silencioso e as instalações 

internas modernas contrastava com a realidade vista fora dos muros da 

organização. No trajeto da Fundação até a chegada ao 15º Conselho Tutelar – 

Guaratiba, a percepção que eu tive era de um bairro com pouca infraestrutura, 

transporte público precário, uma grande circulação de vans e kombis 

clandestinas, ruas sem asfalto, com muitos buracos e às margens da estrada, 

extensos matagais em grande parte do caminho. Quase não havia calçada, em 
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muitos momentos tivemos que nos arriscar andando pela rua movimentada de 

carros e vans, pois o caminho aberto pelos moradores entre o matagal já havia 

sido encoberto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

Foto da entrada da Fundação Angelica Goulart, arquivo pessoal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrada da Matriz, caminho de acesso ao Conselho tutelar de Guaratiba, arquivo pessoal. 
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 Até chegar ao Conselho Tutelar, a psicóloga da Fundação relatou os 

inúmeros casos de casamento infantil na região que é habitada por um grande 

número de imigrantes nordestinos. Também falou sobre os altos índices de 

estupros e gravidez na adolescência que acontecem no bairro e o papel da 

Fundação em lidar com essas problemáticas. 

 Na chegada ao Conselho Tutelar, a impressão não foi diferente. A 

instituição foi inaugurada no local em 2014 e está situada na Sede da Fazenda 

Modelo, na Estrada da Matriz, uma das principais ruas do bairro. Apesar de 

estar em uma área arborizada, a casa em que abriga o Conselho Tutelar é uma 

construção antiga, com rachaduras e problemas de infraestrutura.  

 O território em que estão situadas as duas organizações, faz parte da 

XXVI Região Administrativa do Rio de Janeiro: 

 

[...] A XXVI Administrativa do Rio de Janeiro é Guaratiba, na 

Zona Oeste da cidade, criada em 1981, quando se dividiu o 

município em Áreas de Planejamento (AP). Guaratiba localiza-

se na AP-5 junto com a XVII RA Bangu, a XVIII RA Campo 

Grande, a XIX RA Santa Cruz e a XXXIII RA Realengo. Até 

então, a região de Guaratiba estava alojada dentro da RA 

Campo Grande. A RA Guaratiba está dividida em bairros: 

Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Barra de Guaratiba, cujos 

limites geográficos foram definidos em 1985. (MELLO, 2015 

p.43) 

 

 Guaratiba possui um dos piores IDHs da Cidade do Rio de Janeiro. 

Segundo dados do Censo 2010 do IBGE, a região possui IDH de 0,744 e 

ocupa a 118ª posição, das 126 regiões da cidade do Rio. Além disso, a região 

também possui o mais baixo IDS entre as Regiões Administrativas da Cidade 

do Rio de Janeiro, com IDS de 0,493. Além de enfrentar graves problemas 

relacionados à violência, em especial contra crianças, adolescentes e mulheres 

e à presença da milícia.  
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Figura 1: Mapa da Cidade do Rio de Janeiro, destacando os bairros da XXVI RA Guaratiba: 

Pedra de Guaratiba, Guaratiba e Barra de Guaratiba. Fonte: Instituto Pereira Passos (editado) 

 

1.4.1 Guaratiba e os índices de violência contra meninas e mulheres 

 
 Além de ser uma das regiões com a menor taxa de IDH do município do 

Rio de Janeiro, Guaratiba também aparece como um dos locais da cidade com 

os maiores índices de violência sexual contra menores a cada 100 mil 

habitantes, ocupando a 12ª colocação na lista das 138 delegacias do estado do 

Rio de Janeiro que registraram esse tipo de ocorrência, de acordo com dados 

do ISP de 2016. Esse cenário permaneceu na análise dos dados de 2018 

presentes no Dossiê Mulher 2019 também do ISP, em que Pedra de Guaratiba 

é citada como uma das regiões com os maiores índices de violência sexual 

contra mulheres junto a outras regiões da zona oeste do Rio de Janeiro, como 

Campo Grande, Bangu e Santa Cruz, bairros vizinhos da região de Guaratiba.  

 Na figura abaixo, é possível identificar que Pedra de Guaratiba também 

faz parte das regiões com o maior índice de casos de denúncia de violência 

contra as mulheres e registro de casos de ameaça e lesão corporal dolosa 

contra mulheres. 
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Figura 2: Tabela com o ranking das delegacias de Polícia Civil com o maior número de 

denúncias de violência contra mulher e registro de ameaça e lesão corporal dolosa contra 

mulheres. Fonte: Instituto de Segurança Pública. 

 

1.4.2 A percepção das/os adolescentes de Guaratiba sobre a violência 
local 

 

 Em 2019, a Fundação liderou, em parceria com a KNH Brasil, o estudo 

“De Olho em Guaratiba.” (ANEXO 3). Trata-se de uma análise situacional1 

sobre as violências contra crianças e adolescentes de Guaratiba, realizada com 

grupos focais de crianças e adolescentes estudantes das escolas locais. .  

 Dentre os problemas listados na análise das crianças e adolescentes, 

apareceram a violência sexual (17%), a falta de segurança (16%), a falta de 

equipamentos públicos (13%) e falta de infraestrutura dos bairros (12%). As 

principais causas desses problemas apontadas pelos grupos focais foram a 

desigualdade de gênero, machismo, relações desiguais de poder e 

relacionamento abusivo (37%), o fácil acesso e uso abusivo de álcool e outras 

drogas (25%), seguido da falta de iniciativas do governo (18%). Além da 

análise resultante do trabalho com os grupos focais, também foram coletados 

                                                 
1 Ver estudo completo na página 209 – 213. 
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dados primários junto às agências de pesquisa: ISP e Disque 100 e à 10ª 

Coordenadoria de Assistência Social e Direitos Humanos – CASDH que 

forneceu dados sobre CRAS e o CREAS da região de Guaratiba. 

 Os dados apresentados a seguir estão presentes no estudo da 

Fundação Angélica Goulart, e, apesar de não aparecerem nas fontes oficiais, 

como no Dossiê Criança e Adolescente (2018) do ISP e no Balanço Geral 

(2018) do Disque Direitos Humanos (Disque 100), apresentam informações 

relevantes para este estudo.  

 De acordo com o levantamento feito pela Fundação junto às instituições 

mencionadas acima, Guaratiba é o 3º bairro com o maior número de 

notificações de violência contra crianças e adolescentes no Município do Rio de 

Janeiro, atrás apenas de Campo Grande e Santa Cruz, bairros também 

pertencentes à Zona Oeste do RJ e vizinhos a Guaratiba, que ocupam o 1º e 2º 

lugar, respectivamente. Os dados levantados pela organização junto ao ISP 

mostram que em 2018 foram registrados 209 casos de violência contra 

crianças e adolescentes na região de Guaratiba. Dentre esses casos, 66% 

aconteceram no ambiente familiar, 72% deles foram contra pessoas do sexo 

feminino e 69% das vítimas possuíam idade entre 12 e 17 anos.  

 O mesmo estudo aponta que 371 ocorrências de violência foram 

registradas pelo Disque 100 na região e em 82% desses casos foram 

cometidos por parentes ou afetos. Ainda de acordo com dados levantados pelo 

estudo, o CRAS da região atendeu 11 casos de violência contra menores. Em 

relação aos atendimentos do CREAS de Guaratiba, foram registrados, no ano 

de 2018, 491 notificações de violência contra crianças e adolescentes do 

bairro, onde 74% dos registros foram cometidos contra adolescentes, 

especificamente. O resultado completo do estudo está acessível nos anexos.  

 

 

1.5 INSTITUIÇÕES DE CUIDADO E AS CONEXÕES NA REDE DE 
PROTEÇÃO INTEGRAL 

 

 Para compreender o trabalho desempenhado pela Fundação Angélica 

Goulart enquanto instituição de cuidado é necessário entender a participação 

da sociedade civil na composição da Rede de Proteção Integral e examinar o 

conceito de cuidado presente nas contribuições sociológicas acerca do tema. O 
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art 4º do ECA atribui à família, à comunidade, à sociedade em geral e, por 

último, ao poder público o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os 

direitos essências das crianças e dos adolescentes. Nesse sentido, Lavoratti 

(2013) diz que “o ECA regulamenta e detalha o artigo 227 da Constituição 

Federal de 1988 e incorpora as conquistas da Convenção Internacional dos 

Direitos da Criança (1989), traz um novo paradigma de atenção à população 

infanto-juvenil: o da Proteção Integral”. Essa nova abordagem rompe com o 

modelo repressivo e autoritário conferido às tratativas legais anteriores para 

juventude em situação de vulnerabilidade do Brasil e passa a reconhecer todas 

as crianças e adolescentes como sujeitos de direitos.  

De acordo com Lavoratti: 

 

[...] tanto o ECA como a Constituição Federal trazem um novo 

entendimento de políticas públicas a partir do momento em que 

propõem a participação da sociedade civil na sua elaboração, 

monitoramento e avaliação, através da criação de conselhos 

municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 

adolescente, que são órgãos deliberativos e controladores das 

políticas públicas, com composição paritária de representantes 

do governo e da sociedade civil organizada.  

A Política de atendimento às crianças e adolescentes no Brasil, 

segundo o Estatuto, deve ser operacionalizada através de um 

conjunto articulado de ações governamentais e não 

governamentais nas três esferas de Governo (União, Estados e 

Municípios) que tenham por objetivo a Proteção Integral deste 

segmento. (LAVORATTI, 2013, p.73). 

 

 Ainda segundo a autora, a ideia de Proteção Integral presente no ECA 

contribui para a concepção de um Sistema de Garantia de Direitos de Crianças 

e Adolescentes (SGD), na qual enfatiza a necessidade de articulação das 

políticas públicas de proteção e dos diferentes órgãos de atendimento à 

população infanto-juvenil. Nesse contexto, a Fundação Angélica Goulart atua 

como uma das instituições responsáveis pela proteção integral e cuidado das 

crianças vítimas de violência e violação de direitos de Pedra de Guaratiba e 

influencia nacionalmente a elaboração de políticas públicas na área, a partir de 

sua atuação.  

 O SGD está estruturado em três grandes eixos focados na Promoção, 

Defesa e Controle dos Direitos Humanos, os quais são articulados de maneira 

orgânica e interdependentes de diversas instituições de cuidado responsáveis 
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pela proteção integral de Crianças e Adolescentes e trabalham em rede 

(AQUINO, 2004) para garantia desses direitos. Destaca-se nesse trabalho a 

atuação e o papel das instituições da sociedade civil organizadas, aqui 

representada pela Fundação Angélica Goulart, no controle social das políticas 

de atenção às crianças e adolescentes e na própria dinâmica de cuidado 

diretamente com as meninas vítimas de violência e suas famílias.  

 Para Lavoratti, “numa sociedade democrática a participação popular tem 

que se fazer presente tanto na formulação quanto na avaliação das políticas 

públicas, pois:  

 

[...] é este o espaço da sociedade civil articulada em “fóruns” e 

em outras instâncias não-institucionais semelhantes – 

contrapartes essenciais para a existência dos Conselhos de 

Direitos, integrados pelas organizações representativas da 

sociedade civil, isto é, Organizações Não-Governamentais 

(ONGs), entidades de atendimento direto, entidades de classe, 

sindicatos, pastorais [...] Os “fóruns” são espaços de 

mobilização e organização da sociedade, em geral. E 

instrumento legítimo de promoção, convocação (politica) e 

fortalecimento das assembleias amplas para escolha dos 

representantes da Sociedade Civil Organizada. São, em 

especial, espaços de articulação do poder e do saber da 

sociedade, espaço de debate, de divulgação de ideias, de 

estimulo a propostas de políticas e estratégias que façam 

avançar as conquistas democráticas, de articulação com 

parlamentares e magistrados. (GARCIA, 1999, p.5-6 apud 

LAVORATTI, 2013, p. 80). 

 

Além do papel de formulação e avaliação das políticas públicas, as 

instituições da Sociedade Civil Organizada desempenham um importante papel 

de notificação dos casos de violências e violação dos direitos das crianças e 

adolescentes para os órgãos do poder público competentes que compõem o 

SGD, como é o caso do Conselho Tutetar. De acordo com entrevista realizada 

com a psicóloga da Fundação, a instituição é uma das principais portas de 

entrada para notificação dos casos de violência contra menores em Pedra de 

Guaratiba, para exemplificar o fluxo de encaminhamento, a psicóloga informou 

que “a gente não faz atendimento clínico, os psicólogos de lá [da Fundação] 

não fazem atendimento clínico, o assistente social, ele não faz um atendimento 

sistemático. Ele faz o atendimento da base. O que eu quero dizer? A gente faz 
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uma triagem, é uma primeira escuta porque o nosso serviço lá é de 

encaminhamento para que o Sistema de Garantia opere, e não fazer uma 

duplicidade do que a política pública tem que fazer. A gente como terceiro setor 

é uma ponte. A gente é uma primeira escuta, uma triagem para depois 

acompanhar o fluxo, mas na verdade encaminhar para a rede de proteção”. 

(Trecho obtido através de entrevista realizada em 29/04/19) 

Essa nova abordagem de trabalho em rede proposta pelas mudanças 

na legislação, em especial pela criação do ECA, traz um novo olhar sobre a 

posição social de crianças e adolescentes, agora vistos como sujeitos de 

direitos e também demanda mudanças na concepção e maneira de trabalho 

principalmente das instituições públicas de proteção e cuidado.  Nesse sentido, 

Lavoratti afirma que: 

 

[...] o reordenamento jurídico proposto pelo Eca através do 

SGD, que enfatiza a importância da articulação e do trabalho 

em rede, demanda também um reordenamento na cultura 

organizacional dos órgãos que atuam na área da infância e da 

juventude e a criação de instâncias (ex. Varas Judiciais e 

Delegacias Especializadas) e instrumentos específicos para 

planejar, monitorar e avaliar o atendimento às crianças e 

adolescentes, especialmente as que se encontram em 

situações de vulnerabilidade social advindo da violência intra e 

extrafamiliar, da dependência química, abandono, dentre 

outros. (LAVORATTI,2013, p. 85). 

 

 Apesar dessas mudanças representarem um grande avanço na tratativa 

da violência contra crianças e adolescentes e violações de seus direitos e 

configurarem um novo modo de fazer política no país, ainda existem muitos 

desafios a serem superados para que a cultura organizacional dessas 

instituições esteja alinhada à proposta do SGD. Seja no fluxo de comunicação 

e sistema de informação ou na sua dinâmica de funcionamento. Nesse sentido, 

tomando como exemplo a criação do Plano Nacional de Enfrentamento à 

Violência Sexual Infanto-juvenil que deu origem, posteriormente, ao Programa 

de Enfrentamento à Violência Sexual, Lavoratti (2013) analisa que:  

 

[...] apesar dos esforços para diagnosticar a situação da 

violência sexual no país, o Brasil ainda não consolidou um 

sistema de informação integrado que permita dimensionar a 

problemática nacionalmente. Exemplo disso é a existência de 
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dois sistemas de denúncia para situações de violência – 

Disque 100 e o SIPIA, com nomenclaturas próprias e muitas 

vezes divergentes para designar situações de violência, o que 

dificulta a definição de indicadores para subsidiar a elaboração 

de políticas públicas de enfrentamento a violência sexual.  

(LAVORATTI, 2013, p. 91) 

  

No que tange os estudos do cuidado no campo sociológico, Cantatore 

afirma que:  

 

[...] ainda que o cuidado possa ser considerado uma expressão 

de apoio social intenso, um atributo fundamental para a 

manutenção da vida, e, conjuntamente com a solidariedade 

social, em vista da vulnerabilidade do corpo, ser a base para o 

desenvolvimento de outros componentes essenciais da vida 

social, não lhe foram direcionados estudos sociológicos 

expressivos que pudessem ampliar a compreensão deste seu 

significado. Isto se deu, principalmente pelo cuidado ter sido 

visto pela sociologia como o resultado de um comportamento 

de gênero pertencente às mulheres, principalmente na esfera 

familiar. (CANTATORE, 2016, p.44) 

 

 A partir do exame das contribuições de Fine em sua análise sociológica 

acerca do cuidado, Cantatore (2016) cita que autor “abordou sociologicamente 

o cuidado na sua expressão social mais preliminar, implícito em qualquer ação 

voltada para a manutenção da vida, realizado por qualquer membro da 

sociedade”. Ainda nesse sentido, Cantatore afirma que “o ato de cuidar deve 

ser entendido como uma resposta social necessária à vulnerabilidade, 

incapacidade e incompletude de corpos individuais em diferentes momentos no 

curso da vida”.  

Uma outra análise feita por Contatore, a partir das contribuições de 

Barros, acerca da compreensão da dimensão social do cuidado, é a de que:  

 

[...] o cuidado é resultante do processo de socialização e pode 
ser compreendido como um fazer tácito do ser humano, ao 
mesmo tempo em que é uma prática individual é construído 
coletivamente. Uma importante implicação dos estudos que 
compreenderam o alcance das ações de cuidado no interior 
das redes sociais foi fornecer mais um dado concreto para algo 
considerado abstrato, que o fundamento dos efeitos benéficos 
para os sujeitos, resultante das ações de cuidado, não estão 
restritos somente à aplicação técnica e tecnológica por um 
profissional qualificado da área da saúde, mas, sim pertence a 
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outra qualidade de intervenção que não necessita 
necessariamente de uma formação especializada e está 
pautado na qualidade do apoio entre as pessoas envolvidas. 
(CONTATORE, 2016, p. 52) 
 

 
 Essa dimensão apresentada pelo autor contribui de maneira significativa 

para meu projeto de pesquisa, oferecendo elementos analíticos para o exame 

do cuidado e do afeto transcritos nas relações entre as profissionais da 

Fundação, sejam elas profissionais do cuidado com especialização ou não, e 

as meninas e suas famílias atendidas pela organização. 

 

1.5.1 Fundação Angélica Goulart 

 
 A Fundação Angélica Goulart foi fundada em outubro de 1989 pela 

apresentadora Xuxa Meneghel, motivada por uma visita durante um evento à 

casa de uma senhora que abrigava mais de 80 crianças na Pavuna, zona norte 

do Rio de Janeiro. Inspirada por essa história, ela decidiu criar a Fundação 

Xuxa Meneghel, uma instituição filantrópica de utilidade pública federal e 

municipal situada em Pedra de Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. A 

organização tem por objetivo a promoção dos direitos das crianças e 

adolescentes através da atuação regional e nacional.  

 Segundo relatórios institucionais, a escolha pelo território justifica-se por 

Guaratiba possuir um dos menores IDH da cidade do Rio de Janeiro. Além 

disso, o território aparece como um dos locais da cidade com os maiores 

índices de violência sexual contra menores a cada 100 mil habitantes, 

ocupando a 12ª colocação na lista das 138 delegacias do estado do Rio de 

Janeiro que registraram esse tipo de ocorrência, de acordo com dados do ISP 

de 2016.  

 Durante 29 anos a Fundação operou com o nome da apresentadora 

Xuxa Meneghel e foi mantida, principalmente, com os recursos doados pela 

própria apresentadora e por alguns amigos, segundo entrevista concedida pela 

própria apresentadora a um programa de TV em 2017. A partir de dezembro de 

2018, a responsabilidade institucional da organização foi passada para um 

coletivo de profissionais que participavam do trabalho da organização desde 

sua fundação e passou a operar com a razão social “Fundação Angélica 
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Goulart”, em homenagem à antiga diretora que dirigiu a organização desde sua 

fundação e faleceu em 2016 em decorrência de um câncer.   

 A direção da organização é composta por um diretor operacional, uma 

diretora administrativa e um presidente. Também fazem parte do corpo diretivo 

membros do Conselho Curador e do Conselho Fiscal (efetivo e suplente). 

Atualmente, a organização funciona com recursos doados por organizações 

parceiras, tal como Fundo Social Elas, Brazil Foundation e KNH, para 

implementação de projetos na instituição, doações irrestritas feitas através do 

site institucional e fundos arrecadados em bazar organizado pela instituição 

trimestralmente. Além dos projetos financiados por doadores, a organização 

também implementa projetos em colaboração com a rede local. 

 

1.5.2 Atuação regional 

 
 Regionalmente, a Fundação atua através do Programa de Atendimento 

Integrado e realiza suas principais ações por meio de três eixos centrais: 

atendimento direto a criança e adolescente em situação de violação de direitos, 

atendimento direto a família e atendimento comunitário. A equipe do Programa 

de Atendimento é composta por assistente social e psicóloga e os 

atendimentos são oferecidos às crianças e adolescentes com idade entre 4 e 

14 anos, no contraturno escolar através dos projetos socioeducativos 

destinados à infância e adolescência. Na metodologia para a primeira infância, 

a organização desenvolve um projeto com crianças de 0 a 1 ano e meio e 

suas/seus responsáveis, para o fortalecimento de vínculos afetivos, como 

medida preventiva aos casos de violência intrafamiliar a menores. Além disso, 

a instituição também trabalha com projetos de juventude e vida adulta através 

de projetos de incidência política para participação infanto-juvenil e projeto de 

geração de renda para mulheres adultas da região. 

 A Fundação também conta com projetos que são desenvolvidos em 

parceria com o núcleo comunitário de Pedra de Guaratiba e com organizações 

parceiras para atender adolescentes a partir dos 15 anos, jovens e adultos. 

Segundo relatórios institucionais e informações passadas pela psicóloga, a 

seleção e o acompanhamento do público atendido são realizados por meio de 

entrevistas e visitas domiciliares levando em conta os seguintes critérios: i) 

morar na região de Guaratiba; ii) vivenciar situação de ameaça ou violação dos 
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direitos fundamentais estabelecidos pelo ECA; iii) viver em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica (baseada na análise da renda per capita 

familiar e indicadores de pobreza); iv) baixa escolaridade dos 

genitores/responsáveis; v) vivenciar violência doméstica; e vi) presença de 

fatores de risco, como: doença crônica, histórico de uso abusivo de álcool e 

outras drogas na família.  

 O Programa de Atendimento Integrado realiza ações que buscam 

contribuir para a promoção dos direitos das crianças através do 

desenvolvimento da autonomia e protagonismo das próprias crianças e 

adolescentes, conscientização das famílias sobre os direitos fundamentais e 

maneiras não violentas de educar e o fortalecimento de redes comunitárias 

para a proteção integral das crianças e adolescentes da região. Entre o 

conjunto de atividades do Programa destacam-se os atendimentos individuais 

para avaliação e diagnóstico de casos de violação de direitos, encaminhamento 

de crianças e integrantes de suas famílias a projetos ofertados pela própria 

instituição; rodas de terapia comunitária com as famílias; orientação e 

encaminhamento de famílias às redes de serviços e equipamentos do governo; 

visitas domiciliares e acompanhamento sistemático de casos encaminhados 

para/pelas instâncias governamentais – como Conselho Tutelar, Juizado e 

Promotoria da Infância e Juventude –, incluindo comparecimento em 

audiências, quando necessário.  

 Além de funcionar como uma porta de entrada para o encaminhamento 

dos casos de denúncia de abuso e maus tratos contra crianças e adolescentes 

da região, a Fundação também realiza um trabalho de referência, através dos 

seus projetos e programas, no desenvolvimento do protagonismo juvenil e 

autonomia de crianças e adolescentes, assim como um forte trabalho de 

valorização do território local através de ações que fortalecem o vínculo das 

crianças e adolescentes atendidas/atendidos com a região de Guaratiba. Esse 

trabalho local favorece a noção de pertencimento e a ocupação de espaços 

antes desconhecidos pelas/pelos adolescentes. 
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1.5.3 Atuação nacional 

 
 No âmbito nacional, a organização participa de campanhas e redes de 

mobilização para a erradicação da violência contra crianças e adolescentes, 

além de desenvolver um trabalho de incidência política para influenciar na 

formulação de políticas públicas de garantia dos direitos das crianças e dos 

adolescentes. Nesse sentido, a Fundação atua na secretaria executiva da 

“Rede Não Bata, Eduque” desde sua criação, em 2005. A criação da Rede se 

deu a partir da articulação entre a Fundação Xuxa Meneghel, Promundo, 

Fundação Abrinq, Frente Parlamentar pelos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a agência Comunicarte e a ONG Save the Children Suécia para 

apoiar o projeto de Lei 2,645 que alterou a Lei 8.069/90 (ECA) e a Lei 

10.406/02 do Novo Código Civil, estabelecendo o direito da criança e do 

adolescente a não serem submetidos a qualquer forma de punição corporal, 

mediante a adoção de castigos moderados ou imoderados, sob a alegação de 

quaisquer propósitos, ainda que pedagógicos. Atualmente, a Rede possui mais 

de 300 organizações como membros.  

 A Rede foi criada com o objetivo de estabelecer bases para uma 

campanha de longo prazo por meio de parcerias estabelecidas com instituições 

dos setores governamentais, organizações da sociedade civil e setor privado 

para influenciar a opinião pública por meio de campanhas permanentes e 

programas direcionados para pais e cuidadoras/es, com foco na educação não 

violenta, baseada no diálogo, na compreensão e no afeto. Além disso, ela visa 

atualizar o marco jurídico brasileiro aos marcos legais internacionais para a 

proibição dos castigos físicos e tratamento humilhante de crianças e 

adolescentes, influenciar a elaboração de políticas públicas e normas legais 

que protejam integralmente os direitos de crianças e adolescentes, promover a 

participação de crianças e adolescentes nas ações da Rede e chamar a 

atenção de órgãos governamentais para a necessidade de criar, ou melhorar, 

as bases formais e informais de apoio às famílias de modo que possam exercer 

com qualidade a educação e cuidados de seus/suas filhos/as. 
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1.5.4 Fluxo de atendimento e dinâmica de funcionamento 

 
 De acordo com entrevista realizada com a psicóloga da Fundação em 

abril de 2019, ao longo dos 30 anos de existência, a FAG se tornou uma 

referência na promoção dos direitos das crianças e adolescentes na região de 

Guaratiba e funciona como uma das principais portas de entrada para o acesso 

à Rede de Serviços da região referente aos casos de violência. A instituição se 

tornou uma grande referência para a comunidade, principalmente por ser a 

única unidade de atendimento psicológico e de assistência social durante duas 

décadas na região de Guaratiba. Somente em 2014, o Conselho Tutelar e o 

CRAS Maria Vieira Bazani foram inaugurados na região e passaram a atender 

as demandas locais. Antes disso, os casos eram encaminhados para as 

instituições dos bairros vizinhos: Campo Grande e Santa Cruz. 

 Grande parte das demandas de atendimento da instituição surgem de 

maneira espontânea a partir da procura das próprias famílias por projetos e 

serviços da organização. Porém, também são recebidos encaminhamentos de 

outras instituições locais, incluindo organizações governamentais, como a 

Clínica da Família. Segundo a psicóloga da Fundação, “a demanda espontânea 

por atendimento psicológico e de assistência social apresentou uma pequena 

redução, já que os/as moradores/as passaram a contar com os serviços do 

CRAS Maria Vieira Bazani. Dentre as diferentes demandas que chegam à 

FAG, estão incluídas informações relacionadas à solicitação de pensão 

alimentícia, segunda via de documentos, reconhecimento da paternidade e 

casos de violências doméstica, intrafamiliar e sexual. ” (Trecho da entrevista 

realizada em 19/04/2019) 

 Os casos de violência são identificados a partir de entrevistas com as 

famílias, visitas domiciliares e a própria participação nos projetos oferecidos 

pela organização. Assim que identificados, são encaminhados para a equipe 

técnica do Programa de Atendimento Integrado, composta por uma psicóloga e 

uma assistente social da instituição. Durante os atendimentos e 

acompanhamentos dos casos, é realizada uma avaliação das ameaças ou 

violações dos direitos a partir dos relatos das próprias crianças e adolescentes, 

das entrevistas com a família e da análise da equipe durante as visitas 

familiares. De acordo com a avaliação, os casos são encaminhados para os 

órgãos governamentais do Sistema de Garantia de Direitos: Conselho Tutelar, 
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CREAS, CRAS e Juizado da Infância da região. Após o encaminhamento, os 

casos são acompanhados, conjuntamente, através de reuniões de discussão, 

relatórios e fórum da Rede comunitária NUDECA que é composta também 

pelos órgãos governamentais do Sistema de Garantia de Direitos da região. 

Além disso, as crianças e adolescentes encaminhados, assim como suas 

famílias, continuam participando dos projetos da Fundação, o que inclui 

projetos esportivos, rodas de conversa e orientação acerca dos direitos sociais 

e canais de denúncia e proteção, projetos culturais e educacionais. 

 O trabalho da Fundação é focado no planejamento estratégico de 

projetos, iniciativas e medidas que visam a prevenção das violências a partir do 

engajamento familiar e comunitário e no desenvolvimento da autonomia das 

próprias crianças e adolescentes. Através do princípio do direito à participação 

infanto-juvenil como canal de autoproteção das crianças e adolescentes, em 

todas as ações da instituição, as crianças e adolescentes atendidas participam 

efetivamente de reuniões e encontros de planejamento, representação em 

fóruns regionais e nacionais e em outros espaços de controle social. Além 

disso, também são responsáveis por organizar e mediar seminários e ações de 

prevenção para a comunidade local.  

 Um dos fatores que parece contribuir para o trabalho da Fundação servir 

como referência para moradores do bairro é a implementação de diversas 

atividades fora dos muros institucionais. Os projetos da organização visam o 

desenvolvimento da noção de pertencimento à comunidade e a ocupação do 

espaço público. Dessa maneira, diversas atividades são realizadas em praças 

públicas e em outros locais pouco frequentados do bairro. Ademais, existe uma 

política organizacional de contratar ex-alunos/as e moradores/as da região para 

trabalharem da organização, isso favorece a relação de proximidade das 

famílias com as/os profissionais que as atendem. Atualmente, uma grande 

parte da equipe, incluindo o atual presidente, é composta por profissionais que 

foram atendidos/as e frequentaram os projetos da Fundação quando crianças 

e/ou adolescentes.   
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2 ANÁLISE DO DISCURSO: DA TEORIA FUNDANTE AO DISCURSO 
INSTITUCIONAL DA FUNDAÇÃO 

  

 Neste capitulo, analisaremos como o discurso institucional da Fundação 

está estruturado, quais são as categorias que organizam o seu trabalho e a 

posição de sujeito de discurso ocupada pela instituição. Para tanto, 

utilizaremos como base metodológica o método ‘arquegenealógico’ da teoria 

discursiva foucaultiana e utilizaremos como base material de análise os 

documentos oficiais da instituição (relatórios narrativos e circunstanciados dos 

anos de 2007 a 2018), artefatos narrativos extraídos das entrevistas com as 

profissionais, assim como os textos presentes no site e outras mídias sociais 

da organização. Essa análise contribuirá para compreendermos mais à frente 

os sentidos de ser uma “Menina da Fundação”.  

 Antes de discorrer acerca do discurso organizador do trabalho da 

Fundação, apresentaremos uma breve contextualização dos principais 

pressupostos teóricos acerca da Análise do Discurso que servirão como base 

para esta pesquisa. Para tanto, passaremos das contribuições de Michel 

Pêcheux, precursor dos estudos sobre Análise do Discurso para as 

contribuições de Michel Foucault, um dos principais teóricos balizadores da 

teoria do discurso, em qual se baseará metodologicamente esta pesquisa. Para 

essa contextualização, nos apoiaremos nos estudos de Orlandi (2010), 

Gregolin (2004), Godoi (2015), Revel (2005) e Araújo (2001). 

 A segunda parte deste capítulo está subdividida em dois tópicos: o 

primeiro tópico faz a análise do discurso institucional e das categorias que 

organizam o trabalho da Fundação, utilizando-se de fragmentos históricos no 

campo de saber dos direitos das crianças e dos adolescentes, e também de 

fragmentos discursivos da Fundação. A análise desses fragmentos é apoiada 

no método arqueológico de análise do discurso de Foucault (1969), e baseada 

nos estudos de Monfredini (2013) sobre a história da proteção integral e 

garantia de direitos da criança e do adolescente no Brasil. O segundo tópico se 

propõe a analisar a posição de sujeito que a Fundação ocupa que a legitima 

como sujeito de discurso sobre a proteção da criança e do adolescente. 

Utilizaremos, então, o método genealógico de análise de discurso de Foucault 
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(1979), nos basearemos também nos estudos de Falconer (1999) e Passeti 

(1999) sobre a fundação e institucionalização do Terceiro Setor no Brasil.  

 

2.1 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 
 

 A Análise do Discurso foi fundada pelo francês Michel Pêcheux no final 

da década de 60, articulando seus estudos com três áreas de saber: a 

Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. No entremeio desses campos, 

Pêcheux constrói seu projeto de AD a partir do diálogo constante com os 

estudos de Saussure, Marx e Freud.  

 Dessa maneira: 

 

[...] nos anos 60, a Análise do Discurso se constitui no espaço 

de questões criadas pela relação entre três domínios 

disciplinares que são ao mesmo tempo uma ruptura com o 

século XIX: a Linguística, o Marxismo e a Psicanálise. A 

Linguística constitui-se pela afirmação da não-transparência da 

linguagem: ela tem seu objeto próprio, a língua, e esta tem sua 

ordem própria. Essa afirmação é fundamental para a Análise 

de Discurso, que procura mostrar que a relação 

linguagem/pensamento/mundo não é unívoca, não é uma 

relação direta que se faz termo-a-termo, isto é, não se passa 

diretamente de um a outro. Cada um tem sua especificidade. 

Por outro lado, a AD pressupõe o legado do materialismo 

histórico, isto é, o de que há um real da história de tal forma 

que o homem faz história, mas esta também não lhe é 

transparente. Daí, conjugando a língua com a história na 

produção de sentidos. (ORLANDI, 2010, p.19) 

 

 Em vista disso, a AD em Pêcheux reflete sobre a forma como a 

linguagem materializa-se na ideologia e como esta última se materializa na 

língua, contrapondo-se à noção de língua como sistema abstrato, que 

suspende o sujeito e a História. Ao trabalhar na confluência da Linguística, do 

Marxismo e da Psicanálise, Pêcheux “irrompe em suas fronteiras e produz um 

novo recorte de disciplinas, constituindo um novo objeto: o discurso”. 

(ORLANDI, 2010, p. 20)  

 De acordo com a autora:  
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[...] a Análise do Discurso visa fazer compreender como os 

objetos simbólicos produzem sentidos, analisando assim os 

próprios gestos de interpretação que ela considera como atos 

no domínio simbólico, pois eles intervêm no real do sentido. A 

Análise do Discurso não estaciona na interpretação, trabalha 

seus limites, seus mecanismos, como parte dos processos de 

significação. Também não procura um sentido verdadeiro 

através de uma “chave” de interpretação. Não há esta chave, 

há método, há construção de um dispositivo teórico. 

(ORLANDI, 2010, p.26) 

 

 Para Godoi (2015), os efeitos de sentido ocorrem a partir da relação 

entre a materialidade e o acontecimento, ou seja, a descrição linguística e a 

interpretação devem ser simultâneas, em uma espécie de batimento entre uma 

materialidade (verbal ou não verbal), e um fato histórico situado em um 

determinado espaço e tempo.  

 Para analisar as condições de produção do discurso é fundamental 

reconhecer que elas compreendem os sujeitos e a situação. Além disso, outro 

conceito chave que fundamenta a AD em Pêcheux, e que é retomado pelos 

estudos de Orlandi no Brasil, é a noção de memória.  

 Sobre esse ponto, Orlandi diz que: 

 

[...] a memória tem suas características, quando pensada em 

relação ao discurso. E, nessa perspectiva, ela é tratada como 

interdiscurso. Este é definido como aquilo que fala antes, em 

outro lugar, independentemente. Ou seja, é o que chamamos 

memória discursiva: o saber discursivo que torna possível todo 

dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que 

está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra. 

O interdiscurso disponibiliza dizeres que afetam o modo como 

o sujeito significa em uma situação discursiva dada. 

(ORLANDI, 2010, p.31) 

 

 De acordo com a autora, “a maneira como a memória ‘aciona’ as 

condições de produção é fundamental” para compreensão do discurso como 

objeto de análise (ORLANDI, 2010, p. 30). As condições de produção podem 

agir em sentido estrito ou amplo, sendo o primeiro produtor do contexto 

imediato e o segundo inclui o contexto sócio-histórico, ideológico. 

 É importante ressaltar que a noção de memória em Orlandi e Pêcheux 

não se refere à recordação que um indivíduo tem do passado. Ela está ligada à 

condição do funcionamento discursivo que só é possível através da 
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constituição de um corpo histórico-social. Nesse sentido, a memória torna-se 

coletiva pelo fato de o discurso ser acionado por diferentes outros discursos. 

 Para Pêcheux, o fato de o discurso ser um dispositivo histórico-social e 

heterogêneo é determinante para a existência de grupos sociais distintos e 

influi na formação discursiva dos sujeitos ideológicos, pois “todos esses 

sentidos já ditos por alguém, em algum lugar, em outros momentos, mesmo 

muito distantes, têm efeito sobre a situação discursiva dada”. (ORLANDI, 2010, 

p. 31). 

 Ao trabalhar a relação língua-discurso-ideologia, Pêcheux (1975 apud 

ORLANDI, 2010) afirma que “não há discurso sem sujeito e não há sujeito sem 

ideologia: o indivíduo é interpelado em sujeito pela ideologia e é assim que a 

língua faz sentido”. 

 Significa, então, que a ideologia é a condição para constituição de 

sujeitos e, consequentemente, condição para produção de sentidos. Nessa 

perspectiva, o sujeito é visto não como sujeito empírico, mas como sujeito 

discursivo, aquele que ocupa uma posição-sujeito no momento do dizer, dentre 

tantas outras que poderia ocupar, e que é constituído ideologicamente. 

  Orlandi (2010, p.40) expressa que “em toda língua há regras de 

projeção que permitem ao sujeito passar da situação (empírica) para a posição 

(discursiva). O que significa no discurso são essas posições. E elas significam 

em relação ao contexto sócio-histórico e à memória (o saber-discursivo, o já-

dito).”  

 Sobre isso, a autora salienta que:  

 

[...] o fato de que há um já dito que sustenta a possibilidade 

mesma de todo dizer, é fundamental para se compreender o 

funcionamento do discurso, a sua relação com os sujeitos e 

com a ideologia. [...] disso se deduz que há uma relação entre 

o já dito e o que se está dizendo que é a que existe entre o 

interdiscurso e o intradiscurso ou, em outras palavras, entre a 

constituição do sentido e sua formulação. (ORLANDI, 2010, 

p.32).  

 

 Desse modo, o interdiscurso torna compreensível a formulação 

discursiva, ou seja, esse conjunto de formulações que fazem parte de um 

acontecimento histórico (descontínuo e exterior) é que determinam o que 

dizemos. Em outras palavras, o interdiscurso é tudo aquilo que é exterior ao 
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que se está dizendo em um dado momento, mas é essencial para formular o 

sentido do que está sendo dito. Sem interdiscurso não há compreensão do 

sentido do enunciado. Sobre isso, Orlandi (2010, p. 33) diz que “para que 

minhas palavras tenham sentido, é preciso que elas já façam sentido”. 

Conforme a autora, os dizeres têm relação com outros dizeres realizados, 

imaginados ou possíveis. São nestas redes de relações de sentidos que o 

discurso não é visto como algo acabado, mas como um estado de um processo 

discursivo mais amplo, contínuo.  

 Os estudos em torno da Análise do Discurso contribuem para entendê-lo 

enquanto objeto heterogêneo, pois é influenciado por outros discursos, 

formando uma rede de sentidos. Segundo Godoi (2015), o período da Análise 

do Discurso de linha francesa se estende até o início da década de 1980 com 

questionamentos, embates teóricos, reformulações, aberturas e 

encadeamentos com novas propostas.  

 No contexto de produção de uma teoria que descarta as concepções 

que pensa o sujeito idealista, Foucault faz contribuições substanciais para a 

criação de uma teoria do discurso que diverge da Análise de Discurso em 

Pêcheux, mas encontra convergência na concepção de sujeito do discurso 

produzido historicamente. Para Orlandi (2004), a história na AD é investigada 

como historicidade, pois é fundante na constituição de efeitos de sentidos. Para 

a autora, a história é encarada como “trabalho e instrumento de que 

transforma, que constitui identidades. Ao falar, ao significar, eu me significo.” 

(ORLANDI,2004, p.28) 

 Em Foucault, a história é entendida como: 

 

[...] o trabalho e a utilização de uma materialidade documental 

(livros, textos, narrações, registros, atas, edifícios, instituições, 

regulamentos, técnicas, objetos, costumes, etc.) que apresenta 

sempre e em toda a parte, em qualquer sociedade, formas de 

permanências, quer espontâneas, quer organizadas. [...] a 

história é, para uma sociedade, uma certa maneira de dar 

status e elaboração à massa documental de que ela não se 

separa. (FOUCAULT, 2008, p. 7-8) 

 

 As ideias expressas por Foucault em A Arqueologia do Saber (1969) 

contribuíram para mudanças epistemológicas no campo da Análise do 

Discurso. A partir da sistematização de uma série de conceitos, que se 



45 

 

45 

 

tornaram determinantes para a análise discursiva, foi possível desenhar um 

vasto campo de formulações no interior do que se pode chamar de teoria do 

discurso, como aponta Gregolin (2004).  

 Tais conceitos são considerados essenciais para a compreensão dos 

estudos acerca da Análise do Discurso, uma vez que fornece base analítica 

para estudos na AD posteriores à década de 1960, incluindo estudos do próprio 

Pêcheux.  

A noção de discurso em A Arqueologia do Saber é representada como: 

 

[...] um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem 

na mesma formação discursiva; ele não forma uma unidade 

retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo 

aparecimento ou utilização poderíamos assinalar (e explicar, se 

for o caso) na história; é constituído de número limitado de 

enunciados para os quais podemos definir um conjunto de 

condições de existência. O discurso, assim entendido, não é 

uma forma ideal e intemporal que teria, além do mais, uma 

história; o problema não consiste em saber como e por que ele 

pôde emergir e tomar corpo num determinado ponto do tempo; 

é, de parte a parte, histórico – fragmento de história, unidade e 

descontinuidade própria da história que coloca o problema de 

seus próprios limites, de seus cortes, de suas transformações, 

dos modos específicos de sua temporalidade, e não do seu 

surgimento abrupto em meio às cumplicidades do tempo. 

(FOUCAULT, 2008, p. 132-133)  

 

 Em outras palavras, Godoi (2015) analisa que o discurso, em Foucault 

de A Arqueologia do Saber, é uma prática proveniente da formação dos 

saberes e que se articula com outras práticas não discursivas. Além disso, o 

discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual se constituem os 

saberes de um momento histórico. Ele é também um espaço de articulação 

entre saber e poder, ou seja, quem fala, fala de algum lugar, baseado em um 

direito reconhecido institucionalmente. Desse modo, a produção do discurso é 

controlada, selecionada, organizada e redistribuída por procedimentos que 

visam determinar aquilo que pode ser dito em certo momento histórico. Para a 

autora, os dizeres e fazeres, na teoria discursiva de Foucault, se inserem em 

formações discursivas, cujos elementos são regidos por determinadas regras 

de formação.  



46 

 

46 

 

 A noção de formação discursiva (FD) é um dos conceitos centrais na 

teoria de Foucault. Para o autor: 

 

[...] no caso em que se puder descrever, entre um certo número 

de enunciados, semelhante sistema de dispersão, e no caso 

em que entre os objetos, os tipos de enunciação, os conceitos, 

as escolhas temáticas, se puder definir uma regularidade (uma 

ordem, correlações, posições e funcionamentos, 

transformações) diremos, por convenção, que se trata de uma 

formação discursiva. [...] diremos, pois, que uma formação 

discursiva se define (pelo menos quanto a seus objetos) se se 

puder estabelecer um conjunto semelhante; se se puder 

mostrar como qualquer objeto do discurso em questão aí 

encontra seu lugar e sua lei de aparecimento; se se puder 

mostrar que ele pode dar origem, simultânea ou 

sucessivamente, a objetos que se excluem, sem que ele 

próprio tenha de se modificar. (FOUCAULT, 2008, p.43 e 50) 

 

 Dessa maneira, a formação discursiva não se reduz às preposições ou 

frases, mas tem o sentido de regularidade e dispersão, de modo que a 

diversidade de formulações enunciativas forma a unidade de um determinado 

discurso. Ela funciona como um princípio de dispersão e de repartição dos 

enunciados, detectando uma regularidade, uma ordem em seu aparecimento. 

Em linhas gerais, a formação discursiva determina o que pode e o que deve ser 

dito dentro de um determinado campo a partir de um dado lugar social que o 

sujeito ocupa. Pode-se dizer que a formação discursiva é o lugar onde se 

encontram o discurso, o sujeito e o sentido.  

 Em análise às contribuições de Foucault, Gregolin (2004) aponta que os 

discursos devem ser compreendidos a partir de jogos enunciativos, uma vez 

que o enunciado é constituído por uma série de outras formulações, 

relacionando-se com enunciados anteriores, mas também, fazem emergir 

enunciados que o procedem. Nesse sentido, o enunciado é único, mas está 

aberto à repetição e transformação. Ele é um acontecimento inesgotável à 

língua e ao sentido, evidenciando a existência de outros enunciados que o 

precedem e o seguem, desenrolando assim uma rede de enunciados.  

 Foucault estabelece também o conceito de prática discursiva, um dos 

elementos primordiais para se entender a teoria do discurso. Sobre esse 

conceito, o autor diz que se trata de “um conjunto de regras anônimas, 
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históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram, em uma 

dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou 

linguística, as condições de exercício da função enunciativa” (Foucault, 2008, 

p. 133)  

 Para Gregolin (2006) “com a ideia de prática discursiva, Foucault propõe 

uma análise que persiga a movimentação dos enunciados, em sua movência 

nos atos praticados por sujeitos historicamente determinados”. 

 No discurso, Foucault (2008, p. 61) busca o que chama de “um campo 

de regularidade para diversas posições de subjetividade. [...] O discurso assim 

concebido é um conjunto em que podem ser determinadas a dispersão do 

sujeito e sua descontinuidade em relação a si mesmo.”  

 Foucault determina também a função sujeito de um enunciado. Acerca 

desse ponto, Araújo diz que:  

 

[...] cabe perguntar quem fala, quem detém o direito de falar em 

termos institucionais ou jurídicos para proferir tal discurso. A 

função sujeito varia, de modo que no enunciado essa posição é 

vazia e será ocupada por indivíduos até certo ponto 

indiferentes, quando eles formulam um enunciado ou quando 

um só indivíduo pode pronunciar uma série deles com posições 

diferentes e fazendo o papel de sujeitos diferente. [...] sujeito 

de um discurso não é a origem ou ponto de partida da 

articulação, nem aquele que ordena as palavras 

significativamente, portanto não é sujeito psicológico, 

intencional; não é sempre idêntico a si, pois o lugar vazio 

poderá ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes, 

lugar esse que pode ou não mudar. Sempre que se puder 

assinalar essa função-sujeito, uma frase gramatical, uma 

proposição lógica ou um ato de fala -, passam a valer como 

enunciado no interior de um dado discurso. (ARAÚJO, 2001, p. 

184 – 185) 

 

 Para a autora, no discurso interessa a possibilidade de determinar qual é 

a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser seu sujeito. Desse 

modo, é desenhado um espaço de exterioridade onde é possível determinar a 

dispersão do sujeito e sua descontinuidade. Em outras palavras, Foucault 

propõe a compreensão de onde vem o enunciado, porque esse enunciado 

específico e não outro e quais são os sujeitos que formulam esses enunciados.  
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 O discurso em Foucault é caracterizado como prática que 

sistematicamente forma e aciona os objetos os quais fala, e o que define sua 

especificidade é o conjunto de regras próprio a uma prática discursiva.  

Segundo Revel:  

 

[...] a arqueologia foucaultiana dos discursos não é apenas 

uma análise linguística, mas uma interrogação sobre as 

condições de emergência de dispositivos que sustentam 

práticas ou as engendram. [...] A ‘ordem do discurso’ própria a 

um período particular possui, portanto, uma função normativa e 

reguladora e coloca em funcionamento mecanismos de 

organização do real por meio da produção de saberes, de 

estratégias e de práticas. (REVEL, 2005, p. 37 - 38) 

 

 Como mencionado acima, o discurso produz saberes. Nesse sentido, 

vale destacar, à luz das contribuições de Foucault, o conceito de 

saber/saberes. Sobre isso, Revel (2005) clarifica a distinção feita por Foucault 

entre conhecimento e saber e nos diz que:  

 

[...] o conhecimento corresponde à constituição de discursos 

sobre classes de objetos julgados cognoscíveis, isto é, à 

constituição de um processo complexo de racionalização, de 

identificação e de classificação dos objetos independentemente 

do sujeito que os apreende, o saber designa, ao contrário, o 

processo pelo qual o sujeito do conhecimento, ao invés de ser 

fixo, sofre modificação durante o trabalho que ele efetua na 

atividade de conhecer. A análise arqueológica conduzida por 

Foucault até o começo dos anos 70 ocupa-se da organização 

do conhecimento numa época dada e em função de classes de 

objetos específicos; a análise genealógica que lhe sucede tenta 

reconstituir a maneira pela qual o saber implica, ao mesmo 

tempo, uma relação com os objetos de conhecimento 

(movimento de objetivação) e com o si cognoscente (processo 

de subjetivação). (REVEL, 2010, p. 77) 

  

 Desse modo, o saber destaca-se por ser o campo de coordenação e 

subordinação dos enunciados em que os conceitos se definem, se aplicam e se 

transformam. Ele se define pelas possibilidades de utilização e de apropriação 

oferecidas pelo discurso, no qual o sujeito pode tomar posição para agir (a 

partir do saber). A possibilidade de agência do sujeito está relacionada ao fato 

de o “saber estar essencialmente ligado ao poder, na medida em que se efetua 
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uma ordenação geral do mundo, isto é, dos indivíduos, que passa, ao mesmo 

tempo, por uma forma de governo (Estado) e por procedimentos disciplinares.” 

(REVEL, 2005, p. 77) 

 Sobre esse último ponto, a autora diz que: 

 

[...] o poder não pode disciplinar os indivíduos sem produzir 

igualmente, a partir deles e sobre eles, um discurso de saber 

que os objetiva e antecipa toda experiência de subjetivação. A 

articulação poder/saber(es) será, portanto, dupla: ‘poder de 

extrair dos indivíduos um saber, e de extrair um saber sobre 

esses indivíduos submetidos ao olhar e já controlados’. Tratar-

se-á, por consequência, de analisar não somente a maneira 

pela qual os indivíduos tornam-se sujeitos de governo e objetos 

de conhecimento, mas também a maneira pela qual se acaba 

por exigir que os sujeitos produzam um discurso sobre si 

mesmos – sobre sua existência, sobre seu trabalho, sobre seus 

afetos, sobre sua sexualidade, etc. (REVEL, 2005, p. 78)  

 

 Se na análise arqueológica importam mais os saberes em suas 

condições de emergência, como aparecem e se transformam; na genealogia, o 

que se pretende é explicar por que estabelecem as relações, estratégias e 

táticas de poder no interior desses saberes, ou seja, explicar sua existência e 

transformações situando-o como peça de relações de poder. (MACHADO, 

1979 apud GODOI, 2015) 

 Esses conceitos e noções abarcadas no método arqueológico e 

genealógico de Foucault servirão como base para análise do discurso 

institucional da Fundação Angélica Goulart e serão apresentados nos próximos 

tópicos desse capítulo. 

    

 

2.2 DISCURSO INSTITUCIONAL E CATEGORIAS QUE ORGANIZAM O 
TRABALHO DA FUNDAÇÃO 
   

 Tomaremos as contribuições do método arqueológico de Foucault para 

analisar as categorias que organizam o discurso da Fundação Angélica Goulart 

e a prática discursiva que operacionaliza o seu trabalho. 

Esse tópico está subdividido em três operações, a saber: 
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 Contexto do discurso sobre a criança e o adolescente como sujeito 

de direito e emergência da proteção integral da criança e do 

adolescente no Brasil;  

 Análise do discurso institucional da Fundação Angélica Goulart e a 

sua regularidade em relação prática discursiva em torno da 

proteção integral e promoção dos direitos das crianças e dos 

adolescentes no Brasil;;  

 Análise da posição de sujeito ocupada pela Fundação e sua 

dispersão ao longo dos 30 anos de existência e atuação da 

organização no campo da proteção integral e promoção dos 

direitos da criança e do adolescente. 

   

 Na primeira operação, utilizaremos como base de análise o estudo de 

Monfredini (2013) para situar a historicidade do discurso no campo dos direitos 

humanos, mais precisamente no campo de saber dos direitos das crianças e 

dos adolescentes no Brasil. Na segunda operação, analisaremos a história 

Fundação Angélica Goulart, a fim de identificar como está organizado o 

discurso institucional e de quais categorias utiliza-se para organizar o seu 

trabalho. 

Por último, analisaremos a posição de sujeito ocupada pela instituição e 

suas transformações ao longo da existência da organização. Essa análise será 

feita a partir do estudo de Falconer (1999) e Passeti (1999) sobre o surgimento 

do Terceiro Setor no Brasil.  

  

 

2.2.1 Historicidade do discurso sobre os direitos das crianças e dos 
adolescentes no Brasil 

 

  Para analisar o discurso da Fundação Angélica Goulart sobre a 

proteção integral e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, faz-

se necessário tratar de compreender a história de emergência dessa prática 

discursiva no Brasil. Para tanto, nos basearemos nos estudos de Monfredini 

(2013) sobre a temática. Procuraremos, então, “apanhar o sentido do discurso 

em sua dimensão de acontecimento”. (GREGOLIN,2006, p. 86) 
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  Monfredini (2013) diz que o discurso sobre direitos humanos, que 

deu origem posteriormente ao discurso sobre os direitos da criança e do 

adolescente, se deu a partir da concepção de justiça. Sobre esse ponto, a 

autora aponta que os termos “cidadania” e “direitos” estão diretamente 

imbricados na ideia de justiça: compreender a cidadania pela via dos direitos 

requer o resgate histórico da constituição dos direitos do homem que pautaram 

os avanços da ampliação da cidadania.  

 Desse modo, é possível perceber, utilizando-se do método arqueológico 

de Foucault (1969), que esses termos fazem parte de uma mesma formação 

discursiva, ao passo que a formação discursiva “pode dar origem simultânea ou 

sucessivamente a outro objeto, sem que ele próprio tenha de se modificar.”.  

 Sobre a irrupção desses objetos de discurso, a autora diz que: 

 

[...] na literatura, a referência clássica nos remete a Marshall 

(1967), que elucidou a concepção histórica da formação dos 

direitos civis (século XVIII), políticos (século XIX) e sociais 

(século XX) como componentes da cidadania. Assim, os 

direitos civis formaram no conjunto de ações necessárias à 

liberdade individual: direito à vida, à igualdade, direito de ir e 

vir, propriedade, de fé, entre outros, ou seja, direitos de ter sua 

cidadania reconhecida pelo pertencimento a uma nação. 

(MONFREDINI, 2013, p. 10) 

 

 Analisando brevemente o sentido dos direitos no século XIX e XX é 

possível notarmos uma mudança de seu sentido entre as duas épocas. 

Enquanto o primeiro está relacionado à participação política, através de 

movimentos para o sufrágio universal, a constituição de grupos políticos, a 

filiação a partidos políticos e que se agregaram aos direitos civis da época, o 

segundo traz um novo elemento, a ideia de constituição de uma sociedade 

mais justa com intuito de compensar a desigualdade social promovida pelo 

capitalismo. Isso se dá a partir da dispersão das práticas discursivas atreladas 

a condições histórico-sociais distintas. Sem a compreensão dessas dispersões, 

não é possível entender os sentidos dos direitos humanos em práticas 

discursivas que as procedem.  
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 Nos apoiando na percepção dessas descontinuidades dos enunciados 

em torno dos direitos, Monfredini (2013) declara que vários autores apontam 

para a existência de quatro gerações de direitos.  

 A primeira, expressa na Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão (1789), fruto da Revolução Francesa no século XVIII, e na 

Declaração dos Direitos do Homem aprovada pela assembleia 

geral da ONU em 1948.  

 A segunda geração se constituiu em decorrência do processo de 

expansão do capitalismo e das lutas dos trabalhadores contra as 

condições predatórias do trabalho, com a concepção de direitos 

sociais. 

  A terceira geração foi composta na segunda metade do século XX 

através do fortalecimento e a da universalização dos princípios 

democráticos, caracterizada inicialmente de forma abstrata e 

assumida pelos movimentos sociais. A partir desses movimentos 

resultou o reconhecimento do Estado pela legitimidade das 

reinvindicações dos direitos coletivos e difusos dos quais a autora 

destaca, de maneira resumida, que os Direitos Difusos são aqueles 

dirigidos às pessoas indeterminadas e não necessariamente 

identificáveis e os Direitos Coletivos são aplicados aos grupos, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si sendo, por esse 

motivo, determináveis, a exemplo da defesa do direito do 

consumidor. Nessa segunda concepção, estão inseridos os direitos 

da infância e da juventude.  

 Por fim, a quarta geração de direitos é resultado da crise dos 

direitos sociais e se constitui com a internacionalização econômica 

e os conflitos entre interesses nacionais, que vêm gerando a 

formulação de direitos que assegurem a garantia efetiva de 

procedimentos éticos e democráticos, de participação nas decisões 

governamentais, de divulgação das informações de interesse 

social, transparência de decisões, diversidade dos grupos sociais, 

da soberania das nações e, ainda, da instituição dos conselhos 

deliberativos para formulação de políticas públicas sociais.  
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  Bobbio (2004, p. 21 apud Monfredini, 2013) defende a ideia de 

progresso civilizatório trazido pelos direitos do homem que, ao lado da 

democracia e da paz, fazem parte de um mesmo movimento histórico, pois 

“sem direitos do homem reconhecidos e protegidos, não há democracia, sem 

democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos 

conflitos”. 

  Tomando como referência a citação anterior, é possível analisar a 

necessidade de reconhecer na história (materialidade) as dispersões e 

regularidades das práticas discursivas. A partir da correlação, transformações e 

regularidades desses enunciados, por meio da formação discursiva do discurso 

sobre direitos, é possível formar uma unidade do discurso: a concepção dos 

direitos humanos. 

 Esses jogos enunciativos fazem, não somente, emergir o objeto do 

discurso ‘direitos humanos universais’, como também um novo objeto que o 

procede, sem excluí-lo, os direitos da criança e do adolescente.   

 Apresentamos a seguir o contexto histórico-social em que emergiu o 

discurso sobre os direitos da criança e do adolescente:  

 

[...] no Pós Segunda Guerra Mundial e acompanhando o 

mesmo movimento de expansão da cidadania para além das 

fronteiras do Estado Nacional, iniciou-se o processo da 

construção de um sistema internacional de direitos humanos, 

representando a saída da esfera nacional para incursão na 

esfera internacional. As Convenções e Conferências que 

configuram este sistema promulgam a interdependência entre 

os países e se desdobram em outros documentos. A 

Declaração dos Direitos da Criança de 20 de novembro de 

1959 é um desses ‘desdobramentos’, na medida em que 

reconhece que a criança necessita de proteção especial e tem 

uma singularidade em relação ao adulto que deve ser 

respeitada, ou seja, para além dos direitos do homem como 

indivíduo, desenham-se novos direitos de grupos humanos, 

povos e nações. No entanto, a partir da década de 1990 que as 

Conferências ganham importância no cenário mundial a ponto 

de mobilizar governos, sociedade civil organizada, influenciar 

as políticas e a busca de soluções conjuntas, além de instituir 

instâncias judiciais supranacionais. (MONFREDINI, 2013, p. 

15)  
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 Esses acontecimentos internacionais foram essenciais para fazer 

emergirem os debates sobre os direitos da criança e do adolescente no 

contexto brasileiro. Nesse sentido, Monfredini (2013) destaca que a 

configuração histórica da infância no Brasil tem particularidades em seu 

percurso até chegar à construção da infância que tem como objeto o sujeito de 

direito e de proteção especial. Para a autora, esse percurso pode ser 

resgatado tomando como referência o processo histórico que estabeleceram os 

marcos políticos do país, os quais delinearam caminhos diferenciados para a 

infância e para a juventude.  

 Sobre isso, a autora diz que nesse processo de movimento e 

ressignificação de sentidos, podem-se apontar dois grandes momentos 

históricos: antes e pós redemocratização do Brasil. Considerando os grandes 

períodos históricos, que passam do Império à Ditadura Militar, é possível 

perceber as evoluções que foram se processando quanto às instituições, aos 

órgãos e às legislações (dispositivos constituintes das regularidades e 

dispersões discursivas).  

 Dessa maneira, Monfredini destaca:  

 

[...] em que pese tomar como eixo estruturante a infância 

desvalida, delinquente, pobre, abandonada e em perigo, tais 

foram as raízes da criação de mecanismos ‘protetivos’ no 

Brasil, enquanto que o período de abertura política e de 

redemocratização do Brasil (1980 a 1990) gestou uma nova 

infância e juventude. Rompe-se, assim, com os estigmas e se 

promove o marco divisor de mudanças estruturais profundas 

que percorrem desde a conscientização, até as remodelações 

institucionais e legais, atingindo-se o ponto máximo na 

Constituição Federal de 1988 e na aprovação do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, em 1990. (MONFREDINI, 2013, p. 

25) 

 A fim de exemplificar essas mudanças de sentido, reproduzimos abaixo 

o quadro demonstrativo dos principais marcos históricos acerca da 

institucionalização da infância brasileira, na compreensão da autora, entre o 

período do Império à Ditadura militar.  
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Figura 3: Quadro dos principais marcos históricos da institucionalização da infância 
brasileira: do Império à Ditadura. Fonte: MONFREDINI (2013). 
  

 De modo a ratificar que o discurso está inserido em uma situação sócio- 

histórica, que é sempre determinado no tempo e no espaço, articulando as 

práticas discursivas distintas para produção de um enunciado estabelecido 

como verdade. Destaca-se que os efeitos de sentidos acolhem em sua 

materialidade, verbal nesse caso, práticas discursivas repressoras referentes 
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ao conceito de infância “delinquente”, “desvalida”, “pobre”, “abandona”, que só 

tem o seu sentido desvelado a partir dos jogos de verdade construídos em um 

determinado momento histórico. Em outras palavras, a compreensão dessa 

concepção de infância só é possível ao acionar uma memória discursiva de 

dado acontecimento histórico (período pré-redemocratização do Brasil), assim 

como, é a partir dessa memória e do reconhecimento dessa prática discursiva 

que é possível analisar a dispersão desses enunciados e o aparecimento de 

uma nova ordem discursiva que desvela o aparecimento de um novo objeto 

discursivo: a criança como sujeito de direito que carece de proteção integral. 

 Sobre as transformações das práticas discursivas, Gregolin (2011) 

destaca que há “sempre a possibilidade de um acontecimento novo vir 

perturbar a memória, e, portanto, ritualizá-la, transformá-la, fazê-la nova, 

deslocando e desregulando os implícitos associados aos sistemas de 

regularização anterior”, ou seja, “a materialidade discursiva está sempre à 

disposição de fatos passados e futuros aparecimentos”. 

 Um exemplo disso são as recentes discussões acerca da redução da 

maior idade penal, reacendidas pela retomada do viés conservador nas 

diferentes instâncias sociais e políticas. Essas instituições funcionam, também, 

como dispositivos para reativação de um discurso antes superado (a ideia de 

menor infrator, menor delinquente, dentre outras). 

 

2.2.2 Discurso institucional: por que esse e não outro em seu lugar? 

 
  Apresentado o fragmento histórico que possibilitou a irrupção do 

discurso sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, tal como é 

entendido nos dias de hoje, é importante destacar dois pontos: o primeiro deles 

é que essa prática discursiva faz parte da mesma formação discursiva da 

concepção de justiça. Essa formação imbrica práticas discursivas (enunciados) 

e práticas não discursivas (instituições, acontecimentos políticos, etc.), 

possibilitando o aparecimento e exclusão de certos enunciados e objetos de 

discurso. O segundo é a emergência de diferentes funções sujeitos, uma vez 

que o sujeito é parte constituinte do discurso e este o constitui também. Em 

outras palavras, não se pode dissociar o discurso do sujeito e vice-versa.  

 Para Foucault (2008), o discurso é “um campo de regularidade para 

diversas posições de subjetividade”, ele é o meio de articulação entre saber e 
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poder (Foucault, 1979). Dessa maneira, é na dispersão e descontinuidade dos 

enunciados que os sujeitos e os objetos encontram também a sua dispersão e 

sua descontinuidade em relação a si mesmo. Retomaremos esse ponto no 

último subtópico deste capítulo. 

 Situaremos agora, o contexto histórico em que a Fundação emerge. 

 A Fundação Angélica Goulart foi constituída em 22 de dezembro do ano 

de 1988 e oficialmente aberta ao público, com atendimento a 120 crianças de 

Pedra de Guaratiba no dia 12 de outubro de 1989 (data em que é comemorado 

o dia das Crianças).  

 Sua instauração se dá em meio a um período de efervescência dos 

debates políticos e lutas sociais para a redemocratização do Brasil. Em termos 

de marcos legais, o ano de instauração da organização é o mesmo ano de 

implementação da Constituição Federal de 1988, documento que rege as leis 

do país. No ano de sua inauguração (1989), havia um grande esforço e 

expectativa para aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) 

aprovado em 1990 e instaurado em 13 de julho do mesmo ano. Cabe ressaltar 

que a elaboração e aprovação do ECA foi inspirada pelos projetos fornecidos 

pela Constituição Federal de 1988, e pela adoção de uma série de regras 

internacionais como as presentes na Declaração Universal do Direito das 

Crianças, proclamada na Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 

1959.  

 Tanto a Declaração Universal do Direito das Crianças quanto o Estatuto 

da Criança e do Adolescente apresentam as crianças e adolescentes como 

sujeitos de direitos, e instituem uma série de obrigações para diversas 

instituições sociais, incluindo a família, o Estado e as instituições da sociedade 

civil, para garantia da proteção integral da criança e do adolescente e 

promoção de seus direitos. 

 Observando o artefato enunciativo a seguir, retirado de relatórios 

circunstanciados da Fundação Angélica Goulart, é possível perceber uma 

regularidade, uma ordem de correlação, entre o enunciado da instituição e as 

práticas discursivas que legitimam esse objeto discursivo. 

  

Há 26 anos, a Fundação Xuxa Meneghel [antigo nome da 

Fundação Angélica Goulart] abraçou o desafio de atuar pela 

garantia e promoção dos direitos de crianças e adolescentes. 
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Sua atuação, iniciada em 12 de outubro de 1989, em âmbito 

local – na região de Guaratiba, Zona Oeste carioca – ampliou-

se, aprofundou, aperfeiçoou-se, ultrapassou cidades, estados e 

ganhou o Brasil.  

[Artefato narrativo retirado do relatório de atividades de 2015] 

 

 Não seria possível entender essa regularidade discursiva e, por 

consequência, o sentido do enunciado da Fundação se não fossem acionados 

e compreendidos outros enunciados, exteriores a ele, ou seja, os enunciados 

de outras instituições, documentos legais que são legitimados por dispositivos 

também diversos e exteriores ao enunciado da Fundação, como por exemplo a 

legislação brasileira, os documentos internacionais, a conjuntura política e 

social que produzem um saber sobre os direitos das crianças e dos 

adolescentes.  

 A aprovação do ECA e sua implementação institui-se como um dos 

principais dispositivos para o aparecimento do discurso em torno dos direitos 

das crianças e dos adolescentes no Brasil, tal como é hoje. O discurso advindo 

desse acontecimento influenciou na regularidade da prática discursiva de 

diferentes campos, como o pedagógico, da assistência social, médico, sobre 

esse tema. Posto isso, Monfredini (2013) aponta que o Brasil presenciou 

durante a década de 1990 um aporte significativo trazido pelo ECA, que além 

de produzir marcos normativos e regulatórios, foram também paradigmáticos 

para o avanço na conceituação, no atendimento e na implementação de 

políticas públicas que devem assegurar prioridade absoluta à criança e ao 

adolescente e sua integral proteção. Esses marcos normativos e políticas 

públicas servem como dispositivos para formulação do discurso atual sobre a 

criança e o adolescente. 

 O ECA está sustentado a partir de alguns princípios, como destaca 

Monfredini (2013, p.48), “a sustentação do corpo orgânico, a base estruturante 

do ECA está assentada sobre os princípios de Proteção Integral; da Prioridade 

Absoluta e do Superior Interesse, que em sua totalidade compõe a Doutrina da 

Proteção Integral”.  

 Sobre esses princípios, a autora descreve que: 

 

1. O Princípio da Proteção Integral equivale assegurar os 

direitos fundamentais prescritos no artigo 4º do ECA, 
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direitos amplos que englobam todas as áreas essenciais 

para o desenvolvimento da criança e do adolescente, que 

referem-se à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 

esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 

convivência familiar e comunitária, dentre outros, assim, 

proteger integralmente também é assegurar a apuração e a 

reparação quando os direitos forem violados.  

2. O Princípio da Prioridade Absoluta compreende 

assegurar os direitos fundamentais com absoluta 

prioridade. 

3. O princípio do Superior Interesse que todas as ações 

destinadas a esse segmento devem priorizar o melhor 

interesse. Em outras palavras, é necessário que o melhor 

interesse da criança seja respeitado nos processos da 

elaboração e execução dos atos legislativos, de políticas, 

de programas e ações públicas, e também nas decisões 

judiciais e administrativas.  

 

Para a autora: 

 

[...] é possível afirmar que o ECA promoveu uma mudança no 

método, na gestão e no conteúdo, inovou em várias frentes ao 

inserir um sistema de garantia de direitos e nova concepção de 

cidadania para a criança e ao adolescente. Inovou ao definir 

um sistema participativo de formulação, controle e fiscalização 

das políticas públicas, não se resumindo, portanto, a um 

conjunto de leis isoladas. Deu vida aos Conselhos de Direitos 

da Criança e do Adolescente e aos Conselhos Tutelares. 

Promoveu não apenas uma modernização de instrumentos 

jurídicos, mas alterou paradigmas e, sobretudo, promoveu uma 

mudança cultural ao gerar novos valores, novos procedimentos 

e condutas, ao oferecer princípios básicos (éticos e 

metodológicos), bem como diretrizes a serem seguidas por 

todos os órgãos e instituições públicas, privadas e do terceiro 

setor, que tenham por objeto o atendimento à criança e ao 

adolescente. (MONFREDINI, 2013, p. 52) 

 

 

 Um outro conceito estabelecido pelo ECA (1990) e reforçado em outros 

documentos e leis, como no Sistema Nacional de Garantia de Atendimento 

Socioeducativo (2012), no Plano Nacional de Convivência Familiar e 

Comunitária (2006) e no Sistema Único de Assistência Social (2011), é o de 

Sistema de Garantia de Direitos (SGD). Sobre esse ponto, a autora diz que: 
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[...] o SDG foi instituído pelo ECA, contudo, somente após 

dezesseis anos os parâmetros para a sua institucionalização e 

o seu fortalecimento foram definidos pelo CONANDA, através 

da resolução nº 113 de 19 de abril de 2006. O artigo primeiro 

desta Resolução delimita que o SGD se constitui na articulação 

e na integração das instâncias públicas governamentais e da 

sociedade civil, na aplicação de instrumentos normativos e no 

funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e 

controle, a fim de efetivar os direitos humanos das crianças e 

dos adolescentes. Assim, prevê a articulação das políticas 

públicas, em especial as de educação, saúde, assistência 

social, trabalho e segurança. (MONFREDINI, 2013, p. 59) 

   

 Molfredini (2013) também elucida que a participação da criança e do 

adolescente nos espaços de constituição de cidadania (quarto eixo da 

Conferência) vem agregar e complementar essas questões, ao ponto que 

reconhece a necessidade da participação da criança e do adolescente nas 

decisões a seu respeito e como procedimento que contribui como parte da sua 

formação para cidadania. 

 Ao longo da história, ocorrem ainda três acontecimentos que provocam 

mudanças no discurso sobre o tema dos direitos das crianças e dos 

adolescentes, sem que houvesse dispersão do objeto do discurso. Dois deles 

ocorreram no ano de 2009. O primeiro acontecimento, como descreve a autora 

(2013), é um período de revitalização do ECA com a Lei nº 12010/09, 

conhecida popularmente como a Nova Lei Nacional da Adoção, quando na 

verdade, segundo a autora (2013, p.53) “aprimorou vários artigos, de forma a 

aperfeiçoar e regular os procedimentos em relação à convivência familiar e 

comunitária”. O Segundo acontecimento foi a realização da 8ª Conferência 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente que aprovou sessenta e 

sete propostas para embasar a formulação do Plano Decenal de Promoção, 

Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescentes. Muitas dessas 

propostas eram voltadas para divulgação e respeito dos direitos humanos, a 

exemplo da inclusão dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente como 

tema transversal e estruturante da educação básica. Outro exemplo, de acordo 

com Monfredini (2013, p. 54) “é a deliberação para fomentar os processos de 

mobilização social e comunicação quanto à divulgação dos direitos humanos 

de crianças e adolescentes, informando sobre os tipos de violações e de 

violências e as providencias para prevenção, proteção e defesa”.  
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O terceiro acontecimento é a promulgação da Lei nº 13.010/2014, 

conhecida como Lei Menino Bernardo, que estabelece como direito da criança 

e do adolescente serem educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou 

de tratamento cruel ou degradante. Considerada um marco no combate à 

violência contra as crianças.    

 Esses acontecimentos e formulações servem como eixos fundantes para 

os princípios institucionais da Fundação Angélica Goulart. Segundo o site da 

instituição, os princípios norteadores do trabalho da organização são:  

   

Garantia de direitos – Agimos para assegurar o acesso das 

populações vulneráveis aos direitos sociais vigentes. 

Participação Ativa – Agimos para que os sujeitos sociais 

participem das decisões que os afetam ou interessam. 

Inteligência Coletiva – Agimos em rede, em parceria, em 

relações de troca de conhecimento e experiência. 

Autonomia – Agimos para a emancipação dos sujeitos 

individuais e coletivos para que estabeleçam e realizem seus 

próprios projetos de vida. (Artefato enunciativo extraído do site 

da Fundação Angélica Goulart, 2020). 

 

 De acordo com informações extraídas da entrevista com a psicóloga da 

Fundação Angélica Goulart e também presentes nos relatórios de atividades da 

organização, todos os projetos da instituição são elaborados de acordo com 

cada um desses princípios. Dessa maneira, já na formulação do projeto, a 

equipe avalia se ele atende a cada um dos princípios institucionais. Isso faz 

com que os princípios sejam incorporados também na linguagem dos projetos 

e nas mensagens que serão passadas através deles, fazendo com que esse 

discurso circule não somente entre as/os profissionais como também entre as 

crianças, adolescentes e jovens atendidos pela organização. 

 

Sobre o tema do último princípio da Fundação, Nogueira Neto (2005 

apud Molfredini 2013, p. 54) analisa que mais radicais e também mais efetivos 

os discursos e práticas emancipatórias se tornariam, se o nível de consciência 

e organização de crianças e adolescentes chegasse a ponto de construírem 

uma participação proativa efetivando o protagonismo infanto-juvenil:  

 

[...] a participação proativa de crianças e adolescentes, no 

mundo familiar, social e político, passaria a se dar a partir deles 
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próprios, e não como concessão do mundo adulto e como 

decorrência de políticas, programas e projetos que, no mais 

das vezes, promovem de fora para dentro esse ‘protagonismo’ 

e ao mesmo tempo o emolduram e domesticam. (NOGUEIRA 

NETO, 2005 apud MOLFREDINI, 2013, p. 54)  

   

 A partir da contextualização acima, nota-se que existem regularidades 

entre as práticas discursivas da Fundação e o discurso que se dá no exterior à 

instituição. A compreensão dessas regularidades, estabelecidas por uma certa 

formação discursiva, só é possível a partir do reconhecimento que essas 

práticas discursivas em torno dos direitos das crianças e dos adolescentes são 

produzidas historicamente por uma rede de outros discursos que o precedem e 

sucedem. Por serem históricos, os discursos (tanto o da Fundação quanto os 

que se dão no exterior da organização) sofrem mudanças, dispersões, 

continuidades e descontinuidades, provocando uma movimentação dos 

enunciados em atos praticados por sujeitos historicamente determinados. 

Esses atos estão vinculados aos dispositivos históricos (leis, instituições, etc.) 

que regulam, limitam, inscrevem e legitimam as condições de exercício da 

função enunciativa, ou seja, aquilo que pode e deve ser falado em uma 

determinada época, em uma determinada área social e por determinados 

sujeitos de discurso. Somente a partir dessa rede de enunciados e 

acontecimentos antecedentes e procedentes que uma determinada prática 

discursiva faz sentido, corroborando com o que já foi dito anteriormente nessa 

pesquisa, “para que um enunciado tenha sentido, é preciso que já faça 

sentido”, a ideia do dito já-dito. 

 Apresentaremos a seguir uma breve sistematização do histórico de 

atuação da Fundação Angélica Goulart relacionando-o com a contextualização 

histórica das principais normatizações e legislações em relação à infância e 

adolescência no Brasil. Vale ressaltar que o discurso, assim como apresenta 

Pêcheux e Foucault, possui caráter heterogêneo, dessa maneira cabe ressaltar 

que a análise da produção do discurso institucional da Fundação está sendo 

feita nessa pesquisa a partir de fragmentos da história, assim, não se propõe a 

apresentar uma totalidade dos acontecimentos e discursos que fizeram 

irromper o discurso institucional. Portanto, não abarca os movimentos sociais, 

nem analisa de forma aprofundada as disputas políticas, econômicas e sociais 

em torno do tema. Dito isso, a sistematização a seguir foi adaptada da “linha do 
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tempo” produzida pela Fundação Angélica Goulart e compreende a história da 

organização entre os anos de 1989 e 2015, e do quadro de contextualização 

histórica das principais normatizações e legislações em relação à infância e 

adolescência apresentado no estudo de Monfredini (2013) que compreende os 

principais marcos entre os anos de 1988 e 2012. As categorias e os termos 

utilizados pela organização na linha do tempo serão mantidos, a fim de 

compreender quais são as categorias que organizam o trabalho da Fundação 

ao longo desses anos.  

 

 1988 a 1990 

Fundação jurídica da organização e elaboração do plano trabalho da 

organização fundamentado a partir do ECA. Inauguração da instituição 

com o objetivo de atender 180 crianças em situação de risco social no 

entorno da sede. Criação da pré-escola para alfabetização de crianças 

para crianças de 3 a 5 anos, criação das turmas de Ação Integrada com 

atividades socioeducativas de cultura, esporte e artes, além de 

atendimento psicológico e de assistência social. Criação do “Movimento 

Acorda, Pedra”, ação voltada para a participação comunitária. 

Principais legislações e normatizações: Constituição da República 

Federativa (1988), adoção da Convenção Internacional dos Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes (Decreto Legislativo, 1990), Estatuto da 

Criança e do Adolescente (1990), Lei Orgânica da Saúde (1990),  

 

 1991 a 1994 

Ampliação do atendimento para o público pré-adolescente e aos 

familiares, a partir de projetos culturais, artesanais e esportivos. Além de 

atendimento psicológico e de assistência social. “Movimento Acorda, 

Pedra” conquista adesão de mais pessoas e instituições.  

Principais legislações e normatizações: Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente (Lei nº8.242 de 1991), Lei 

Orgânica de Assistência Social (Lei nº 8.742 de 1993) 
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 1995 a 1997 

Expansão de parcerias e foco no trabalho pelos direitos humanos e 

sociais. A Fundação passa a atuar mais em rede e realiza o registro no 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Principais legislações e normatizações: Criação no Ministério da 

Previdência e Assistência Social (Medida Provisória n 813 de 1995), Lei 

de Diretrizes de Bases da Educação (Lei nº 9.394 de 1996) 

 

 1998 a 2002 

Consolida parcerias para ampliação dos atendimentos e iniciativas como 

a criação do Núcleo de Defesa da Criança e do Adolescente de 

Guaratiba (NUDECA), maior ativação do movimento comunitário.  

Principais legislações e normatizações: Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (Portaria nº 458 de 2001) 

 

 2003 a 2008 

São criados os eixos de atuação: Educação & Cidadania, Saúde & 

Ecologia, Esporte & Lazer e Arte & Cultura. A Fundação busca parceiros 

para ampliar atendimento a adolescentes e jovens. Começa a ofertar 

cursos de qualificação profissional, cursos de inglês para crianças, 

adolescentes, jovens e adultos e oferta de acesso gratuito à internet 

para a comunidade. Criação do grupo “A cor da Arte”, investimento em 

voluntariado. Fundação abraça a causa da erradicação dos castigos 

físicos e humilhantes contra crianças e adolescentes. Mais oferta de 

serviços voluntários, integração com universidades. Criação do projeto 

“Comer, Trabalho e Terapia” na área de gastronomia com um enfoque 

no desenvolvimento comunitário. 

Principais legislações e normatizações: Criação da Secretaria 

Especial de Direitos Humanos (Lei nº 10.683 de 2003), Criação do 

Programa Bolsa Família (Lei nº 10.683 de 2003), Substituição do 

Ministério da Previdência e Assistência Social pelo Ministério de 

Desenvolvimento e Combate à Fome (Lei nº 10.869 de 2004), Política 

Nacional de Assistência Social (Resolução CNAS n. 145 de 2004), 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social 
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(Resolução CNAS n. 130 de 2005), Lei Orgânica de Segurança 

Alimentar, Plano Nacional de Promoção (Lei nº 11.246 de 2006), 

Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescente à Convivência 

Familiar e Comunitária (Resolução n.1 de 2006 CONANDA), 

Institucionalização e fortalecimento do Sistema de Garantia de Direitos 

(Resolução n. 113/2006 do CONANDA) 

 

 2009 a 2011  

Início da atuação na “Rede Não Bata, eduque”, pela aprovação do 

Projeto de Lei 7672/2010, que prevê a erradicação de castigos físicos e 

humilhantes contra crianças e adolescentes. Foco regional: Projeto de 

Participação Infantil, Projeto de Promoção Familiar e Feira de Arte e 

Cultura. Lançamento do Guia para o uso Responsável da Internet. Entre 

os anos de 2009 e 2013, a Fundação realizou o Show Natal Mágico: 

Direito das Crianças a terem Direitos Iguais, com o objetivo de mobilizar 

a sociedade pelos direitos de crianças e adolescentes no contexto 

familiar, comunitário e institucional livre de todas as formas de 

violências. O show mobilizou diversos artistas durante as cinco edições. 

Principais legislações e normatizações: Lei 12010/2009 aperfeiçoa e 

regulamenta procedimentos em relação à convivência familiar e 

comunitária e seus derivados. Criação do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) (Lei n. 12.435 de 2011) 

 

 2012 a 2014  

Criação do Projeto +Criança na Rio+20, que garantiu a participação de 

crianças nas discussões da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente. Realização de oficinas de prevenção dos castigos corporais 

em parceria com a Save the Children e a “Rede Não Bata, Eduque” 

Criação do Núcleos de Aprofundamento de Linguagens para integrar 

várias áreas de conhecimento. Lançamento da Rede +Criança, 

constituída por crianças de todo o Brasil que desenvolvem ações pela 

sustentabilidade. Criação do Projeto Entrelaços para fortalecimento de 

vínculos afetivos primários entre crianças e seus cuidadores, como 

medida preventiva aos castigos físicos e violência intrafamiliar. 
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Participação na elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância do 

Rio de Janeiro. Inauguração do Colégio Hebe Camargo, no terreno 

doado pela Fundação. O Colégio Hebe Camargo é o primeiro e único 

colégio de Ensino Médio Técnico na região de Guaratiba. Oferta de 

curso profissionalizante na área de beleza e estética, atendimento 

odontológico e participação na aprovação da ‘Lei Menino Bernardo’. 

Principais legislações e normatizações: Instituição do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) que regulamenta 

medidas para serem aplicadas à adolescentes em conflito com a lei (Lei 

12.594 de 2012). Alterações no ECA na parte relativa ao Conselho 

Tutelar – Lei 12.696 de 2012). Aprovação da Lei 13.010 de 2014 – Lei 

Menino Bernardo – que assegura que crianças e adolescentes sejam 

educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento 

cruel e degradante. 

 

 2015 

Lançamento do livro “Fundação Xuxa Meneghel – 25 anos 

transformando histórias”, organização do Seminário de 1 ano da Lei 

13.010/2014 – Lei Menino Bernardo. Participação de adolescentes na 

Conferência Livre Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

Fortalecimento de ações com juventude no projeto Arte Ação, Projeto 

“Práticas Sustentáveis, sustentam vidas” – horta e captação de águas da 

chuva. Parceria com Brazil Foundation – pelo direito à participação de 

crianças e adolescentes.  

Principais legislações e normatizações: Estabelecimento de data 

única para eleição de conselheiros tutelares em todo o território 

brasileiro. 

 

 A partir da breve análise acima, é possível perceber que as ações que 

organizam o trabalho da Fundação acontecem de maneira articulada com os 

marcos legais para proteção e promoção dos direitos das crianças e 

adolescentes. Como essas práticas sociais não podem ser entendidas fora do 

discurso, implica dizer que o discurso da Fundação é produzido a partir dos 

saberes em torno dos direitos das crianças e dos adolescentes. A Fundação, 
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ao longo da história, utilizou-se de categorias e jogos enunciativos produzidos 

por saberes para falar sobre o objeto de seu trabalho, como também para 

produzir um discurso sobre si. O campo de saber, por ser também o campo do 

poder, opera na coordenação e subordinação dos enunciados, ou seja, o 

discurso institucional da Fundação está coordenado com outras práticas 

discursivas (no campo de saber sobre os direitos das crianças e dos 

adolescentes), mas também está subordinado a elas, uma vez que essas 

práticas estão imbricadas pela relação saber/poder (que acontecem no interior 

do discurso) e define o que pode e deve ser falado por determinado sujeito, 

sobre determinado objeto, em determinado contexto e momento histórico. À 

medida que reconhecemos que o discurso é produzido historicamente e 

também possui caráter heterogêneo é possível identificar e compreender o 

sentido das movimentações, transformações, dispersões, continuidades dos 

enunciados, a partir dos atos discursivos praticados por sujeitos historicamente 

determinados.  

 Portanto, podemos compreender por que a Fundação utiliza-se de 

certas categorias para organizar o seu discurso e o seu trabalho, como: 

proteção infantil/infanto-juvenil, criança(s), adolescente(s), jovem/jovens, 

infância, juventude, incidência política, participação infantil/infanto-juvenil, 

trabalho em rede, violência, protagonismo, participação/engajamento 

comunitário etc., e não outras categorias. 

Apresentamos abaixo um quadro com as principais categorias que 

organizam o discurso e trabalho da Fundação Angélica Goulart. A elaboração 

do quadro se deu através da análise dos relatórios institucionais entre os anos 

de 2007 e 2018. Pontuamos nesse quadro quantas vezes essas categorias 

aparecem nos relatórios de cada ano.  



68 

 

68 

 

 

Figura 4: tabela de categorias que organizam o trabalho da Fundação. Fonte: Relatórios 

anuais de 2007 a 2018 

 

A partir da análise dos relatórios anuais de atividades da organização é 

possível observar que as categorias que organizam o discurso e, 

consequentemente, o trabalho da organização estão estritamente articuladas 

com as práticas discursivas presentes nas legislações e no discurso de outras 

instituições que trabalham para a proteção e garantia de direitos de crianças e 

adolescentes no país. É possível notar as continuidades e regularidades na 

prática discursiva da instituição ao longo dos anos, assim como algumas 

mudanças nos enunciados, visto que a prática discursiva está determinada no 

tempo e no espaço, e assim como o próprio tempo, esses enunciados também 

se movimentam.  

 Ao longo dos 30 anos de existência da organização o discurso e o 

trabalho da Fundação fizeram surgir novos elementos, alinhados aos 

elementos que surgiam também nas Conferências Nacionais dos Direitos das 
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Crianças e dos Adolescente, como por exemplo a ampliação do foco de 

atendimento para juventude e para as famílias, como podemos ver a seguir: 

 

Para aproximar, conhecer e motivar a juventude da Pedra de 

Guaratiba foi criado o A Cor da Pedra. Desse encontro 

surgiram os cursos profissionalizantes realizados na Fundação 

como o Comer, Trabalho e Prazer – para capacitação na área 

da gastronomia –, Pré-Vestibular Comunitário, cursos de Inglês 

e Informática, A Cor da Arte e Pé na produção – com foco no 

estímulo ao talento artístico –, dentre outros.  

[Artefato enunciativo extraído do relatório circunscrito de 2007, 

grifo nosso] 

Em sua sede, a Fundação atende crianças e adolescentes em 

situação de vulnerabilidade social da comunidade de Pedra de 

Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde desenvolve um 

trabalho integrado de educação, cidadania e participação 

infantojuvenil com apoio às famílias. A instituição investe ainda 

no aumento de escolaridade e na geração de renda através da 

qualificação e capacitação profissional, com diversos cursos 

para jovens e famílias da comunidade.  

[Artefato enunciativo retirado do relatório circunscrito de 2009, 

grifo nosso] 

  

 A ampliação geográfica de atuação também pode ser percebida a partir 

dos discursos presentes nos relatórios anuais, ao ponto que o trabalho em rede 

é cada vez mais fomentado nos espaços de controle social, como nos fóruns e 

conselhos dos direitos das crianças e dos adolescentes no país: 

 

Regionalmente, a Fundação atende crianças e adolescentes 

em situação de vulnerabilidade social na comunidade de 

Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde mantém sua 

sede. Lá desenvolve um trabalho integrado de educação, 

cidadania e participação infantojuvenil, com apoio às famílias, 

incentivo ao desenvolvimento comunitário, capacitação 

profissional e geração de trabalho e renda. Os direitos 

humanos, a participação infantojuvenil, a sustentabilidade, a 

matricialidade da família são temas transversais a todos as 

ações desenvolvidas pela instituição. 

[Artefato enunciativo nº 3, extraído do relatório de atividades da 

Fundação do ano de 2013, grifo nosso] 

 

“Desde então, cerca de 200 mil pessoas se beneficiaram com o 

trabalho da Fundação. Só em 2014, foram mais de 30 mil 
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pessoas. Como vetor de transformação social, conquistou um 

lugar estratégico na arena pública de debates voltada ao 

fomento e fortalecimento político para a garantia de direitos 

fundamentais às crianças e aos adolescentes brasileiros. ” 

[Artefato enunciativo nº 4, extraído do relatório de atividades da 

Fundação do ano de 2014, grifo nosso] 

 

“Hoje, a essência da Fundação reside na interlocução com o 

poder público, por meio da participação em conselhos, redes e 

fóruns de mobilização cidadã, visando monitorar, defender e 

divulgar a importância do acesso universal aos direitos 

humanos, com foco na infância e adolescência. Em alguns 

desses espaços, crianças e adolescentes têm voz ativa, em um 

processo de construção de cidadania participativa e 

empoderamento infanto-juvenil. ” 

[Artefato enunciativo nº 5, extraído do relatório de atividades da 

Fundação do ano de 2014, grifo nosso] 

 

“Nesse processo de buscas e descobertas rumo a 

transformação da infância brasileira, a Fundação elegeu o 

caminho da mobilização social, via conselhos, fóruns e redes, 

como prioritário para espalhar com mais vigor os ecos da 

cidadania ativa em prol de crianças e adolescentes. E 

compreendendo a importância para a concretização dessa 

transformação, a FXM investe em ações de incidência política, 

visando influenciar na criação e execução de políticas públicas 

de proteção à infância e adolescência. ” 

[Artefato enunciativo nº 2, extraído do relatório de atividades da 

Fundação do ano de 2015, grifo nosso] 

 

 “A Fundação sempre teve uma ação política na região. Política 

no sentimento da busca pelo bem comum, na construção do 

bem viver. Sempre esteve engajada nos movimentos de 

incidência política. Mas, a construção dos projetos, dessa linha 

da incidência política mais voltada para criança e adolescente, 

ela ganha força depois. Eu não vou saber te precisar o ano, 

mas eu acho que a foi com a maior concentração nos espaços 

de controle social, no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança, fórum de direito da criança, a própria “Rede Não bata, 

eduque". 

 [Artefato narrativo nº 3, extraído da entrevista com profissional 

membro da coordenação colegiada da Fundação realizada em 

2020, grifo nosso] 

 

 “Ao longo desses 30 anos, a Fundação Xuxa desenvolveu um 

estilo próprio de assistência social e garantia de direitos à 

infância e adolescência. Entre outras características, sempre 
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esteve a preocupação com a legitimidade e sustentabilidade do 

trabalho da Fundação.  E isso foi conseguido por meio de um 

profundo enraizamento comunitário e pela formação de um 

coletivo de profissionais comprometido e capacitado para a 

autogestão. ”   

[Artefato enunciativo extraído do site da Fundação, grifo nosso] 

 

“Inaugurada em 1989, a Fundação atua pela garantia e 

promoção dos direitos de crianças e adolescentes de todo o 

Brasil através da participação em redes de mobilização social, 

campanhas, além de desenvolver um forte trabalho de 

incidência política para influenciar na formulação de políticas 

públicas que garantam à infância e à juventude seus direitos. ” 

[Artefato enunciativo nº 1, extraído do site institucional da 

Fundação, grifo nosso] 

 

 

“Hoje, a Fundação reflete da Pedra de Guaratiba para o Brasil 

o trabalho de transformar a história de crianças, adolescentes, 

jovens e adultos para que vivam em um ambiente no qual seus 

direitos sejam respeitados e suas oportunidades se 

multipliquem. ” 

[Artefato enunciativo extraído do relatório de atividades do ano 

de 2018] 

  

 Outros dois pontos que chamam atenção são: a mudança da prática 

discursiva sobre desenvolvimento comunitário para o enraizamento 

comunitário, e a mudança do discurso da Fundação sobre a participação 

infantil para incidência política, sem abandonar o primeiro. Por último 

observam-se mudanças também na utilização da categoria cidadania e sua 

substituição por cidadania ativa. 

 Não se trata de entender essas mudanças com algo intuitivo que foram 

acontecendo ao acaso, pelo contrário, é necessário interpretar os limites 

estabelecidos, a exterioridade do discurso institucional, os saberes acionados 

para tal prática discursiva e não outra. Sobre esse último ponto, trabalharemos 

a sua análise no próximo subtópico. 
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2.3 SUJEITO DE DISCURSO: QUEM DETÉM O DIREITO DE FALAR PELA 
FUNDAÇÃO? 

  

 Um ponto focal na teoria foucaultiana está centrado no sujeito e na 

função sujeito do discurso. Dessa maneira, não poderíamos deixar de analisar 

os sujeitos do discurso da Fundação. Como análise final desse capítulo, 

buscaremos responder a três perguntas: Quem fala? Quem detém o direito de 

falar (em termos institucionais e jurídicos) e que posição/posições ocupa?  

 Os discursos produzem efeitos de verdade em virtude, também, das 

formas que assumem em conformidade com as condições de produção, os 

modos de circulação e o suporte que os sustenta. Ou seja, quem fala, fala de 

algum lugar, baseado em um direito reconhecido institucionalmente de acordo 

com o momento histórico em que está situado. 

 Dessa maneira, regatadas as categorias que organizam o discurso da 

Fundação e sua relação com a exterioridade do discurso da organização, 

percebidas as Formações Discursivas que regulamentam tal discurso, cabe 

compreender quem são os sujeitos que estão por traz da massa documental 

discursiva e que, portanto, produzem as formulações enunciativas/discursivas 

da Fundação.   

 Antes de analisar quem são os sujeitos que operacionalizam o discurso 

institucional, é necessário situar a constituição jurídica da Fundação, fazer um 

breve resgate histórico para compreender o momento de irrupção e 

aparecimento do sentido das organizações que possuem essa mesma 

finalidade jurídica, de maneira a tornar inteligível o seu sentido atual e as 

práticas discursivas que o sustenta.  

 A Fundação Angélica Goulart – razão social que substitui a de origem –

até o ano de 2017 funcionou com a razão social Fundação Assistencial Xuxa 

Meneghel – foi oficialmente fundada em 12 de outubro de 1989 e tem como 

regime jurídico a função de fundação privada filantrópica de interesse público. 

Ainda em termos jurídicos, sua administração se dá por meio de três 

Conselhos: i) Conselho Diretor; ii) Conselho Curador e iii) Conselho Fiscal.  
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 Veremos a seguir uma breve contextualização do surgimento do setor 

em que estão situadas as organizações da mesma ordem jurídica que a 

Fundação Angélica Goulart.  

 Atualmente concebido como Terceiro Setor, esse termo surgiu no Brasil 

na década de 1990. Sobre esse ponto Falconer (1999) apresenta que o 

Terceiro Setor surge em torno de uma grande e nova promessa: a de 

renovação do espaço público, o resgate de valores como o da solidariedade e 

da cidadania, a humanização do capitalismo e, em sua capacidade, a 

superação da pobreza.  

 O autor destaca ainda que essa promessa seria realizada através de 

atos simples e fórmulas antigas, como a filantropia e o voluntariado, revestidas 

de uma concepção mais empresarial. Prometendo uma superação de 

antagonismos e conflitos entre classe e muito mais. 

 Mas como todo acontecimento, ele é precedido por outros 

acontecimentos sócio-históricos, outros discursos. Que neste caso, emergiram 

de “fora” para “dentro”, ou seja, nos debates e discursos acentuados por 

instituições internacionais, principalmente pelo Banco Mundial. A 

institucionalização das associações voluntárias e filantrópicas dos Estados 

Unidos se dá a partir da década de 1950 com o surgimento do “nonprofit 

sector” (Setor Sem Fins Lucrativos), esse reconhecimento não surgiu 

subitamente, ele foi consequência de manifestações sociais das organizações 

filantrópicas/voluntárias pela acusação de centralização de poder e ameaça ao 

governo democrático pelo congresso americano, vale destacar que no campo 

político, era uma época em que acontecia a Guerra Fria e discurso em torno da 

ameaça comunista.  

 O Setor Sem Fins Lucrativos, nessa época, era caracterizado pela sua 

finalidade voluntária, por promover ações de caridade, financiadas por 

doações, e não ter fins lucrativos. Sua composição se dava a partir de 

instituições de caráter filantrópico, associativismo da população norte-

americana, que abarcavam as ideias de livre iniciativa. 

Nesse contexto, o termo Terceiro Setor ganhou corpo nos Estados 

Unidos no final da década de 1970, através do reconhecimento dessas 

instituições como setor coerente da economia, da política e vida social. Dessa 
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maneira, passa-se a reconhecer a existência de três Setores: i) o governo; ii) o 

mercado e iii) privado sem fins lucrativos. 

 A introdução do termo no cenário brasileiro se deu nos anos 90. A partir 

das contribuições de Falconer (1999, p. 11) percebe-se que a construção do 

Terceiro Setor no Brasil se deu de fora para dentro, tanto em termos 

demográficos quanto setorial. Isso porque o autor destaca que o termo aparece 

pela primeira vez no Brasil “no âmbito do Johns Hopking Comparative Nonprofit 

Sector Project, pesquisa internacional realizada em 28 países e financiada por 

48 instituições das quais nenhuma é de origem brasileira”. O autor retoma, 

ainda, o papel do Banco Mundial para a consolidação e disseminação desse 

campo nos países em desenvolvimento, a partir na final década de 1990.  

Nesse contexto, o Banco Mundial “recomenda fortemente” aos países 

membros a adoção de leis de estimulação ao Terceiro Setor.  

 O Brasil adotou algumas adequações do termo, uma delas, a 

qualificação das entidades sem fins lucrativos perante o poder público como 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), através da Lei 

nº 9.790/99, popularmente conhecida como lei do Terceiro Setor. A partir dessa 

lei, é introduzida uma nova concepção de esfera pública social, que abre 

possibilidades de parcerias entre o Estado e a sociedade, estabelecendo novas 

bases condescendente com as exigências de eficiência das ações sócias. 

Como podemos perceber, os marcos na legislação brasileira sobre o Terceiro 

Setor servem como dispositivo para dispersão do sentido das Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público, fazendo emergir novas Formações 

Discursivas que regulamentam e legitimas a finalidade das OSCIPS. Cabe 

compreender que a criação desse marco regulamentário é um dos 

acontecimentos que provoca a dispersão da finalidade assistencialista de 

“caridade” e passe a utilizar a prática discursiva em torno de organizações com 

finalidade social.  

Já instaurado no Brasil, a “promessa” do Terceiro setor passa a ser um 

campo de interesse e disseminação do próprio governo federal. Segundo 

Falconer (1999, p.14), a reforma administrativa promovida pelo governo 

Fernando Henrique Cardoso teve como pilar a ideia de que a crise brasileira 

era “uma crise de Estado, da estratégia estatizante e do modelo de 

“administração pública burocrática”. Como resposta a este esgotamento, 
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propõe o conceito de “administração pública gerencial”, caracterizado pela 

eficiência e qualidade, descentralizada e com foco no cidadão. Vale situar que 

essa crise de Estado foi justificada face à Constituição Brasileira de 1988, pois 

as instabilidades monetárias e déficits públicos não possibilitavam o 

investimento em todas as áreas de demandas de liberdades civis, direitos dos 

cidadãos e garantias sociais, advindo da necessidade de redemocratização do 

país. 

Falconer (1999) específica que o Terceiro Setor tem a participação de 

organizações de múltiplas origens, como: i) as igrejas e instituições religiosas; 

ii) ONGs2 e movimentos sociais; iii) empreendimentos de serviços do Terceiro 

Setor; iv) para-estatais; v) fundações e cidadania empresarial.  

Para Passetti (1999), esse novo movimento em torno da compreensão 

de um Terceiro Setor é caracterizado por uma nova dimensão da filantropia, 

agora combinando ações privadas e governamentais.  

Segundo Falconer (1990), um outro motivo que garantiu o crescimento 

e participação das organizações do Terceiro no Brasil foi o interesse da maioria 

dos financiadores em associar a imagem de suas empresas/organizações ao 

esforço de eliminar sistemas de governo totalitários e intolerantes, como os de 

regime ditatorial que precederam o surgimento do setor tal como é organizado 

no país. A própria expressão não governamental era vista como uma garantia 

de que as organizações que implementavam projetos condescendentes com a 

fé democrática das organizações que recolhiam e distribuíam os recursos 

financeiros para aporte às ações.  

Dessa maneira, o acionamento dessas expressões através de uma 

prática discursiva em que as organizações se posicionavam no discurso 

enquanto ONGs as situa em um lugar de luta por um espaço próprio, de 

democratização, ou seja, um espaço de articulação de poder-saber.  

No Brasil, o Marco Legal e o Mapa do Terceiro setor criam diversas 

regulamentações a fim de padronizar os tipos de organizações que podem 

compor o Terceiro Setor. Nesse contexto, chega-se a cinco características 

estruturais e operacionais para caracterizar as organizações do terceiro setor: i) 

devem ser organizações, ou seja, ter alguma realidade institucional; ii) dever 

ser sem fins lucrativos: pode haver excedente, mas não é permitida sua 

                                                 
2 O termo ONG (Organização Não Governamental) não possuí finalidade jurídica, mas é popular e 

amplamente disseminado no Brasil. 
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distribuição entre seus fundadores, membros ou conselheiros, devendo ser 

revertidos para a missão da organização; iii) devem ser institucionalmente 

separadas do governo: não é parte do aparato governamental e não exerce 

autoridade governamental em seu benefício; iv) deve ser autogerida:  

controlando suas próprias atividades, ou seja, controlar sua administração e 

operações, ter regulamentação interna de governança e desfrutar de 

autonomia; v) deve ser não compulsória: a filiação, contribuição de tempo e 

dinheiro não é requerida ou obrigatória por lei nem fazem parte da condição de 

cidadania, em outros termos, ‘voluntária’. 

A partir da análise desse momento histórico, que não é isolado e não 

está dissociado de uma rede de outros acontecimentos, enunciados, objetos e 

práticas discursivas precedentes, é possível contatar que a posição sujeito 

ocupada pela Fundação Angélica Goulart lhe concede direito jurídico para 

acionar a prática discursiva que organizam o seu discurso e trabalho. Uma vez 

que as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, no momento 

histórico e no arranjo em que se tem hoje, são partes constituintes (sujeitos) do 

discurso acerca da proteção infantil e promoção dos direitos humanos da 

criança e do adolescente no campo da assistência social, educação, etc.  

Uma vez que a Fundação, assim como outras instituições do Terceiro 

Setor, é uma forma organizada da sociedade civil. Vale apresentar quem são 

os sujeitos que organizam o trabalho da instituição e, por tanto, formulam os 

enunciados da organização. A análise das posições de sujeito que ocupam 

essas pessoas contribuirá para a interpretação do discurso institucional e nos 

ajudará a responder por que esses enunciados e não outros em seu lugar.  

 A Fundação foi idealizada por Maria das Graças Meneghel, 

popularmente conhecida como Xuxa, uma apresentadora e artista brasileira 

mundialmente conhecida como a “Rainha dos Baixinhos” pelo seu trabalho de 

entretenimento com o público infanto-juvenil. Apesar de ser a idealizadora e a 

principal mantenedora da organização durante 28 anos, quem gerenciou toda a 

parte institucional foi Angélica Moura Goulart, diretora administrativa da 

instituição durante mais de 25 anos. Angélica Goulart, assistente social e 

educadora por mais de 15 anos antes de assumir a função de diretora da 

organização, foi convidada por Xuxa Meneghel em 1988 para elaborar o 

planejamento estratégico e a proposta de trabalho da organização. Durante um 
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ano, Angélica estruturou as diretrizes institucionais da organização, até que 

fundou, junto a Xuxa Meneghel, a Fundação Assistencial Xuxa Meneghel. A 

partir de então, a assistente social esteve na liderança da organização até 

2016, ano de seu falecimento. Parte do Conselho Diretor, Angélica seguiu 

dando direcionamento ao trabalho da instituição e aproximando suas ações 

políticas e discurso sobre os direitos humanos das crianças e dos 

adolescentes. Sobre esse ponto o enunciado do site da organização diz:  

 

[...] a inovação e consistência do projeto da instituição fluíam a 

partir de uma direção mais atenta que visionária, pois Angélica 

não parava de estudar sobre os aspectos mais atuais do 

campo de atuação da Fundação. Fez o curso de 

desenvolvimento comunitário em Israel (1993); especializou-se 

em Direito Especial da Criança e do Adolescente (UERJ/2001), 

em Violência Intrafamiliar (USP/2002) e concluiu o mestrado 

em Bens Culturais e Projetos Sociais (FGV/2005) com uma 

monografia sobre Participação Infantil que se tornou uma 

referência para o tema. (FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART, 

2020) 

 

A partir desse artefato enunciativo é possível compreender e acionar 

conceitos foucaultianos a partir do método “arquegenealógico” para entender o 

discurso como uma prática proveniente da formação de saberes, entendendo o 

discurso como um espaço de articulação entre saber e poder.  

Antes de apresentar as considerações finais deste capítulo, vale 

retomar de maneira breve a discussão acerca desse método. 

O método genealógico busca demonstrar que as relações de poder são 

inerentes a toda, e qualquer, prática discursiva. Em outras palavras, implica 

dizer que é por meio dos discursos que os sujeitos se utilizam de determinadas 

técnicas e dispositivos para se beneficiarem e atingirem o poder. É importante 

ressaltar que Foucault não trata o poder apenas como uma força repressiva, 

pelo contrário, os estudos do autor abarcam os aspectos produtivos e positivos 

do poder, capaz de produzir sujeitos e posições sociais. Em outras palavras, é 

possível dizer que o poder em Foucault é capaz de influir na agência dos 

sujeitos que estão envolvidos em uma trama de relações de poder, entendido 

aqui pelo seu aspecto multidirecional.  

Essas relações se evidenciam nas mínimas relações, nos contornos e 

detalhes do discurso, de maneira que nos faz entender que a mobilização de 
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determinado objetivo, a utilização de determinada categoria em detrimento de 

outra, a utilização de determinada materialidade documental não se dá ao 

acaso, ou seja, não são acontecimentos abruptos, sem intencionalidade. 

Identificar essas relações de poder e saber nos permite observar o sentido das 

relações estabelecidas na enunciação.  

Uma vez que o poder constitui qualquer discurso, e também qualquer 

sujeito, o que existem são sujeitos em conflito (religioso, social, político, étnico, 

etc.) que demarcam e ocupam suas posições no interior dos discursos.  

As relações de poder, dessa maneira, funcionam como dispositivos de 

processos de materialização e fluxo de enunciados. Nessa trama de relações, 

o efeito de verdade faz parte da história do discurso, no interior das 

materialidades discursivas. Foucault (1979) define o conceito de verdade como 

“um conjunto de procedimentos regulados para produção, a lei, a repartição, a 

circulação e o funcionamento dos enunciados. Ela está circularmente ligada a 

sistemas de poder, que a produzem e apoiam, e a efeitos de poder que ela 

induz e que reproduzem Regime de verdade.” 

Para Araújo (2001), interessa no discurso a possibilidade de determinar 

qual é a posição que deve e pode ocupar todo indivíduo para ser sujeito do 

discurso e é na exterioridade desse discurso que é possível determinar a 

dispersão e descontinuidade do sujeito. 

 Nas relações entre poder e saber no interior dos discursos, o saber 

designa o processo pelo qual o sujeito do conhecimento sofre modificações 

durante o trabalho que ele efetua na atividade de conhecer. (REVEL, 2005) 

 O método genealógico de Foucault, segundo Revel (2005), tenta 

reconstruir a maneira pela qual o saber implica, ao mesmo tempo, em uma 

relação com os objetos de conhecimento (movimento de objetivação) e com o 

si capaz de assimilar o conhecimento (processo de subjetivação). 

Retomaremos esse último conceito no capítulo seguinte na análise da 

categoria prática “Meninas da Fundação”. 

 Apesar de ser um novo método, este não anula as considerações a 

respeito do método arqueológico de compreensão dos discursos e do saber. 

 O campo do saber destaca-se pelo seu aspecto de coordenação e 

subordinação dos enunciados, espaço em que os conceitos se definem, se 

aplicam e também se transformam. Nesse processo de utilização e apropriação 
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do discurso, o sujeito pode tomar posição de agir. A articulação poder/saber 

possui sentido multidirecional, como diz Revel (2005, p.78), possui “poder de 

extrair dos indivíduos um saber, e de extrair um saber sobre esses indivíduos 

submetidos ao olhar e já controlados”. Nesse sentido, a autora constata que se 

trata de analisar a maneira pela qual os indivíduos tornam-se objetos de 

conhecimento, sujeitos de governo, mas também a maneira que os sujeitos 

produzem discurso sobre si mesmos (sua existência, seus afetos, seu trabalho, 

etc).  

 À luz dessa compreensão é possível, por exemplo, observar que 

Angélica Goulart ocupou diferentes posições sociais a partir de sua trajetória 

profissional no campo dos direitos das crianças e dos adolescentes.  Ao 

acionar, se apropriar e utilizar o discurso institucional de diferentes esferas 

(Fundação, Conselhos de Direito, Universidade, Assistência Social, etc), ela se 

subjetiva como especialista e referência na área de proteção infantil e 

promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes e ocupa posições de 

poder. Como podemos constatar no artefato a seguir:  

 

[...] em 2009, Angélica coordenou a realização de um Simpósio 

Nacional da “Rede Não Bata, Eduque”, com a participação dos 

maiores intelectuais e representantes nacionais e 

internacionais sobre o tema da infância, trazendo uma agenda 

de proposições sobre o olhar das boas práticas instituídas e 

reconhecidas em todo o mundo. Ainda em 2009, ela recebeu 

da Câmara Municipal do Rio de Janeiro a Medalha de Mérito 

Pedro Ernesto, em reconhecimento ao seu trabalho de vinte 

anos como diretora geral da Fundação Xuxa Meneghel.  O 

reconhecimento por esse trabalho levou-a a assumir, em 

setembro de 2012, a Secretaria Nacional dos Direitos da 

Infância e da Adolescência, órgão da Presidência da 

República. (FUNDAÇÃO ANGÉLICA GOULART, 2020) 

 

 Cabe ressaltar que o discurso da Fundação, assim como a materialidade 

desse discurso, não foi produzido apenas pela Angélica Goulart. Ele contou 

ainda com um grupo atuante de profissionais que compõem a coordenação 

colegiada da organização e fazem parte de diversas áreas, como educação, 

psicologia, nutrição e assistência social. Assim como Angélica, a partir do 

conhecimento e das relações de saber em torno de seu objeto de 
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conhecimento (crianças, adolescentes, comunidade, etc) puderam também se 

subjetivar e ocupar determinadas posições sociais/de sujeito.  

 Destaca-se que esse processo não ocorreu somente a nível individual, 

das/dos profissionais da organização, mas também a nível institucional. Ao 

longo dos 30 anos de trabalho da Fundação, a organização ocupou espaços 

significativos de poder. Com esse período de atuação, a Fundação assumiu o 

papel de referência comunitária para as/os moradoras/res da região, como 

podemos observar no artefato narrativo a seguir:  

 

“A comunidade de Guaratiba tem a Fundação até hoje como 

referência, então a Fundação é referência em tudo! Desde “ah, 

poxa eu quero informações de como eu faço – onde fica o 

Conselho Tutelar? O que o Conselho Tutelar faz?”, “que 

atendimento é esse?” Até pouco tempo, a família não ia direto 

no Conselho Tutelar para saber, para ser atendida, a família 

procurava a Fundação, para a Fundação fazer aquele primeiro 

atendimento e fazer o encaminhamento ‘pro’ Conselho Tutelar. 

E ainda é assim, Jane. Da comunidade fazer ligações para 

pegar o telefone de contato da escola tal, da creche tal, do 

Conselho Tutelar de Guaratiba, do CREAS, do posto de saúde. 

[Artefato narrativo extraído de entrevista realizada com profissional 

da organização]  

 

 A Fundação também assumiu papel de referência regional e nacional na 

proteção infantil e promoção dos direitos humanos das crianças, como é 

possível observar no artefato enunciativo a seguir:  

Entre os anos de 2001 e 2006, a Fundação Xuxa participou da 

criação do NUDECA, voltado à proteção e promoção dos 

direitos das crianças e adolescentes de Pedra de Guaratiba. 

Em menos de dez anos, a FXM obteve não apenas o 

reconhecimento comunitário, mas tornou-se interlocutora e 

protagonista nas redes de assistência do Rio de Janeiro e do 

Brasil.  

 

Com o acúmulo dessa experiência de trabalho em rede, em 

meados de 2005, a instituição começou a se envolver 

efetivamente em iniciativas para influenciar nas políticas 

públicas em nível nacional. Por isso, uma empreitada muito 

importante na história da Fundação Xuxa Meneghel, por seu 

alcance e amplitude, foi fazer parte da Secretaria Executiva da 

“Rede Não Bata, Eduque”. A Rede tem como objetivo fazer a 

sociedade refletir sobre o uso da violência na educação e a 

prevenção da mesma contra crianças e adolescentes.  
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Em 2014, a Fundação Xuxa Meneghel comemorou uma grande 

vitória nessa área, após anos de trabalho, em parceria com 

instituições e movimentos sociais: a aprovação da Lei Menino 

Bernardo, que garante o direito de educação sem castigos 

físicos ou qualquer tipo de violência às crianças e adolescentes 

do Brasil. 

 

A partir de fragmentos da história do discurso acerca da criança e do 

adolescente, objeto de discurso de vários sujeitos, incluindo as instituições do 

Terceiro Setor, é possível acionar a irrupção do discurso da Fundação Angélica 

Goulart e compreender por que ele e não outro em seu lugar. Essa 

interpretação só é possível a partir da utilização desses fragmentos históricos 

(objetos, textos, narrações, acontecimentos, instituições, etc) e da 

compreensão de sua Formação Discursiva, ou seja, das regras que permitem 

uma certa regularidade discursiva entre os enunciados.  

Dessa maneira, com base na interpretação do fragmento histórico 

sobre a institucionalização do Terceiro Setor no Brasil, apresentado nesse 

capítulo, é possível identificar a produção de saberes que concede a Fundação 

Angélica Goulart o poder jurídico para falar sobre o que fala, ou seja, formular o 

enunciado presente na prática discursiva da instituição. Ademais, a 

compreensão do contexto sócio-histórico em que a Fundação elabora e 

organiza a sua prática discursiva nos dá base para sustentar a teoria de 

Foucault (1979) que coloca o discurso como um conjunto de enunciados, 

apoiados na mesma Formação Discursiva que só faz sentido em relação com a 

sua historicidade, ou seja, acionamento da história interpretada através da 

materialidade documental.  

Em suma, compreende-se que a prática discursiva da Fundação não 

faz parte de um acontecimento abrupto, pelo contrário, ela é organizada 

através das regras (Formação Discursiva) que estabelecem o que uma 

organização com validade jurídica e a finalidade institucional mesma da 

Fundação Angélica Goulart pode e deve falar. À medida que produz discurso 

sobre seu objeto, também produz um discurso sobre si mesma (sobre o 

trabalho da Fundação, sobre sua existência).  

É possível analisar, desse modo, que o enunciado da organização está 

subordinado e coordenado com outros enunciados, que por sua vez estão 
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coordenados e subordinados a uma rede de outros enunciados que o 

precedem e sucedem, que estabelece regularidades e descontinuidades, 

produção e dispersão de sujeitos e objetos. Estabelece-se, assim, a 

possibilidade de o discurso sobre os direitos das crianças e dos adolescentes 

ser reconhecido como um campo de saber.  

A partir dessa constatação, a análise do discurso sobre esse campo 

nos permite identificar essas dispersões e a descontinuidade dos sujeitos e 

objetos a partir dos fragmentos históricos, mas também identificar 

regularidades e repetições de determinados enunciados. É por meio dessa 

articulação com outros enunciados, compreendidos historicamente (sentido de 

exterioridade) que os conceitos são definidos e também se transformam, 

estabelecendo sentidos e produzindo verdades.  

Entender a genealogia presente no discurso sobre os direitos das 

crianças e dos adolescentes implica compreender que este campo não foi 

produzido a partir de uma linearidade harmônica, longe disso, subtende-se que 

este é um campo de disputa de poder na busca por estabelecer verdades. 

Sobre isso, Monfredini destaca que:  

 

[...] reavivado e expandido, o debate atual sobre direitos 

humanos na cultura ocidental reinventa a linguagem da 

emancipação, mas não sem tensões dialéticas da modernidade 

ocidental, sendo a política de direitos humanos fator chave 

para compreender tais tensões. Este espaço de questões 

múltiplas, afeta todos os indivíduos, incluindo crianças e 

adolescentes. Os discursos que se criaram em torno dos 

Direitos Humanos, universais, interdependentes e indivisíveis 

(Conferência Mundial de Viena 1993), numa acepção mais 

geral, mas principalmente em torno dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, parecem reforçar a ideia de que as disputas 

hierárquicas de poder estão sempre em jogo e em constante 

alteração. Este é um campo permeado por processos de 

reconstrução, de modo que conhecer as trajetórias e as 

transformações da infância e da adolescência através dos 

movimentos mais amplos e da conquista dos direitos de 

cidadania, embasa a concepção de que os direitos estão 

regulamentados, constituídos legalmente, mas mesmo assim, a 

capacidade de protegê-los e de respeitá-los se molda e se 

amolda à conjuntura político, social e econômica. 

(MONFREDINI, 2013, p. 9) 
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Dessa maneira, nos cabe conferir que a Fundação, por meio do 

discurso, se utiliza de técnicas e dispositivos para se valer da sua posição de 

organização referência na proteção de crianças e adolescentes em Pedra de 

Guaratiba e no Brasil, se posicionando como sujeito do discurso sobre proteção 

infantil, e também objeto de conhecimento. Contudo, isso não se dá de maneira 

autônoma, livre, ao utilizarem-se desse saber são atravessadas pelo poder, 

próprio da constituição dos discursos e dos sujeitos, tornando-se sujeitos de 

governo e de discurso. Em outras palavras, ao utilizar-se e apropriar-se do 

discurso, a Fundação está subordinada aos regulamentos e leis de uma 

determinada conjuntura (política, social, etc), e ao produzir discurso sobre si 

mesma ocupa a posição de agir de determinada maneira. Compreendemos, 

assim, porque a Fundação utiliza esse discurso e não outro, porque essas 

categorias são acionadas para organizar o seu trabalho e não outras, pois a 

própria ordem do discurso define o que ela pode e deve falar.  

Compreender as categorias que organizam o trabalho da instituição e a 

maneira como o discurso institucional opera em uma rede de conexões com 

outros enunciados, que o precedem e sucedem, é fundamental para 

compreendermos os sentidos dos discursos acionados pelas profissionais e 

pelas próprias usuárias que fazem emergir “Menina da Fundação” sujeitos e 

também posição social de sujeito. Nesse sentido, ao identificar “Meninas da 

Fundação” como categoria institucional e posição de sujeito a qual 

determinadas meninas se reconhecem, são acionados sentidos que estão 

intimamente ligados às categorias apresentadas nesse capítulo. As formações 

discursivas que permitem a existência da prática discursiva da instituição 

produzem efeitos de verdades e possibilitam a produção de sujeito a partir da 

interpretação do “eu” pelo “outro” e a incorporação de determinados saberes 

produzidos através dos jogos de poder-saber presentes no discurso.  
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3 “MENINAS DA FUNDAÇÃO”: DO OBJETO FALADO AO SUJEITO 
FALANTE: ANÁLISE DO PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO E 
AUTOCOMPREENSÃO  

 

Neste capítulo, buscaremos responder as perguntas que norteiam o 

trabalho dessa pesquisa: i) o que significa ser uma “Menina da Fundação?; ii) 

quais são os processos que permitem que “Meninas da Fundação” existam 

tanto como uma categoria institucional quanto como autocompreensão à qual 

certas meninas se reconheçam?; iii) quais as potenciais consequências de 

tornar-se uma “Menina da Fundação”? 

 

3.1 A ‘IDENTIDADE PULVERIZADA’ DA MULHER GUARATIBANA: UM 
DEBATE SOBRE ‘IDENTIDADES’ 

 
Iniciaremos essa discussão apresentando um fragmento narrativo da 

entrevista com Bianca3, profissional da Fundação Angélica Goulart que nos 

servirá como base para análise acerca da categoria “identidade”, a partir das 

contribuições teóricas de Hall (2006;1995; 2000) e Brubacker (2000).  

Ao ser perguntada sobre os principais problemas enfrentados pelas 

meninas e jovens mulheres atendidas pelos projetos e programas da 

Fundação, a profissional faz uma longa pausa e responde: 

 

[...] eu acho assim, em primeiro lugar que eu vejo das meninas 

e mulheres, na verdade, desses projetos todos lá em Guaratiba 

na Fundação, é um pouco o problema da própria identidade. 

Eu sinto uma questão ligada à identidade muito forte.  

Como são pessoas que, geralmente, vêm de outros territórios: 

vêm do Nordeste, vêm do Norte, vêm de outras regiões do país 

e vão parar em Guaratiba, eu sinto que tem uma perda do seu 

território de origem, que elas ficam com essa identidade um 

pouco pulverizada, um pouco sem uma referência quando 

chegam naquele território. Como se faltasse uma identidade da 

mulher guaratibana. Como: ‘que mulher é essa que ela pode se 

identificar, que ela pode se reconhecer? 

Então, um grande problema que eu vejo é mesmo dessa 

questão identitária, dela se reconhecer como uma mulher de 

Guaratiba que tem tais e tais referências, tais e tais 

                                                 
3 Nome fictício para resguardar a identidade e garantir o anonimato da entrevistada. 
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características. Acabam sendo mulheres que vêm de muitas 

regiões ou de muitas realidades, então essa identidade, ela fica 

muito pulverizada mesmo. (informação verbal4) 

 

 

 Sobre a discussão acerca do termo “identidade”, utilizado pela 

profissional para explicar o principal problema das meninas e mulheres 

atendidas pela Fundação, Stuart Hall (2006) diz que “a questão da identidade 

está sendo extensamente discutida na teoria social”. O argumento que 

fundamenta essa discussão é de que as velhas identidades estão em declínio 

e, por consequência, fazem surgir novas identidades a partir da fragmentação 

do indivíduo moderno, antes concebido como um sujeito essencialmente 

unificado. Hall atribui ao processo de globalização essa fragmentação das 

identidades modernas. 

Em seu livro A identidade cultural na Pós-modernidade (2006), o autor 

norteia sua análise a partir de uma posição “simpática à afirmação de que as 

identidades modernas estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou 

fragmentadas”. Hall (2006) reconhece ainda que “o próprio conceito com o qual 

estamos lidando, ‘identidade’, é demasiadamente complexo, muito pouco 

desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea”. 

Aprofundaremos essa compreensão mais à frente com Brubaker e Cooper 

(2000).  

Segundo Hall (2006), os teóricos que defendem essa noção de colapso 

das identidades baseiam suas afirmações na compreensão de mudança 

estrutural nas sociedades modernas a partir do final do século XX. Sobre isso, 

o autor diz que:  

 

 [...] os teóricos que defendem que as identidades estão 

entrando em colapso desenvolvem seus argumentos a partir da 

compreensão de que um tipo diferente de mudança estrutural 

está transformando as sociedades modernas no final do século 

XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 

gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no 

passado, nos tinham fornecido sólidas localizações como 

indivíduos sociais. Essas transformações estão também 

                                                 
4 Entrevista concedida por Bianca, profissional da Fundação Angélica Goulart, Rio de Janeiro, março de 

2020. 
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mudando nossas identidades pessoais, abalando a ideia que 

temos de nós próprios como sujeitos integrados. Essa perda de 

um ‘sentido de si’ estável é chamada, algumas vezes, de 

deslocamento ou descentração do sujeito. Esse duplo 

deslocamento – descentração dos indivíduos tanto do seu lugar 

no mundo social e cultural quanto de si mesmos – constitui 

uma ‘crise de identidade’ para o indivíduo. (HALL, 2006, p.9)  

 

 O autor acrescenta a essa análise a ideia de que nesse mundo descrito 

como pós-moderno, “nós somos também ‘pós’ relativamente a qualquer 

concepção essencialista ou fixa de identidade – algo que, desde o Iluminismo, 

se supõe definir o próprio núcleo ou essência do nosso ser e fundamentar 

nossa existência como sujeitos humanos”. (Hall, 2006, p. 10). 

 Nesse sentido, a identidade tida como essência, unidade, é um ideário 

resultante do Iluminismo. Mas, esse sentido é superado em concepções 

posteriores. Para constatar essa compreensão, o autor apresenta três 

concepções de identidade, apresentadas ao longo dos anos a partir de 

vertentes distintas: do Iluminismo, Estruturalismo e do Pós-Estruturalismo. As 

concepções organizadas por Hall abarcam a compreensão do: i) sujeito do 

Iluminismo, ii) sujeito sociológico e iii) sujeito pós-moderno.  

 Segundo o autor: 

 

[...] o sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção 

da pessoa humana como um indivíduo totalmente centrado, 

unificado, dotado das capacidades de razão, de consciência e 

de ação, cujo ‘centro’ consistia num núcleo interior, que 

emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com ele se 

desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o 

mesmo – contínuo ou ‘idêntico’ a ele – ao longo a existência do 

indivíduo. O centro essencial do eu era a identidade de uma 

pessoa. (HALL, 2006, p.10-11) 

  

 Hall (2006) defende que essa se trata de uma concepção muito 

‘individualista’ do sujeito e de sua identidade, e reforça que o sujeito do 

Iluminismo, além de apresentar uma concepção individualista, ainda anula 

outras manifestações de identidade, uma vez que era “usualmente descrito 

como sujeito masculino”. 



87 

 

87 

 

 A segunda concepção de identidade diz respeito ao sujeito sociológico 

que, diferente da concepção iluminista, de acordo com Hall: 

 

[...] refletia a crescente complexidade do mundo moderno e a 

consciência de que este núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com 

‘outras pessoas importantes para ele’, que mediavam para o 

sujeito os valores, os sentidos e símbolos – a cultura – dos 

mundos que ele/ela habitava. [...] De acordo com a visão 

‘interativa’ da identidade e do eu, que se tornou a concepção 

sociológica clássica da questão, a identidade é formada na 

‘interação’ entre o eu e a sociedade. O sujeito ainda tem um 

núcleo ou essência interior que é o ‘eu real’, mas este é 

formado e modificado num diálogo contínuo com os mundos 

culturais ‘exteriores’ e as identidades que esses mundos 

oferecem. A identidade, nessa concepção sociológica, 

preenche o espaço entre o ‘interior’ e o ‘exterior’ – entre o 

mundo pessoal e o mundo público. O fato de que projetamos a 

‘nós próprios’ nessas identidades culturais, ao mesmo tempo 

que internalizamos seus significados e valores, tornando-os 

‘parte de nós’, contribui para alinhar nossos sentimentos 

subjetivos com os lugares objetivos que ocupamos no mundo 

social e cultural. A identidade então costura o sujeito à 

estrutura. Estabiliza tanto os sujeitos quanto os mundos 

culturais que eles habitam, tornando ambos reciprocamente 

mais unificados e predizíveis. (HALL, 2006, p. 11-12) 

 

 Voltando ao principal problema das meninas e mulheres atendidas pela 

Fundação Angélica Goulart, segundo a profissional, o problema seria não 

somente a dificuldade de elas se projetarem nas identidades culturais de 

Guaratiba, como a inexistência de uma identidade da mulher guaratibana. Isso 

porque o processo de migração da população de outras regiões do país, 

sobretudo das regiões Norte e Nordeste, para Guaratiba nas últimas décadas 

provocou uma fragmentação da identidade local, em especial, da menina e 

mulher guaratibana. O próprio sentido de deslocamento territorial, segundo a 

profissional, faz com que essas meninas e mulheres percam suas referências 

de identificação e tenham suas identidades pulverizadas. Dessa forma, ao se 

deslocarem de seus territórios, deslocam também suas identidades, perdem o 

‘sentido de si’. Elas não se veem representadas nem como a mulher ou menina 

guaratibana, nem mais como a mulher ou menina do Nordeste ou Norte do 

país.  
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 A partir da fala da profissional, é possível fazer uma aproximação com a 

noção de identidade nacional em Hall (2006) para tentar explicar a não 

identificação com o território de Guaratiba, e, por consequência, com a “mulher 

guaratibana”. Segundo Hall, a identidade nacional é formada e transformada no 

interior da representação, em outras palavras, implica dizer que só é possível 

saber o que significa pertencer a um dado território devido ao modo como essa 

identidade veio a ser representada. O autor salienta que a nação não é apenas 

uma entidade política, mas algo que produz sentidos, um sistema de 

representação cultural. De acordo com Hall: 

 

[...] as culturas nacionais são compostas não apenas de 

instituições culturais, mas também de símbolos e 

representações. Uma cultura nacional é um discurso – um 

modo de construir sentidos que influencia e organiza tanto 

nossas ações quanto a concepção que temos de nós mesmos. 

As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre ‘a nação’, 

sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem 

identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que 

são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu 

presente e seu passado e imagens dela são construídas, a 

identidade nacional [...] é uma ‘comunidade imaginada’. (HALL, 

2006, p. 50-51) 

 

 Desse modo, quando essas mulheres e meninas saem de seus 

territórios, rompem com essas representações que organizam suas ações e a 

própria concepção que elas têm delas mesmas, favorecendo o que a psicóloga 

chama de ‘pulverização’ de suas identidades. Dessa maneira, o deslocamento 

de sua identificação faz com que o alinhamento do seu sentimento subjetivo 

com o lugar objetivo que ocupavam anteriormente seja perdido. Por outro lado, 

a profissional destaca que a comunidade local também não criou 

características marcantes que definam a posição de sujeito da mulher 

guaratibana. Portanto, essas meninas e mulheres que migram de outras 

regiões do país sentem dificuldade de construir um sentimento subjetivo 

alinhado às características que fundamentam uma cultura local. 

 Acionar a noção de identidade nacional e cultura nacional é fundamental 

para compreender o discurso e as práticas institucionais da Fundação Angélica 

Goulart voltadas, desde os projetos com a primeira infância até as ações com 

adultos e adultas, para o fortalecimento do vínculo comunitário e a valorização 
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do território e da cultura de Guaratiba. Veremos mais à frente como as 

categorias de identificação e o trabalho da organização, através da linguagem, 

favorecem a subjetivação e a autocompreensão de determinados sujeitos, 

construindo uma identidade de “Meninas da Fundação”. Essa última articula-se 

intimamente não somente com a organização, como também com o território 

local.  

 A terceira concepção de sujeito apresentada por Hall se apoia em 

explicar o sujeito fragmentado, um indivíduo sem uma identidade fixa ou 

permanente. Essa concepção se distancia, ou melhor, não reconhece a 

identidade como parte de uma essência. Pelo contrário, por ser descentrada 

ela é constituída e transformada continuamente em um processo de definição 

histórica e não biológica, como na percepção do sujeito do Iluminismo. Para 

Hall (2006), “o sujeito, previamente vivido como tendo uma identidade unificada 

e estável, está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de 

várias identidades”. O autor complementa dizendo que “o próprio processo de 

identificação, através do qual projetamo-nos em nossas identidades culturais, 

tornou-se mais provisório, variável e problemático”.  

 Segundo Hall, esse processo produz o sujeito pós-moderno em que: 

 

[...] torna-se uma ‘celebração móvel’: formada e transformada 

continuamente em relação às formas pelas quais somos 

representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam. É definida historicamente, e não biologicamente. O 

sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um ‘eu’ 

coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 

2006, p. 12-13) 

 

  De acordo com o autor, a compreensão da identidade como plenamente 

unificada, segura, completa e coerente é uma fantasia. Nesse sentido, não há 

uma essência na identidade do sujeito. Ao se contrapor ao ideário de unidade, 

ele afirma que “à medida que os sistemas de significação e representação 

cultural se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade cambiante 
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de identidades possíveis”. Desse modo, Hall trata identidade como um ponto 

de chegada, que não é fixo e muito menos imutável.  

 É nesse sentido que a categoria ‘Menina da Fundação” torna-se 

relevante para análise e compreensão do processo de identificação, levando 

em conta que o processo de se tornar uma “Menina da Fundação” revela as 

mudanças estruturais e institucionais que levam à fragmentação, à 

descontinuidade e aos múltiplos sentidos de ser reconhecida e se reconhecer 

como uma “Menina da Fundação”.  

 Antes de analisar o problema dessa pesquisa e compreender como 

ocorre o processo de tornar-se uma “Menina da Fundação”, apresentaremos as 

críticas de Brubaker e Cooper (2000) quanto ao tratamento de ‘identidade’ 

como uma categoria analítica.  

 Segundo os autores:  

 

[...] criticar o uso de “identidade” na análise social não é nos 

cegar quanto à particularidade. É antes considerar as 

reivindicações e as possibilidades que surgem de afinidades e 

afiliações específicas, das comunalidades e conexões 

específicas, de histórias e de autocompreensões específicas, 

de problemas e predicamentos específicos de uma maneira 

diferenciada. (BRUBAKER, COOPER, 2000, p. 315) 

 

 Os autores reconhecem a legitimidade e a importância da maioria dos 

trabalhos analíticos que fazem o uso do conceito “identidade”, contudo, 

ressaltam que essa é uma palavra inadequada para o uso como categoria 

analítica. Isso porque, segundo eles, “ela é crivada de ambiguidades, dotada 

de significados contraditórios e sobrecarregada por conotações reificantes”, 

mesmo quando o uso da palavra é feito em seu sentido fluído, múltiplo.  

 Nesse sentido, salientam que:  

 

[...] independentemente do quão sugestiva e indispensável seja 
em contextos práticos, ‘identidade’ é também demasiadamente 
ambígua e dividida entre significados ‘duros’ e ‘fracos’, 
conotações existencialistas e qualificativos construtivistas para 
se servir bem às demandas de análise social. [...] a postura 
construtivista prevalece a respeito da identidade – a tentativa 
de ‘suavizar’ o termo, de inocentá-lo da carga de 
‘essencialismo’, estipulando que as identidades são 
construídas, fluidas e múltiplas – nos deixa sem argumentos 
lógicos para falar de ‘identidades’ e mal equipados para 
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examinar as dinâmicas ‘duras’ e as reivindicações 
essencialistas das identidades políticas contemporâneas. O 
construtivismo ‘suave’ permite a proliferação de ‘identidades’ 
putativas. Mas, conforme elas se proliferam, o termo perde o 
seu valor analítico. Se identidade está em todo lugar, então não 
está em lugar algum. Se é fluida, como podemos entender as 
formas pelas quais autocompreensões podem se endurecer, se 
congelar e se cristalizar? Se é construída, como podemos 
entender a força, por vezes coercitiva, de identificações 
externas? Se é múltipla, como podemos entender a terrível 
singularidade almejada – e por vezes alcançada – por políticos 
para transformar meras categorias em grupos unitários e 
exclusivos? (BRUBAKER, COOPER, 2000, p. 267) 
 

 Para os autores, o termo “identidade” é utilizado e existe para fazer um 

trabalho muito vasto, que muitas vezes é contraditório. Dessa maneira:  

 
[...] ele é usado para destacar modos não instrumentais de 
ação, para focar na autocompreensão mais do que no 
autointeresse; para designar igualdade entre pessoas ou 
igualdade ao longo do tempo; para supostamente capturar 
aspectos centrais, fundacionais da individualidade; para negar 
que tais aspectos centrais e fundacionais existem; para 
destacar o desenvolvimento interativo e processual da 
solidariedade e da autocompreensão coletiva; e para tensionar 
a qualidade fragmentada da experiência contemporânea do 
‘eu’, um self instável mas remendado pelos cacos do discurso e 
contigentemente ‘ativado’ em diferentes contextos.  

(BRUBAKER, COOPER, 2000, p. 278 – 279) 
 

 Como podemos notar, ”identidade” denota múltiplos sentidos, alguns 

deles contraditórios ou ambíguos, tornando inadequado o seu uso como 

categoria analítica. Segundo Brubaker e Cooper (2006) “esses usos não são 

simplesmente heterogêneos, eles apontam para direções opostas”, 

carregando, então, “um fardo multivalente e até teoricamente contraditório”.  

 Nesse sentido, os autores argumentam que as contradições e 

ambiguidades de “identidade” fazem com que o termo, dependendo do sentido 

do seu uso, signifique demais ou muito pouco. Em outras palavras, os autores 

destacam “identidade” em seu sentido “forte” e em seu sentido “fraco”.  

 Para Brubaker e Cooper os usos de “identidade” revelam “não somente 

uma grande heterogeneidade, mas também uma forte antítese entre posições 

que destacam uma igualdade fundamental ou permanente e posturas que 

expressamente rejeitam noções de igualdade básica”. Com isso, as 

concepções de “identidade” consideradas fortes pelos autores “preservam o 

significado do senso comum – a ênfase na igualdade através do tempo ou das 
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pessoas” (Brabaker e Cooper, 2000, p. 281). Destacam ainda uma série de 

pressupostos profundamente problemáticos por adotar uma categoria de 

experiência cotidiana e de prática para exercerem propósitos analíticas. Os 

pressupostos problemáticos apresentados pelos autores (idem, p. 281) e que 

representam o uso “forte” do termo identidade são: 

1. Identidade é algo que todas as pessoas têm, ou devem ter, ou buscam. 

2. Identidade é algo que todos os grupos (pelo menos grupos de um certo 

tipo, por exemplo, étnicos, raciais ou nacionais) tem ou devem ter. 

3. Identidade é algo que as pessoas (e grupos) podem ter sem dela estarem 

cientes. Nessa perspectiva, a identidade é algo a ser descoberto e sobre o 

qual se pode estar enganado. A concepção forte de identidade, portanto, 

replica a epistemologia marxista de classe. 

4. Noções fortes de identidade coletiva implicam fortes noções de limitação e 

homogeneidade do grupo. Implicam altos graus de grupalidade, uma 

‘identidade ‘ou semelhança entre membros do grupo, uma forte distinção 

dos não membros e uma fronteira clara entre dentro e fora. 

 A problemática, para os autores (2000), está no fato de “identidade” no 

sentido “forte” apresentar desafios de diversas partes a entendimentos 

substancialistas de grupos e essencialistas de identidade, apesar dessas 

concepções formarem importantes vertentes da literatura sobre gênero, raça, 

etnicidade e nacionalismo.  

 Em contrapartida, as compreensões fracas de “identidade” rompem 

“conscientemente com o significado cotidiano do termo”. (Brubaker, Cooper, 

2000, p. 282) Essas concepções estão cada vez mais presentes nas 

discussões teóricas contemporâneas pelas críticas que os teóricos que utilizam 

essa concepção têm em relação às implicações dos significados das 

concepções “fortes” de “identidade”. Contudo, Brubaker aponta problemas na 

própria natureza do uso do termo em seu sentido “fraco”.  

 De acordo com os autores: 

 

[...] o primeiro é o que chamamos de ‘construtivismo clichê’. 

Concepções ‘fracas’ de identidade são rotineiramente 

empacotadas com qualificadores – padrão indicando que as 

identidades são múltiplas, instáveis, em fluxo, contingentes, 

fragmentadas, construídas, negociadas, e assim por diante. 

Eles correm o risco de se tornar meros elementos sem 
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significação, gestos sinalizando uma posição em vez de 

palavra transmitindo um significado. Segundo, não é claro o 

porquê de concepções fracas de ‘identidade’ serem 

concepções de identidade. O sentido cotidiano de ‘identidade’ 

sugere fortemente alguma continuidade através do tempo, 

alguma persistência, algo que se mantém idêntico, o mesmo, 

enquanto outras coisas mudam. Qual é o sentido de usar o 

termo ‘identidade’ se este significado central é expressamente 

repudiado? 

Terceiro, e mais importante, concepções fracas de identidade 

podem ser muito fracas para fazer o trabalho teórico útil. Na 

sua preocupação de limpar o termo de suas desonrosas 

conotações teóricas ‘fortes’, insistindo que identidades são 

múltiplas, maleáveis, fluídas, e assim por diante, identitários 

‘suaves’ nos deixam com um termo tão infinitamente elástico 

que se torna incapaz de realizar um trabalho analítico sério. 

(BRUBAKER, COOPER, 2000, p. 282-283) 

 

 Como podemos notar, por se tratar de um termo fortemente carregado 

de ambiguidades, “identidade” torna-se inadequado “para ser tomada como 

uma categoria analítica que desempenha um trabalho útil”. (BRUBAKER, 

COOPER, 2000, p. 283). A crítica central no trabalho de Brubaker e Cooper é 

quanto à utilização do termo na função de categoria de análise, por 

corresponder a sentidos amplamente contraditórios, confusos e ambíguos.  

 De acordo com Brubaker e Cooper (2000), “o uso e abuso de 

“identidade” afeta não somente a linguagem da análise social, mas também – 

inseparavelmente – sua substância. A análise social – incluindo a análise das 

identidades políticas – requer categorias analíticas sem ambiguidades.” Nesse 

sentido, os autores elaboram três conjuntos de termos para fazer o trabalho 

teórico que “identidade” deveria fazer, utilizando-se de categorias que não 

apresentam as ambiguidades e as conotações reificadoras de “identidade”, são 

eles: i) identificação e categorização; ii) autocompreensão e locação social; e 

iii) comunalidade, grupalidade, conectividade.  

 Partindo do princípio que o termo “identidade” oculta e funde diferentes 

processos fundamentais para compreensão da categoria de prática “Meninas 

da Fundação”, a fim de evitarmos ambiguidades e contradições, utilizaremos 

nessa pesquisa os conjuntos propostos por Brubaker e Cooper: i) para analisar 

“Menina da Fundação” como uma categoria de identificação acionada 

institucionalmente pelas profissionais que têm o olhar “de fora”, ou seja, 
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aquelas profissionais que não foram atendidas pelos projetos e programas da 

Fundação em nenhuma etapa de suas vidas; e ii) para analisar “Menina da 

Fundação” como interpelação a qual pessoas se reconheçam a partir dessa 

posição de sujeito, com base no olhar “de dentro” através da percepção de 

jovens mulheres que foram/são usuárias dos serviços da Fundação. Ademais, 

buscaremos apresentar as potenciais consequências de ocupar essa posição 

de sujeito e como essas consequências se relacionam com gênero, 

sexualidade e violências.  

 

 

3.2 “MENINAS DA FUNDAÇÃO”: O OBJETO FALADO 

 
 Menina da Fundação é uma categoria de prática acionada, sobretudo, 

pelas profissionais que atuam diretamente com as crianças e adolescentes nos 

projetos e programas da instituição. A partir da análise dos documentos oficiais 

da organização, correspondentes aos de 2007 a 2018, “Meninas da Fundação” 

aparece seis vezes nos relatórios anuais de atividades e em três delas o seu 

surgimento se dá através de entrevista realizada com uma das profissionais da 

organização sobre um evento ao qual adolescentes do projeto de Incidência 

Política da Fundação Xuxa Meneghel participaram. Na entrevista, a profissional 

diz que:  

[...] no Ato em Defesa da Vida de 2011, os adolescentes da 

Fundação chegaram bem organizados em função do pré-ato 

com a presença de 80 pessoas de Guaratiba. Na ocasião, 

construíram um painel de tecido com símbolos e nomes das 

jovens vítimas de violência na comunidade, que levaram para a 

Caminhada em defesa da Vida. Toda a comunicação durante o 

evento e na chegada à Candelária foi coordenada pelos 

adolescentes do Juventude Carioca em Ação, que inclui alguns 

meninos e meninas da Fundação Xuxa Meneghel. Num dado 

momento da Caminhada, conforme falavam os nomes dos 

meninos e meninas assassinadas, vítimas da violência, eles 

respondiam: “Presente”. Não houve quem não se 

emocionasse. (FUNDAÇÃO XUXA MENEGHEL, 2011. Grifo 

nosso) 
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 De acordo com o artefato narrativo extraído do relatório anual de 

atividades da organização, a profissional utiliza o termo ‘meninos e meninas da 

Fundação Xuxa Meneghel’ para diferenciá-los dos demais adolescentes que 

fazem parte de projetos de outras organizações que compõem o Fórum 

Estadual Juventude Carioca em Ação.  

 A outra utilização da categoria em documentos oficiais aparece no 

relatório circunstanciado do ano de 2013 e seu sentido não é tão evidente 

quanto o citado acima. Os termos aparecem em três trechos do relatório, o 

primeiro deles logo na introdução para apresentar o perfil das crianças e 

adolescentes atendidas pelos projetos da organização. Ele diz que:  

 

[...] os meninos e meninas da Fundação Xuxa Meneghel 

estudam em escolas públicas municipais da região e sofrem 

com regimes que não privilegiam o desenvolvimento do seu 

potencial criativo. Trabalhamos para fortalecer a relação, o 

vínculo das crianças e adolescentes com a escola, mesmo 

conscientes de que a forma como ainda se apresenta não 

estimula sua presença e permanência. (FUNDAÇÃO XUXA 

MENEGHEL, 2013. Grifo nosso) 

 

 Nesse trecho, ‘meninas e meninos da Fundação’ aparecem como 

estudantes que experimentam o sofrimento de estarem assujeitados aos 

regimes de controle dos seus corpos pela instituição escola. Ao identificá-los 

como pertencentes, meninos e meninas da Fundação, os posiciona também 

como crianças que vivenciam experiências contrárias àquelas oferecidas pelas 

instituições formais de ensino da região, uma vez que a Fundação opera como 

instituição mediadora da relação entre “meninos e meninas da Fundação” e as 

escolas locais. A maneira como trabalham para fortalecer esse vínculo não 

está posta no fragmento citado acima, mas durante o trabalho de campo dessa 

pesquisa e das entrevistas realizadas com as profissionais, ficou evidente que 

a organização atua como mobilizadora da rede local, promovendo diálogos e 

reuniões constantes com as escolas e outros serviços de atendimento à 

criança e ao adolescente da região, como o CRAS, o posto de saúde e o 

Conselho Tutelar da Região.  

Alguns projetos da organização são, inclusive, realizados nesses 

espaços, como é o caso do projeto “Convivência e fortalecimento de Vínculo” 
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realizado em parceria nas dependências do CRAS Maria Vieira Bazani e 

realiza “atendimentos em grupos, oferecendo atividades artísticas, culturais, de 

lazer e esportivas de acordo com a idade dos usuários”. (FUNDAÇÃO 

ANGÉLICA GOULART, 2018).  

 Os outros dois trechos do relatório referem-se a participações das 

crianças e adolescentes em eventos externos, um deles a 8ª Campanha 

Nacional de Carnaval pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes realizado pela Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República na Quinta da Boa Vista, zona norte do Rio de Janeiro, com a 

participação de crianças e adolescentes que participavam Fórum Estadual 

Juventude Carioca em Ação. O termo ‘menino e menina da Fundação’ aparece 

no título de apresentação da atividade: 

 

[...] meninos e meninas da Fundação Xuxa Meneghel 

participam do lançamento da 8ª Campanha Nacional de 

Carnaval pelo Fim da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes [...] a abertura da solenidade teve a participação 

de uma de nossas adolescentes, Viviane Silva, que fez a leitura 

de um texto escrito pelo grupo Juventude Carioca em Ação 

pedindo mais acesso, espaço para discussão sobre o tema, 

campanhas mais jovens, além de enfatizar a importância da 

utilização das redes sociais na prevenção da violência sexual 

contra crianças e adolescentes. (FUNDAÇÃO XUXA 

MENEGHEL, 2013. Grifo nosso) 

 

 A ideia de ‘menina da Fundação’ como pertencente à instituição também 

está posta nesse artefato. Porém, em um sentido mais ativo, atuante. Nesse 

trecho, a ‘menina da Fundação’, que foi uma das entrevistadas dessa pesquisa, 

aparece em uma posição social de representante de outras crianças 

reivindicando alguns direitos, como mais acesso a espaços para discussão 

sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, em um evento com 

diversas autoridades do governo.  

  Apesar de a categoria aparecer nos relatórios oficiais de 2011 e 2013 

com esses sentidos apresentados acima, esse aparecimento foi pontual. Foi 

comum encontrar em os outros relatórios, e até mesmo nesses dois relatórios 

citados, o uso dos termos meninos e meninas como identificação nacional ou 

regional. Como por exemplo, no trecho abaixo citando a participação da 
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organização no 39º Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Agências 

de Viagens (ABAV): 

 

[...] durante a cerimônia de abertura do evento, Xuxa Meneghel 

– Presidente da Fundação Xuxa Meneghel e a ministra Maria 

do Rosário Nunes – Secretária de Direitos Humanos – 

destacam a importância do papel dos empresários do Turismo 

no combate a esta prática que viola os direitos de inúmeros 

meninos e meninas brasileiros. [...] A Fundação Xuxa 

Meneghel participa efetivamente dos movimentos locais, 

nacionais e internacionais comprometidos com a promoção, 

proteção e garantia dos Direitos Humanos de crianças e 

adolescentes brasileiros. São redes e campanhas que 

possibilitam a construção coletiva de ações em favor da 

proteção de meninas e meninos brasileiros contra violências, 

dentre elas o castigo corporal e tratamento humilhante e a 

violência sexual. (FUNDAÇÃO XUXA MENEGHEL, 2013. Grifo 

nosso) 

 

 Apesar de aparecer apenas seis vezes nos relatórios institucionais, 

‘Menina da Fundação’ foi recorrentemente utilizado pelas profissionais que 

trabalham na organização durante o meu trabalho no campo. Esse termo trata-

se de uma categoria de prática que serve institucionalmente para identificar 

determinadas meninas e posições de sujeito, como veremos mais adiante.  

Brubaker e Cooper afirmam que:  

 

[...] por ‘categorias de prática’, seguindo Bourdieu, nós 

entendemos algo similar ao que outros têm chamado de 

categorias ‘nativas’, ‘folk’ ou ‘leigas’. Essas são categorias da 

experiência social cotidiana, desenvolvidas e implementadas 

por atores sociais ordinários, e distintas das categorias de 

experiência distante usadas por analistas sociais. Nós 

preferimos a expressão ‘categorias de prática’ às outras 

alternativas porque esta implica uma forte distinção entre as 

categorias ‘nativo’, ‘folk’ ou ‘leigo’ de um lado, e categorias 

‘científicas’ do outro. (BRUBAKER, COOPER, 2000, p. 272) 

 

 Apesar de representar uma categoria prática, “Menina da Fundação” 

aciona processos analíticos que nos permite verificar o percurso de 

subjetivação de determinados sujeitos, que passam de identificação 
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institucional para a autocompreensão a que determinadas pessoas se 

reconheçam a partir da posição de sujeito “Menina da Fundação. 

 Para analisar o processo de identificação e categorização acionado pela 

instituição, utilizaremos como base as entrevistas concedidas por três 

profissionais da organização. Para efeito dessa pesquisa, as posicionaremos 

como o “olhar de fora”, ou seja, profissionais que trabalham no atendimento 

direto as adolescentes, mas que não foram usuárias de nenhum serviço da 

instituição durante as suas trajetórias de vida.  

Optamos por utilizar os termos identificação e categorização, pois:  

 

[...] como um termo processual e ativo derivado de um verbo, a 

identificação perde a conotação reificadora de ‘identidade’. 

Esse termo nos convida a especificar os agentes que realizam 

o processo de identificar. E isso não pressupõe que tal 

processo identificador resultará necessariamente na igualdade 

interna, na distinção, na grupalidade obrigatória que 

empreendedores políticos podem buscar alcançar. A 

identificação de si mesmo e de outros é intrínseca à vida social. 

(BRUBAKER, COOPER 2000, P. 287) 

 

         De acordo com os autores:  

 

[...] acadêmicos enfatizam os esforços do Estado moderno para 

inscrever seus assuntos em uma grade classificatória; 

identificar e categorizar pessoas em relação a gênero, religião, 

posses, etnicidade, escolaridade, criminalidade ou sanidade. 

Censos repartem pessoas nestas categorias, e as instituições – 

desde escolas até prisões – separam os indivíduos em relação 

a elas. Para os foucaultianos em particular, esses modos de 

individualização e agregação de identificação e classificação 

estão no eixo central do que define ‘governamentalidade’ em 

um Estado moderno (FOUCAULT, 1991 apud BRUBAKER, 

COOPER, 2000, p 288 – 289) [...] O Estado é, assim, um 

‘identificador’ poderoso, não porque ele pode criar ‘identidades’ 

no sentido forte – geralmente ele não pode –, mas porque 

possui recursos materiais e simbólicos para impor essas 

categorias, esquemas classificatórios e modos de contagem e 

contabilidade social com os quais burocratas, juízes, 

professores e médicos devem trabalhar e aos quais agentes 

não estatais devem se remeter. Mas o Estado não é o único 

‘identificador’ que importa. Como Charles Tilly mostrou, a 
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categorização faz um ‘trabalho organizacional’ crucial em todas 

as formas de configuração social, incluindo famílias, empresas, 

escolas, movimentos sociais e burocracias de todas as formas. 

(TILLY, 1998 apud BRUBAKER, COOPER, 2000, p.289)  

 

Dessa maneira, “a identificação não requer um “identificador” 

especificável; ela pode ser penetrante e influente sem ser efetuada por 

pessoas ou instituições discretas e especificadas. A identificação pode ser feita 

mais ou menos anonimamente pelos discursos ou pelas narrativas públicas.” 

(HALL, 1996 apud BRUBAKER, COOPER, 2000) 

 O termo “Menina da Fundação” é utilizado com frequência pelas 

profissionais da organização, porém, foi apenas durante a primeira entrevista 

com a psicóloga da organização que ele me despertou questionamentos. 

Chamou-me atenção, principalmente, a maneira como Bianca, ao longo de 

toda a entrevista, acionava a categoria “Menina da Fundação” para diferenciá-

las de outras meninas que também faziam parte dos projetos da organização, 

mas não eram reconhecidas como meninas da Fundação. Passada a 

entrevista, meu olhar mais atento a essa categoria no campo indicou a 

necessidade de compreender os processos de identificação institucional e se 

estes contribuíam para a subjetivação e a autocompreensão de algumas 

pessoas na posição de sujeito “Menina da Fundação” e se havia modificações 

em seu sentido de acordo com o contexto em que era empregado ou acionado. 

Desse modo, as entrevistas foram focadas em ter dados analíticos para 

responder a três perguntas: i) o que significa ser uma “Menina da Fundação” 

enquanto categoria institucional, a partir das palavras e sentidos de 

identificação acionados pelas profissionais com olhar “de fora”; ii) o que 

significa ser uma “Menina da Fundação” como autocompreensão a partir dos 

sentidos utilizados pela profissional que fez carreira na organização e ocupou a 

posição de usuária dos serviços da Fundação na infância e adolescência e 

também a partir do olhar de duas jovens que foram usuárias dos serviços da 

organização recentemente, compondo o olhar “de dentro”; e por fim, iii) quais 

são as potenciais consequências de tornar-se uma “Menina da Fundação”, com 

foco nos riscos e possibilidades. 
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 Segundo Brubaker e Cooper:  

[...] é possível se identificar – para se caracterizar, para se 

localizar entre outros conhecidos, para se situar em uma 

narrativa, para se colocar em uma categoria – em qualquer 

número de contextos distintos. Em configurações modernas, 

que multiplicam interações pessoais com outros não 

conhecidos, tais ocasiões para identificação são 

particularmente abundantes. Elas incluem diversas situações 

da vida cotidiana em contextos tanto formais quanto informais. 

(BRUBAKER, COOPER, 2000, p.287) 

  

 De acordo com Brubaker e Cooper (2000) “como alguém se identifica – 

e como alguém é identificado por outros – pode variar grandemente de 

contexto para contexto, a autoidentificação e a identificação do outro são 

fundamentalmente situacionais e contextuais”. Além disso, para os autores, 

“identificação” e “categorização” são termos ativos e processuais que trazem à 

mente atos específicos de identificação e categorização performados por 

identificadores e categorizadores específicos. (BRUBAKER, COOPER, 2000, 

p.291) 

 Desse modo, buscaremos, no próximo tópico, localizar as profissionais 

entrevistadas que compõem o olhar de “fora” sobre as “Meninas da Fundação”, 

assim como compreender as palavras de identificação acionadas para fazer 

existir “Meninas da Fundação” como categoria institucional a qual evoca um 

determinado objeto discursivo da instituição.  

 

3.2.1 O olhar de fora: os sentidos de ser uma “Menina da Fundação” 
como categoria institucional 

 
 Foram entrevistadas três profissionais que atuam em projetos distintos 

diretamente com as crianças, adolescentes e pessoas adultas atendidas pela 

organização. Duas delas estão no quadro de funcionários há mais de 10 anos e 

a terceira, apesar de estar contratada há pouco mais de um ano, fez parte do 

quadro de estagiárias seis anos atrás e conhece bem a dinâmica de trabalho 

da organização.  

 As profissionais possuem um perfil socioeconômico heterogêneo e 

ocupam funções profissionais distintas na organização. Com exceção da 

psicóloga que mora na zona sul do Rio de Janeiro, as outras duas profissionais 
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nasceram, cresceram e vivem na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro: uma 

no bairro de Campo Grande e outra em Guaratiba. Todas as três possuem 

formação universitária, duas delas graduadas em universidades públicas e a 

terceira em universidade privada, as áreas de formação são: psicologia, 

nutrição e educação física. Os discursos das profissionais, como veremos a 

seguir, acionam múltiplos sentidos e termos para identificar “Meninas da 

Fundação” e fazê-las existir como uma categoria institucional.  

 A partir da análise desses discursos, podemos aproximar “Meninas da 

Fundação” como o que Hall (2017) chamou de ‘significante flutuante’. De 

acordo com o autor:  

[...] os significantes se referem a sistemas e conceitos de 

classificação de uma cultura, a suas práticas de produção de 

sentido. E essas coisas ganham sentido não por causa do que 

contém em suas essências, mas por causa das relações 

mutáveis de diferença que estabelecem com outros conceitos e 

ideias num campo de significação. Esse sentido, por ser 

relacional e não essencial, nunca pode ser fixado 

definitivamente, mas está sujeito a um processo constante de 

redefinição e apropriação. Está sujeito a um processo de perda 

de velhos sentidos, apropriação, acúmulo e contenção de 

novos sentidos; a um processo infindável de constante 

ressignificação, no propósito e sinalizar coisas diferentes em 

diferentes culturas, formações históricas e momentos. (HALL, 

2017, p.2) 

 “Meninas da Fundação” é um significante que, sobretudo, explica as 

práticas de produção de sujeitos a partir da cultura institucional da Fundação 

Angélica Goulart. Esse sujeito, formado a partir do discurso e do trabalho da 

instituição, difere-se dos sujeitos produzidos pelas instituições formais de 

ensino e rompem com padrões normativos de gênero, como avaliaremos nesse 

capítulo. 

 Durante as entrevistas notou-se que as profissionais atribuíam à 

Fundação o trabalho central na produção de sujeitos e na constituição de 

determinadas posições sociais. É possível identificar essa concepção no 

fragmento narrativo presente na entrevista com Bianca, psicóloga da 

organização, e Rita, nutricionista que atua nos projetos de incidência política e 

na mobilização e articulação das redes.  

 Ao explicar os projetos de incidência política, Rita relata como percebeu 

que o trabalho da Fundação fazia a produção dos sujeitos e conta animada 
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uma situação vivenciada pelos adolescentes que atuam como mobilizadores no 

projeto: 

[...] eu achei superinteressante uma situação que a gente viveu, 

acho que foi em 2018, e aí é como a gente vai construindo, né? 

Fazendo a produção desses sujeitos [...] em 2018, a gente fez – 

a Fundação e a “Rede Não bata, eduque" – preparando para a 

Conferência Municipal dos Direitos da Criança, a gente fez 

quatro mini-conferências, em quatro escolas de Guaratiba. 

Essas mini-conferências foram preparadas pelos adolescentes 

mobilizadores que são da Fundação e hoje atuam na “Rede Não 

bata, eduque" – entre eles a Roberta, Muriel, Lucas Alberto [...] 

em todas as escolas, a preparação ela sempre tinha algum 

educador da Fundação ou da rede e tinha uma dupla de 

adolescentes, nunca ia só o adulto apresentar, fazer a primeira 

proposta e tal. E aí, foi superengraçado que nessa da escola 

Leocádia não foi nenhum adulto, foi um jovem orientador (se eu 

não me engano, foi a Muriel) e foram dois adolescentes. E aí 

eles voltaram e eu disse: "e aí, gente? Como é que foi?" "Ah, 

mas foi difícil", "mas por quê?" "Porque a diretora disse assim 

'não, essas turmas aqui eu não vou dar para vocês, eu vou 

poupar vocês, eles são terríveis, não tem condições, vocês não 

vão conseguir fazer nenhum trabalho com essas turmas'". Aí vira 

a Roberta – ela é aluna da Leocádia, então ela já tinha uma 

certa intimidade, e já é abusada – aí vira e fala: "não, mas são 

essas turmas que a gente quer, porque o que a gente gosta é de 

gente que questiona". Quando ela me falou isso eu voltei anos 

atrás, quando a gente [funcionários] falava isso para as escolas, 

quando a gente falava isso para as famílias, eu falei: "gente! 

Caraca, a gente ‘tá’ mostrando para as crianças alguma coisa 

sem nem perceber. Mostrando para os adolescentes as coisas, 

às vezes sem nem perceber". É óbvio que a gente sabia que a 

gente ‘tava’ fazendo uma construção, né? De pensamento, de 

forma de atuar e pensar o mundo, forma crítica e tal. Mas 

quando acontece uma coisa dessa fica tão real e concreto, cai a 

ficha, sabe? Eu achei incrível a fala da Roberta, parecia 

exatamente a gente [profissionais] defendendo para a escola 

que queria se ver livre daqueles.  

 

 Essa noção de produção de sujeitos e construção da ‘identidade’ das 

meninas é colocada de maneira mais explícita na narrativa de Bianca. Logo 

assim que pergunto o que significa ser uma “Menina da Fundação”. Ela com 

firmeza prontamente responde que:   
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[...] eu acho que essa pergunta responde a anterior [referindo-

se à pergunta sobre os principais problemas que as meninas e 

mulheres enfrentam no território de Guaratiba]. Eu acho que 

essa menina quando ela constrói essa identidade perdida, que 

eu falei anteriormente, essa identidade muito pulverizada, 

porque ‘eu’ [a menina] não sou identificada nem com a Zona 

Oeste, nem com a Barra da Tijuca, nem com o Rio de Janeiro, 

nem com a pesca porque isso é antigo, nem com o Piauí, nem 

com o Maranhão. Então, ‘eu’ [a menina] perco essa 

identificação de representatividade. Eu acho que o que acaba 

construindo e apoiando um desenho dessa identidade, desse 

processo identitário, cultural, é uma identidade ‘Menina da 

Fundação’ [...] a Fundação tem um trabalho emocionante na 

construção de identidade dessas meninas. (Entrevista 

realizada em março 2020) 

 

 Para explicar quem são essas meninas e atribuir sentido à posição de 

sujeito “Menina da Fundação”, as profissionais acionam outras categorias 

êmicas e o processo de identificação operado pelo discurso das profissionais 

faz com que “Menina da Fundação” exista como categoria institucional. 

Compreender o sentido dessas categorias torna-se importante, porque elas 

marcam a possibilidade de produção e existência de determinados sujeitos e 

posições sociais. A seguir, analisaremos como essas categorias aparecem no 

discurso das três profissionais e quais são os sentidos acionados. 

 

3.2.1.1 Conhecedoras dos direitos  

 

 Conhecer os direitos parece ser uma condição essencial para ser 

reconhecida como “Menina da Fundação”, em diferentes falas essa foi uma 

categoria utilizada pelas profissionais. Como podemos perceber, no discurso 

de Bianca: 

 

“Então, se eu pudesse resumir em uma frase é que a Menina 

da Fundação, ela é uma menina que conhece uma palavra 

chamada direitos, direitos sociais. (Entrevista realizada em 

março de 2020) 

 

Um discurso semelhante também foi percebido enquanto Rosa, 

profissional de Educação Física que atua diretamente na implementação de 
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projetos de empoderamento de meninas na organização, descreve as 

características dessas meninas: 

 

[...] então, as meninas que são da Fundação, que são desde 

pequenas da Fundação, ‘tu’ nota nitidamente que elas têm uma 

postura diferente em relação à busca dos direitos delas. E isso 

me deixa muito feliz. Não que a violência não esteja presente 

na vida delas, elas passaram e passam por muita coisa, mas 

essas meninas, pelo fato de terem uma trajetória aqui na 

Fundação, elas notam que não só elas mudaram, mas as 

famílias delas também mudaram. (Entrevista realizada em 

outubro 2019) 

 

A única profissional que disse não haver uma “identidade” “Menina da 

Fundação” foi Rita, apesar de ter mencionado esse termo diversas vezes 

durante a entrevista. Ao ser perguntada se existia “Meninas da Fundação”, ela 

faz uma pausa e responde:  

[...] olha, eu falei várias vezes durante aqui na nossa entrevista 

e na hora que eu falava eu me dava conta, mas eu acabei não 

retrucando com você a minha própria fala. Mas uma coisa que 

às vezes a gente fala assim: "não, aí ele já era nosso desde 

três anos... Já era nosso". Não tem isso de que é nosso, 

entendeu? É um negócio meio, meio que sai no susto assim. 

Porque... Menina da Fundação, não. Menina da vida, 

entendeu? A menina da história dela. A Fundação tem uma 

parte, eu acho, na construção da história dela, mas esse 

negócio de "a criança é nossa"... A gente tem que se policiar 

porque acaba falando isso, sabe? Mas isso... eu não acho que 

isso é, não é por aí. (Entrevista realizada em março de 2020) 

 

 Rita continua e fala que externamente as pessoas acabam 

reconhecendo as meninas e outras crianças como sendo da Fundação porque 

elas agem de maneira diferente de outras crianças: 

[...] na verdade, eu acho que as pessoas rotulam, né? Quando 

lá, anos atrás, que a escola falou: "esse menino só podia ser 

da Fundação", "essa menina só podia ser da Fundação, ela 

falou do ECA, ela questionou por que que eu ‘tava’ gritando". 

Acho que as pessoas começaram a associar o trabalho da 

Fundação que era para que as crianças e adolescentes se 

reconhecessem como sujeitos de direitos, tivessem seus 
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espaços reconhecidos, fossem considerados valorizados nas 

suas opiniões e propostas, como ser da Fundação, entendeu? 

Porque o trabalho acabava motivando isso. Então eu acho que 

externamente as pessoas falam isso, sim. "Ah, é da Fundação", 

"ah, é da Fundação, é do projeto da Fundação", não sei o que 

da Fundação... Tem isso, né? Mas a gente tem que se policiar 

muito, e a gente reflete muito sobre isso, que não são nossas 

crianças, não são nossas famílias, não são frutos. Ninguém é 

fruto só de um lugar, não existe isso. São construções. Eu acho 

que a gente, a perspectiva do nosso trabalho, ele traz alguns 

elementos ‘pra’ uma construção mais crítica, que cada um e 

cada uma vai levar para a sua vida, ou não, mas não tem isso 

de ser "da", "de um lugar", é da vida, entendeu? (Entrevista 

realizada em março de 2020) 

 

 Nesse artefato narrativo, a profissional apresenta um elemento 

importante para compreender por que as meninas são reconhecidas como 

conhecedoras dos seus direitos. Rita diz que o próprio trabalho da Fundação 

motiva que as crianças e adolescentes se reconheçam como sujeitos de 

direitos, isso porque o trabalho da organização é baseado no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e desde os três anos de idade, quando as crianças 

entram na organização, elas têm contato de maneira lúdica com o ECA, desse 

modo, a ideia de sujeitos de direitos está presente na linguagem e abordagem 

dos projetos e elas aprendem desde pequenas que existe uma série de direitos 

específicos para todas as crianças e adolescentes do Brasil. Isso faz com que 

algumas crianças reproduzam o discurso institucional em outros espaços de 

convivência social e questionem quando percebem em outros ambientes 

comportamentos combatidos pela instituição, como o trato violento ou 

agressivo dos professores com alunos na escola. 

 

3.2.1.2 Meninas que pensam, meninas que falam: meninas que falam o 
que pensam 

 

Uma outra categoria acionada para identificá-las foi a de “meninas que 

falam”. Bianca ao descrevê-las diz que:  

[...] são meninas que acabam ficando muito identificadas por 

meninas que falam. Elas podem nem saber o que estão 

falando, mas estão falando. São meninas que falam isso para 
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gente, elas podem não ter muita certeza do que estão 

construindo de pensamento, da sua ideia, mas elas falam, elas 

verbalizam muito. E elas constroem um poder pela fala. 

 Rita, ao falar sobre o perfil dessas meninas que são identificadas como 

“Meninas da Fundação”, diz:  

 

[...]eu acho que é bem um perfil assim, sabe? De quem se 

solta, de quem consegue se comunicar, quem fala, quem não 

tem medo de falar, né? [...] eu acho que elas vão aprendendo 

a reconhecer seus espaços e até às vezes forçar uma barra 

nesses espaços para ser reconhecida como pessoa. A 

Fundação trabalha muito isso, busca fomentar espaços em 

que ela possa se colocar, em que ela não tenha medo disso. 

(Entrevista realizada em março de 2020) 

 

Esse conceito também está presente na fala de Rosa, como notamos a 

seguir:  

 

[...]as meninas que sempre foram da Fundação mesmo, e a 

gente nota uma fala diferenciada delas, a gente nota uma 

postura diferente, a gente nota uma confiança diferente em 

tudo o que elas falam. Elas são muito pontuais, elas são muito 

específicas, elas vão para frente e elas realmente querem que 

aquilo que elas estão falando se faça presente. (Entrevista 

realizada em outubro de 2019) 

 

 Desse modo, as “Meninas da Fundação” são identificadas não somente 

como aquelas que reconhecem seus direitos, mas também como as que não 

tem medo de falar o que pensam. Essa é uma característica marcante como 

um traço da ‘identidade’ dessas meninas, reconhecida pelas próprias meninas 

que fazem ou fizeram parte dos projetos mais recentemente, como 

apresentaremos mais à frente nesse capítulo ao analisar o discurso das 

“Meninas da Fundação”, é um processo em que elas desenvolvem essa 

habilidade com o tempo através dos espaços promovidos pela organização 

para que elas falem abertamente, sem se preocuparem com julgamentos e 

sem se sentirem controladas. Como veremos mais a seguir, o discurso e a 

linguagem são dispositivos fundamentais para construção da subjetividade dos 

indivíduos, ao incentivarem que as meninas falem, repitam e reformulem 

discursos institucionais, a Fundação está fazendo um trabalho essencial para 
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que essas meninas incorporem certas categorias e se reconheçam em 

determinada posição de sujeito. 

 

3.2.1.3 Reconhecidas pela comunidade: referências, lideranças, porta-
vozes 

 
 Ser uma “Menina da Fundação”, para as profissionais entrevistadas, 

implica também ser reconhecida externamente pela comunidade ou por outras 

meninas como referências, lideranças, porta-vozes, como podemos observar 

nos fragmentos narrativos a seguir: 

[...] são meninas na comunidade que são reconhecidas como 

‘ah! Ela é uma garota da Fundação, uma Menina da Fundação’. 

Ela realmente quando é identificada na comunidade, ela vem 

com esse segundo nome, esse codinome que é ‘da Fundação’. 

Ela passa a pertencer a um território, a um lugar social de uma 

menina reconhecida pela comunidade que sabe dos seus 

direitos [...] isso é reconhecido pela família, pela comunidade, 

pelas redes, pelas escolas. Que essa menina que vem com a 

identidade Fundação, essa menina da Fundação, essa jovem 

da Fundação, essa Shirley da Fundação, ela fica com uma 

característica para a comunidade como a menina que sabe dos 

seus direitos, ela conhece os direitos e os serviços também [...] 

ela acaba se tornando uma menina na comunidade acessada 

por outras meninas para denunciar violações. Ela é uma 

menina que acaba virando porta-voz nessa comunidade. 

Então, eu acho que além dessa identidade de acesso aos 

direitos, tem uma identidade muito forte de protagonismo. Uma 

identidade muito forte de liderança, de porta-voz [...] então elas 

acabam se tornando meninas que se tem algum problema na 

comunidade as meninas procuram elas para elas fazerem a 

denúncia, para elas verbalizarem, para elas liderarem, para 

elas fazerem o papel de porta-voz. As próprias mães, as 

próprias famílias: ‘ô fulana, leva isso lá pra Fundação’, ‘você 

não tem como resolver isso lá na Fundação não?’ Então elas 

viram meninas também muito acessadas para resolver 

questões comunitárias, problemas comunitários. (Entrevista 

realizada com Bianca em março de 2020) 

 

 Rita também reconhece esse fato ao ser perguntada se a comunidade 

reconhece as meninas como “Meninas da Fundação”:  

[...] isso é muito comum, isso é bem comum. "Ah, essa é 

Fundação", sabe essas frases assim? Isso é bem comum. Não 
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é velado, não é uma coisa disparada, né? Mas é bem comum. 

(Entrevista realizada em março de 2020) 

 

 Já Rosa fala sobre isso de maneira relacional apresentando as 

diferenças entre as meninas que fazem parte do projeto de empoderamento 

implementado na organização, mas que ela classifica como as meninas de 

“fora” e as meninas que já são “da Fundação”. Sobre isso ela diz: 

 

[...] a postura dessas meninas, que são da Fundação em 

relação às temáticas, elas [meninas que ‘não são da 

Fundação’] ficam realmente assustadas e dizem: "nossa! Elas 

falam diferente, elas se posicionam realmente diferente, então 

eu quero fazer parte dessa forma de dialogar como elas estão 

comunicando". (Entrevista realizada em outubro de 2019) 

 

 De acordo com a percepção das profissionais, ser uma “Menina da 

Fundação” é, sobretudo, ocupar uma posição social em que possa ser 

identificada na qualidade de uma menina que pertence a algum lugar e que 

serve de referência para outras pessoas, outras meninas. Elas aprendem que 

devem usar sua própria voz para garantia de direitos (delas e os da 

comunidade) e fazem isso. Esse lugar de pertencimento não está 

exclusivamente relacionado à Fundação, porém, é através do trabalho da 

instituição que algumas meninas conseguem identificar-se com a cultura local e 

compreender Guaratiba como seu território. Vale ressaltar que o vínculo e o 

desenvolvimento comunitário são umas das categorias centrais que organizam 

o trabalho da Fundação. 

 

3.2.1.4 Categoria subversiva: meninas reclamonas, abusadas, ousadas, 
problemáticas 

 
 Ao abordarmos “Meninas da Fundação” como uma categoria subversiva 

utilizaremos os estudos de Butler (1993) e Foucault (1979, 1983) para analisar 

como essas categorias se articulam com as questões de gênero e com a noção 

de poder. Em seu livro “Bodies that Matter” traduzido, em partes, por Tomaz 

Tadeu da Silva e Guacira Lopes Louro (2015), Butler aponta que a diferença 

sexual é simultaneamente marcada e formada por práticas discursivas. Sobre 

isso a autora destaca que:  
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[...] a categoria do ‘sexo’ é, desde o início, normativa: ela é 

aquilo que Foucault chamou de “ideal regulatório”. Nesse 

sentido o ‘sexo’ não apenas funciona como uma norma, mas é 

parte de uma prática regulatória que produz corpos que 

governa, isto é, toda força regulatória manifesta-se como uma 

espécie de poder produtivo, o poder de produzir – demarcar, 

fazer, circular, diferenciar – os corpos que ele controla. [...] ele 

não é um simples fato ou condição estática de um corpo, mas 

um processo pelo qual as normas regulatórias materializam o 

‘sexo’ e produzem essa materialização através de uma 

reiteração forçada dessas normas. O fato de que essa 

reiteração seja necessária é um sinal de que a materialização 

não é nunca totalmente completa, que os corpos não se 

conformam, nunca, completamente, às normas pelas quais sua 

materialização é imposta. Na verdade, são as instabilidades, as 

possibilidades de rematerialização, abertas por esse processo, 

que marcam um domínio no qual a força da lei regulatória pode 

se voltar contra ela mesma para gerar rearticulações que 

colocam em questão a força hegemônica daquela mesma lei 

regulatória. (BUTLER, 1993 in LOURO, 2015, p.153-154) 

 

 E é nessa rearticulação, nessa não conformidade com os padrões 

normativos de gênero, com as regularizações e práticas coercitivas de 

instituições como a escola e a família que faz com que as “Meninas da 

Fundação” sejam identificadas pelas profissionais da organização como 

meninas que se contrapõem aos padrões normativos e que não atendam às 

expectativas sociais esperadas para elas. Dessa maneira, as profissionais 

utilizam categorias “subversivas” de gênero que são acionadas por outras 

instituições para identificar essas meninas, o termo “abusadas” é uma delas. 

 Rita já havia utilizado o termo “abusadas” em outros momentos da 

entrevista para se referir a meninas específicas que participam do projeto de 

Incidência Política da Fundação, porém, fica mais evidente quando pergunto 

sobre o perfil das meninas atendidas pela organização. Ela então diz que: 

 

[...] eu acho que, em geral, o perfil é um perfil de quem é 

chamada de ousada, quem é chamada de abusada (risos). Eu 

acho que é bem um perfil assim, sabe? De quem se solta, de 

quem consegue se comunicar, quem fala, quem não tem medo 

de falar, né? Eu acho que tem um pouco esse perfil [...] eu 

acho que muitas são abusadas. Meninas que falam. Mas isso, 

não necessariamente quando chegou [na Fundação], né? 

(Entrevista realizada em março de 2020) 
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 A profissional relata ainda que o fato de essas meninas e crianças 

falarem sem medo, questionarem o que elas não concordavam, trouxe muitos 

problemas, como observamos no trecho a seguir:  

 

[...] a gente tinha problemas seríssimos quando a criança saía 

da Fundação e ia para escola e ficava na Fundação no 

contraturno escolar. Por exemplo, crianças de três anos que 

ficavam com a gente na educação infantil, depois na 

alfabetização, aí depois iam para a escola. A gente tinha 

problemas. Sabe quais problemas que a gente tinha? A gente 

ia fazer uma reunião com a escola, a gente tinha uma prática 

assim: o nosso Programa de Atendimento Integrado ao todo 

têm tantas crianças na "escola X", então a gente fazia uma lista 

das crianças da "escola X", contactava a "escola X", que já 

atuava com a gente na rede (em tese, por que as escolas 

sempre ficaram meio à parte, mas já compunham a rede de 

proteção da criança na região). A gente puxava uma reunião 

para falar de algumas situações dessas crianças – porque a 

gente acompanhava a família – algumas situações que a gente 

precisava pensar junto com a escola, fazia estudo de caso 

conjunto e apresentava também que a gente estava atendendo 

essas mesmas crianças, para poder já impulsionar um trabalho 

integrado. Então a gente já ouviu assim: "caramba, essa 

criança só podia ser da Fundação. Semana passada ela deu 

um problema, a gente teve que chamar a família porque ela 

questionou por que a professora ‘tava’ gritando”. A outra 

questionou: "por que que não ouviam as crianças para poder 

decidir o que ia fazer na escola". Então a gente tinha esses 

problemas: a criança falou que ela tem direitos! (Entrevista 

realizada em março de 2020) 

 

Bianca também relata problemas semelhantes com as escolas da 

região: 

 

[...] a gente fez uma pesquisa com o Itaú, foi feia uma amostra 

com crianças que eram da Fundação na escola pública. Aí foi 

feito um estudo, uma pesquisa pela assistente social da 

Fundação com uma consultoria do Itaú Social e aí a gente 

identificou que as crianças da Fundação que participavam de 

um projeto que chamava “Oficina do Saber’, que era para o 

aumento da escolaridade, para reforço escolar, né? Então a 

gente foi fazer essa pesquisa para saber se esse projeto 

estava tendo impacto na escolarização e aí a gente ficou 

arrasado, tomou maior susto porque o grupo de meninas desse 
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projeto elas tinham as piores notas na escola, elas eram piores 

alunas. A gente achando que o projeto ia fazer um reforço 

escolar para melhorar a escolarização delas e aí quando foi 

fazer essa pesquisa, as meninas da Fundação eram piores na 

escola. Depois a gente fez uma leitura superpositiva do 

resultado dessa pesquisa, elas eram piores porque elas eram 

consideradas pelas professoras como as que questionavam, as 

que não aceitavam os deveres robotizados, desumanizados, os 

tratos violentos. Então elas eram muito expulsas da sala de 

aula, suspensas, faltavam muito às aulas, faziam muito 

‘motins’. Elas acabavam tendo um impacto negativo na sua 

escolarização formal por conta dessa emancipação do seu 

lugar de cidadã. Então isso acabava criando um conflito em 

aceitar ficar sete horas recebendo aquele depositário de 

conteúdo da escola pública. Então foi muito interessante, elas 

não eram boas alunas. (Entrevista realizada em março de 

2010).  

 Pelas falas apresentadas pelas duas profissionais podemos analisar que 

as meninas, ao acionarem saberes incorporados através do discurso 

institucional da Fundação e das experiências vivenciadas nos projetos da 

organização exercem poder de resistência às práticas coercitivas e 

disciplinadoras na escola. Sobre esse ponto, Louro (2014) ao analisar as 

contribuições de Foucault (1987) diz que: 

[...] Foucault desorganiza as concepções convencionais – que 

usualmente remetem à centralidade e à posse do poder – e 

propõe que observemos o poder sendo exercido em muitas e 

variadas direções, como se fosse uma rede que, ‘capilarmente’, 

se constitui por toda a sociedade. Para ele, o poder deveria ser 

concebido mais como uma ‘estratégia’, ele não seria, portanto, 

um privilégio que alguém possui (ou transmite) ou do qual 

alguém se ‘apropria’. Mais preocupado com os efeitos do 

poder, Foucault diz que seria importante que se percebesse 

esses efeitos como estando vinculados “a disposições, a 

manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos. 

(FOUCAULT, 1987 apud LOURO, 2014, p.42) 

 

 Dessa maneira, Louro (2014) afirma que “deve-se supor que o poder é 

exercido pelos sujeitos e que tem efeitos sobre suas ações”. E aborda a 

centralidade de se pensar no exercício do poder, que é constituído por 

“manobras”, “técnicas”, “disposições”, “as quais são, por sua vez, resistidas e 

contestadas, respondidas, absorvidas, aceitas ou transformadas”. (LOURO, 

2014, p.43). A autora comenta ainda que, na concepção de Foucault, o 
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exercício do poder sempre acontece entre sujeitos capazes de resistir, caso 

contrário, se não há a capacidade de resistência, essa será uma relação de 

violência. Nesse sentido, quando as “Meninas da Fundação” contestam o 

exercício de poder disciplinador da escola, elas exercem uma força contrária 

resistindo às disposições da escola. Contudo, a força repressora da instituição 

de ensino formal, criadas e acionadas historicamente através do discurso e da 

linguagem para controlar os corpos de crianças e adolescentes e para regular 

as normas de gênero, trazem consequências negativas para essas meninas.  

 Para Butler (1999), as normas de gênero “não são apenas instâncias de 

poder, elas não refletem apenas relações de poder mais amplas, elas são uma 

maneira do poder agir”, ou seja, uma maneira do poder agir em suas múltiplas 

direções. As normas de gênero ao mesmo tempo que exercem um poder 

coercitivo delimitando padrões e limitando oportunidades, também acionam 

modos positivos do poder gerando uma reação contrária por parte dos sujeitos 

que resistem em ser “assujeitados” ao poder repressivo. 

 Nessa lógica de poder disciplinador, a escola desempenha um papel 

histórico na produção de desigualdades, distinções e diferenças. Sobre isso 

Louro diz que: 

 

[...] a escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso. 

Desde seus inícios, a instituição escolar exerceu uma ação 

distintiva. Ela se incumbiu de separar sujeitos – tornando 

aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que a ela 

não tinham nenhum acesso. Ela dividiu também, internamente, 

os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de 

classificação, ordenamento, hierarquização. A escola que nos 

foi legada pela sociedade ocidental moderna começou a 

separar adultos de crianças, católicos de protestantes. Ela 

também se fez diferente para os ricos e para os pobres e ela 

imediatamente separou os meninos das meninas [...] a escola 

delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela 

afirma o que cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e 

institui. Informa o “lugar” dos pequenos e dos grandes, dos 

meninos e das meninas. (LOURO, 2014, p. 61 - 62) 

 

 Dessa maneira, o ambiente escolar e suas práticas institucionais, 

incluindo o discurso, são atravessadas pelas diferenças e também produtoras 

dessas diferenças. Louro (2014) afirma que “evidentemente, os sujeitos não 

são passivos receptores de imposição externas. Ativamente eles se envolvem 
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e são envolvidos nessas aprendizagens – reagem, respondem, recusam ou as 

assumem inteiramente”. 

 A partir da análise do discurso das profissionais da Fundação, nota-se 

que a participação das crianças, desde muito pequenas, nos projetos da 

organização contribui para que elas cheguem ao ambiente escolar com outra 

referência de ambiente de aprendizagem, um ambiente em que elas podem 

expressar suas opiniões, e que tem um trabalho intencional para que elas se 

reconheçam como sujeitos de direito, como já vimos em artefatos narrativos 

apresentados anteriormente nesse capítulo. Essa compreensão é incorporada 

através do discurso institucional e produz determinadas verdades, a partir da 

relação poder-saber.  

 Para Foucault (1979), os regimes de verdades e poder produzem 

sujeitos e determinadas posições de sujeito. Nesse sentido, os saberes 

acionados pelas práticas e discurso institucional da Fundação faz com que 

determinadas meninas ocupem uma certa posição de sujeito que permite com 

que elas sejam identificadas de maneira positiva como meninas conhecedoras 

dos direitos, meninas que falam e são liderança e referência para a 

comunidade. No entanto, essas meninas também estão inseridas em um 

ambiente escolar que, por sua vez, produz a partir dos saberes da escola 

determinados sujeitos e posições de sujeito que se confrontam e de certa 

forma se opõem à posição de sujeito “Meninas da Fundação”. Na escola, a 

posição de sujeito dessas meninas é a de alunas e para essa posição é 

esperado a disciplina, que obedeçam e não questionem, que aceitem as 

ordens e os tratos hierárquicos e disciplinadores. Dessa maneira, existe um 

“choque” de sentidos e as meninas que se posicionam como “Meninas da 

Fundação” em um ambiente que se espera que ela se comporte como “aluna 

da escola”, ela passa a ser identificada com categorias subversivas, que para a 

escola possui conotação negativa. Desse modo, no ambiente escolar, essas 

meninas são as problemáticas, as abusadas, aquelas que não são bem-vindas 

ou vistas com “bons olhos”.  

 Segundo as profissionais que atuam no atendimento direto às meninas e 

suas famílias, é comum que essa visão também seja reproduzida no ambiente 

familiar. Vale ressaltar que a família também é uma instituição que 

historicamente opera de maneira coercitiva moldando os comportamentos dos 
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sujeitos e disciplinando os corpos de crianças e adolescentes para agirem de 

acordo com as normas regulatórias de gênero e sexualidade. Sobre a 

interferência da família, Rita fala que:  

 

[...] a gente percebe nas entrelinhas muita coisa. E, às vezes 

reações das famílias: "ah, isso ela ‘tá’ aprendendo na 

Fundação", "eu vou tirar da Fundação" – quando tem algum 

problema. Isso é muito comum: "vou tirar a Fundação", "vou 

tirar da Fundação, não vai mais ‘pra’ Fundação". Ameaça, ‘vou 

tirar o que você gosta, vou tirar onde você tem liberdade, vou 

tirar’. E quando a gente conversa com a família sobre o que 

representa tirar da Fundação elas dizem isso: "é o que ela mais 

gosta de fazer", "é o que ela mais gosta de ir, então ela vai 

sentir". "Aqui ‘tá’ com muita liberdade, e aí tá refletindo em 

casa", coisas assim. (Entrevista realizada em março de 2020) 

 

 Bianca também menciona a resistência de algumas famílias quanto o 

trabalho da Fundação por fazer com que as meninas “desviem” de um futuro 

esperado para elas. Ao descrever o perfil das meninas da Fundação, em um 

certo trecho a profissional fiz que: 

 

[...]elas são meninas que eu percebo que casam mais tarde, 

são meninas que buscam muito a questão de acesso ao 

estudo. Essa questão de interesse pelo estudo e curso, acaba 

confrontando muito um lugar que a família acaba querendo ver 

para ela de trabalho e de cuidados dos irmãos. Então a 

Fundação acaba sendo vista, às vezes, como um lugar assim 

que ‘ah! Não sei se é bom minha filha fazer curso na Fundação 

porque ela vai priorizar o curso e o estudo. Ela vai priorizar a 

profissionalização do que ir trabalhar e ganhar dinheiro, do que 

ir cuidar dos irmãos ou cuidar dos filhos’.  Então às vezes a 

mãe e a família ficam na dúvida se é bom ou ruim [que a 

menina participe dos projetos da organização]. (Entrevista 

realizada em março de 2020) 

 

 Uma característica marcante no discurso de Bianca, em sua entrevista, 

é que ela identifica as “Meninas da Fundação” como aquelas que desafiam as 

normas de gênero e expõem isso através do corpo e do discurso. Sobre isso a 

profissional diz que: 

   

[...]elas constroem um lugar social na comunidade e nas suas 

famílias de serem reclamonas, de serem reivindicadoras, de 

serem denunciantes. Entram nesse lugar aí de acesso aos 
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direitos, conhecedoras dos direitos, porta-voz, liderança. Um 

lugar também de muita...como é que eu vou falar isso? Elas 

acabam virando uma contracultura, acabam virando meninas 

que colocam muito em cheque os padrões já estabelecidos. 

Então no momento que elas se sentem mais seguras e 

confiantes, identificadas como essa mulher, como essa menina 

que conhece os seus direitos, que ela se identifica com essa 

mulher e percebe ‘eu sou essa mulher’, ‘eu tenho essa 

identidade’, ‘eu sou essa menina’, ela também se coloca 

corporalmente de uma forma muito forte, ela cria marcas 

significantes em seus corpos. O que eu quero dizer? Elas 

acabam sendo meninas que rompem com os padrões de jeito 

de se vestir, de jeito de se portar na comunidade. Cabelo, 

roupa... não rebeldes, mas elas rompem com padrões, elas se 

assumem mais em suas identidades. Então visualmente elas 

acabam entrando em estereótipos que de longe você sabe 

quando é uma ‘Menina da Fundação” e quando não é uma 

Menina da Fundação. (Entrevista realizada em março de 2020). 

 

 

 Mas como é possível materializar ou também romper com esses 

padrões normativos de gênero? Butler (1993) relaciona a concepção de 

materialização a noção de performatividade de gênero. De acordo com a 

autora “a performatividade deve ser compreendida não como um ‘ato’ singular 

ou deliberado, mas, em vez disso, como a prática reiterativa e citacional pela 

qual o discurso produz os efeitos que ele nomeia”.  

 Butler exemplifica a noção de performatividade fazendo uma análise ao 

conceito de “sexo” e uma crítica a dicotomia sexo x gênero, natural x cultural. 

Segundo a autora: 

 

[...] as normas regulatórias do “sexo” trabalham de uma forma 

performativa para construir a materialidade dos corpos e, mais 

especificamente, para materializar o sexo do corpo, para 

materializar a diferença sexual a serviço da consolidação do 

imperativo heterossexual. Nesse sentido, o que constitui a 

fixidez do corpo, seus contornos, seus movimentos, será 

plenamente material, mas a materialidade será pensada como 

efeito do poder, como o efeito mais produtivo do poder. 

(BUTLER, 1993 in LOURO, 2015, p. 154) 

 

 Nesse sentido, o poder exerce forças regulatórias que produzem certas 

normatividades para o ‘sexo’, fazendo com que a materialidade do corpo não 

possa ser pensada de maneira dissociada ou separada da materialização da 
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norma regulatória. Segundo Butler (1993) “o sexo é, pois, não simplesmente 

aquilo que alguém tem ou uma descrição estática daquilo que alguém é: ele é 

uma das normas pelas quais o ‘alguém’ simplesmente se torna viável, é aquilo 

que qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade 

cultural”. Ao reformular a noção de materialidade dos corpos, Butler constrói 

argumentos que a permitem afirmar que “o sujeito é constituído através da 

força da exclusão e da abjeção, uma força que produz um exterior constitutivo 

relativamente ao sujeito, um exterior abjeto que está, afinal, ‘dentro’ do sujeito, 

como seu próprio e fundante repúdio”. (BUTLER, 1993 in LOURO, 2015, p. 

155) 

 Em seus estudos sobre ‘identidade’, Butler dá centralidade à linguagem 

nas dinâmicas culturais de produção e regulação da identidade. Borba (2014) 

explica que em suas teorizações a autora está interessada nos discursos, 

entendidos por ela como organizações historicamente específicas da 

linguagem, além disso, seu interesse está nos atos de fala, na linguagem como 

ação, nas performances corporais e linguísticas e nos códigos de significação 

que constrangem tais performances. Para a autora, é a partir de atos 

performativos que o processo de produção de sujeito e construção do “sexo” 

ocorrem. Sobre essa última, Butler diz que: 

 

[...] a construção não é nenhum marco singular, nem um 

processo causal iniciado por um sujeito, culminando em um 

conjunto de efeitos fixos. A construção não apenas ocorre no 

tempo, mas é, ela própria, um processo temporal que atua 

através da reiteração de normas; o sexo é produzido e, ao 

mesmo tempo, desestabilizado no curso da reiteração. Como 

um efeito sedimentado de uma prática reiterativa ou ritual, o 

sexo adquire seu efeito naturalizado e, contudo, é também, em 

virtude dessa reiteração, que fossos e fissuras são abertos, 

fossos e fissuras que podem ser vistos como as instabilidades 

constitutivas dessas construções, como aquilo que escapa ou 

excede a norma, como aquilo que não pode ser totalmente 

definido ou fixado pelo trabalho repetitivo daquela norma. Essa 

instabilidade é a possibilidade desconstitutiva no próprio 

processo de repetição, o poder que desfaz os próprios efeitos 

pelos quais “sexo” é estabilizado, a possibilidade de colocar a 

consolidação das normas do “sexo” em uma crise 

potencialmente produtiva.  
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 Desse modo, os sujeitos e diferentes posições de sujeito são 

constituídos nesse processo de reiteração das normas e das fissuras 

produzidas nessa reiteração. Esse processo evidencia que o sujeito não é 

constituído a partir de uma realidade interior que existe como essência, para 

Butler o que constitui o sujeito são esses atos performativos. Sobre isso, Borba 

diz que:  

[...] o que o sujeito faz e diz não é a expressão de uma 

realidade interior, de uma essência pré-existente que funciona 

como origem de suas ações e subjetividade; o que o sujeito 

repetidamente diz e faz o constitui como real e natural. A 

realidade do sujeito que diz, do corpo que fala e age, é 

performativamente produzida pelo que é dito e feito. Com isso, 

Butler defende um modelo performativo da identidade no qual 

nossas ações repetidas incessantemente, constituem a 

identidade como se fosse algo natural; a essência é assim, um 

efeito de performances repetidas que reatualizam discursos 

histórica e culturalmente específicos. (BORBA, 2014, p. 448) 

 

 Segundo Borba (2014), a autora chama a atenção para os códigos de 

significação e as estruturas reguladoras – informadas por esses códigos – que 

dão sentido e materializam o corpo. De acordo com a leitura que Borba faz de 

Butler “não se pode ter acesso ao corpo sem os processos culturais que o 

significam”. Nesse contexto, as performances de gênero são reguladas por 

uma estrutura rígida que delimita suas possibilidades. Essa estrutura é formada 

historicamente por uma heterossexualidade compulsória e os discursos que a 

sustentam, através dos atos performativos.  

 Contudo, de acordo com Butler: 

 

[...] a performatividade não é, assim, um “ato” singular, pois ela 

é sempre uma reiteração de uma norma ou conjunto de 

normas. E na medida em que ela adquire o status de ato no 

presente, ela oculta ou dissimula as convenções das quais ela 

é uma repetição.  Além disso, esse ato não é propriamente 

teatral; de fato; sua aparente teatralidade é produzida na 

medida em que sua historicidade permanece dissimulada (e, 

inversamente, sua teatralidade ganha uma certa 

inevitabilidade, dada a impossibilidade de uma plena revelação 

de sua historicidade). Na teoria do ato da fala, um ato 

performativo é aquela prática discursiva que efetua ou produz 

aquilo que ela nomeia. (BUTLER, 1993 in LOURO, 2015, p. 

166) 
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 Butler (1993) diz que “a nomeação é, ao mesmo tempo, o 

estabelecimento de uma fronteira e também inculcação repetida de uma 

norma”. Dessa maneira, o processo de identificação ao qual as profissionais da 

Fundação estabelecem sentidos à categoria “Meninas da Fundação” 

engendram uma fronteira com corpos abjetos, porém, esses corpos que 

“fracassam” em se materializar como “Meninas da Fundação” fornecem o 

“exterior” ou o apoio para compreensão das “Meninas da Fundação” como 

posição de sujeito. Pois só é possível identificarmos um “eu” em relação com o 

“outro”.  

 A autora traz como um dos resultados da reformulação da 

performatividade a ideia de que “a materialização de normas exige aqueles 

processos identificatórios pelos quais as normas são assumidas ou 

apropriadas, e essas identificações precedem e possibilitam a formação de um 

sujeito, mas não são, estritamente falando, executadas pelo sujeito”. Nesse 

sentido, a linguagem, através de atos performativos, faz com que determinados 

sujeitos existam como categorias de identificação quanto como interpelação a 

qual determinadas pessoas se reconheçam a partir de determinada posição de 

sujeito. A partir dessa constatação através das contribuições de Butler 

buscaremos compreender como a linguagem acionada pela Fundação para 

identificar e categorizar as “Meninas da Fundação” é incorporada e opera como 

interpelação a qual algumas pessoas se reconheçam a partir da posição de 

sujeito “Menina da Fundação”. Antes disso, abordaremos o sentido 

psicodinâmico de “Menina da Fundação” como uma categoria de identificação 

institucional.  

 

3.2.2 Sentido psicodinâmico da categoria “Menina da Fundação” 

 
 O discurso de duas, das três profissionais entrevistadas, nos permitiu 

identificar que o processo de identificação das “Meninas da Fundação” também 

exerce um sentido psicodinâmico para determinadas profissionais.  

Segundo Brubaker, “enquanto os sentidos classificatórios envolvem 

identificar a si mesmo (ou a outros) como alguém que se encaixa em uma certa 

descrição ou pertence a uma certa categoria, o sentido psicodinâmico envolve 
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identificar-se emocionalmente com outra pessoa, categoria ou coletividade”. 

(BRUBAKER, COOPER, 2000, p.290) Com base nesse conceito, analisamos o 

processo psicodinâmico de identificação através de dois sentidos distintos, em 

que as profissionais se identificam com as “Meninas da Fundação”, e afirmam 

que poderiam ter ocupado essa posição. Os sentidos dizem respeito à conexão 

por meio da identificação através dos laços afetivos com o território e a 

identificação pela trajetória de vida, e pela dor sofrida no contexto familiar 

violento. 

 

3.2.2.1 Conectadas pelos laços afetivos com o território 

 
 Bianca durante a entrevista me conta sobre as origens de sua família e 

revela que sua mãe, assim como todos os seus tios, nasceu e viveu parte de 

sua adolescência em Pedra de Guaratiba. Sua mãe saiu aos 14 anos do bairro 

para trabalhar em um supermercado de Copacabana, na zona sul do Rio de 

Janeiro, em busca de “uma vida melhor”, e muda seu padrão de vida se 

tornando modelo. Sobre seu contexto familiar, Bianca relata que:  

 

[...] no finalzinho da vida do meu avô ele se aposenta criando 

bode, ele vira criador de bode e pescador. E aí um lugar bom 

para pesca na zona oeste, era Pedra de Guaratiba e ele vai 

para lá. Pedra de Guaratiba era como se fosse um balneário, 

era um lugar lindo, com a natureza muito abundante, muita 

pesca, muito peixe e um lugar muito de roça, né? Uma vila 

pesqueira! E aí meu avô se identifica com aquele território e 

compra uma casinha a uma rua da Fundação – na época só 

existia o terreno, a Fundação só começou a funcionar no local 

décadas depois – [...] então a minha mãe nasceu ali no 

território de Pedra de Guaratiba [...] ela estudou só até a 4ª 

série primária, ela mal sabe escrever [...] aos 14 anos ela sai 

para trabalhar em um mercado da zona sul do Rio de Janeiro, 

trabalho infantil mesmo, e vai morar em um pensionato. [...] aos 

18 anos ela vira Miss Campo Grande e isso transforma a vida 

dela em termos de oportunidades. Ela ganhou um curso de 

datilografia e através desse curso ela foi trabalhar em um 

escritório e conhece o meu pai, que é um advogado 20 anos 

mais velho do que ela. E aí ela tem um novo destino de 

oportunidades a partir da submissão. Esse é o destino que 

minha mãe consegue como saída para obter os objetivos 

financeiros e de sonhos que ela tinha, ela é sonhadora até 

hoje. Ela então casa com meu pai, ele não era nem um cara 
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ricão não, meu pai veio do Pará de uma situação bem de 

pobreza do Norte, se torna advogado depois de 50 anos de 

idade. Então eles se identificavam muito nessa questão de luta, 

da meritocracia. Era um lugar social que não veio herdado de 

ricos da zona sul. Nisso, eu sou uma última filha de 4 filhos, de 

um pai que conseguiu pagar escola particular ‘pra’ mim, 

apartamento próprio ‘pra’ mim, eu nasci em um apartamento da 

zona sul grande, com escola particular, coisa que nem meus 

primeiros irmãos tiveram oportunidade de ter. (entrevista 

realizada em abril de 2019) 

 

 Nesse contexto, do que ela mesmo chama de privilegiado, Bianca se 

forma em psicologia pela PUC Rio e nos primeiros anos de formação trabalha 

em uma organização da sociedade civil que atuava com crianças que viviam 

em comunidades em situação de violência armada. Três anos após sua 

formação, recebe o link da vaga para atuar como psicóloga na Fundação Xuxa 

Meneghel, enviado por uma professora da universidade que sempre ouviu 

Bianca discutir sobre a necessidade de olhar para Guaratiba e outros bairros 

da zona oeste do Rio como um território da cidade onde não chegavam 

políticas públicas ou tinha visibilidade pela mídia. A profissional afirma que “as 

pessoas tinham dificuldade até de reconhecer que Guaratiba fazia parte do 

Rio”. (trecho da entrevista realizada em abril de 2019).  

Sobre sua identificação com o território e com as “Meninas da 

Fundação”, Bianca diz que:  

 

[...] na verdade, Guaratiba é um lugar da minha história de vida 

familiar e afetiva, é o meu lugar e meu território também porque 

minha mãe cresceu em Pedra de Guaratiba. Quando eu me 

formo na PUC, uma faculdade particular, com 23 anos, alguns 

anos depois, uma professora de psicologia comunitária que 

sabia toda minha trajetória no trabalho social, ela me envia 

uma vaga na Fundação Xuxa Meneghel escrevendo assim: 

“esse lugar é seu, essa vaga é para você”. Aquilo bateu muito 

forte em mim no sentido de que eu tinha um compromisso de 

desenvolver aquele território com um pouco de privilégio que 

eu pude acessar. Por isso são tantos anos de tanta dedicação, 

porque eu tento devolver para aquele território, eu seria uma 

menina da Fundação. A minha mãe poderia ser a mãe de uma 

Muriel, assim, as minhas primas são Pedra de Guaratiba, as 

minhas tias estão em Pedra de Guaratiba. Eu sou uma filha 

nata [com ênfase] de Pedra de Guaratiba. O presidente da 
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Fundação que é nascido lá [em Guaratiba], ele fala: “A Bianca 

é a pessoa mais raiz que a gente tem na Fundação, porque ela 

é dos anos 40 de Pedra de Guaratiba [alusão aos avós que 

chegaram nessa época]. Meu avô chegou lá para morar 

quando não tinha nada lá naquela região. Ele botou o nome 

dos filhos dele em homenagem ao padroeiro daquela região. 

Eu lembro o quanto que lá quando eu visitava a minha avó eu 

me sentia pertencente e no meu condomínio de grades na 

zona sul eu não me sentia pertencente. Para mim, quando eu 

estava ali eu era uma criança igual os meus primos, eu me 

sentia como eles. (Entrevista realizada em abril de 2019) 

 

 Bianca continua relatando suas memórias de quando retornou para o 

território de Guaratiba para realizar a entrevista para ocupar a vaga na 

Fundação. Enquanto Bianca fala parece que ela está revivendo a memória:  

 

[...] foi muito emocionante para mim fazer aquele trajeto de 

volta para o território. Já adulta, já formada. Eu acredito que eu 

estava com mais ou menos 25 anos e já tinha mais de 10 anos 

sem ir na Pedra [Pedra de Guaratiba]. Então foi muito 

emocionante fazer esse trajeto de volta, né, eu pegar o mesmo 

ônibus. Eu lembro que lá nos anos 90 só tinha um ônibus para 

ir para Guaratiba que era um frescão [ônibus executivo] que se 

chamava Pégasus. Ele era um frescão assim grande e quando 

retorno para fazer a entrevista continuou sendo a única forma 

de chegar na Pedra, era o mesmo frescão. Lógico que mais 

atualizado, mas era o mesmo ônibus e aí eu me senti na 

infância, voltando para aquele território, para aquela região tão 

bonita, entrando de novo naquele bairro de Guaratiba. Eu 

lembro que quando eu fui parecia que o tempo tinha parado, 

que não tinha passado mais de uma década, porque parecia a 

mesma região. Muita pouca coisa construída, eu lembro que eu 

fiquei bem impressionada com isso. Quando eu atravessei a 

serra, porque ainda não tinha o túnel da Barra da Tijuca ‘pra’ lá, 

quando eu atravessei a Serra da Grota Funda eu lembro que 

parecia que eu estava entrando no portal do tempo. Eu cheguei 

lá [em Pedra de Guaratiba] estava amanhecendo e ainda 

estava muito cedo, aí eu senti, não sei, fui visitar a casa da 

minha avó. Eu subi assim, antes da entrevista, eu vivi esse 

momento de conexão com a comunidade, eu vi a igreja de São 

Pedro, subi na rua e achei a casa dos meus avós, abandonada, 

olha só que barato, lá em cima. Aí eu visualizei a Fundação 

toda de cima e aí eu sei, Jane, que antes de entrar para a 

entrevista eu falei: “eu vou trabalhar aqui e eu vou devolver 

‘pra’ esse território, de alguma forma, o privilégio que eu pude 
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usufruir”. Eu senti meio que como um propósito mesmo, assim, 

como um propósito profissional, algo que me engajava. 

Trabalhar, devolver ‘pra’ aquele território de alguma forma as 

oportunidades que eu tinha conseguido acessar. (Entrevista 

realizada em abril de 2019) 

  

 Pela narrativa da profissional, suas lembranças da infância e os laços 

afetivos construídos com a região por meio dos vínculos familiares faz agir um 

sentido psicodinâmico da identificação a qual, mesmo sendo de uma origem 

socioeconômica oposta à das usuárias dos serviços da organização, reconhece 

que poderia ser uma “Menina da Fundação”, pois se reconhece no território de 

Guaratiba o seu lugar de pertencimento. Pelo seu sentimento de 

pertencimento, ela relata que se sente no compromisso de desenvolver o 

território.  

 

3.2.2.2 Conectadas pela trajetória de vida e pela situação de violência doméstica 
vivenciada 

 
 Em um contexto bem diferente, Rosa também reconhece que poderia ter 

sido uma “Menina da Fundação” e durante toda a sua narrativa se identifica na 

história de vida das “Meninas da Fundação”, fato que faz com que ela se 

emocione diversas vezes durante a entrevista. Rosa sempre viveu na região de 

Guaratiba, mas quando se mudou para Pedra de Guaratiba, região em que 

está situada a Fundação Angélica Goulart, ela estava se preparando para 

cursar o ensino médio, relatou que tinha muitas tarefas e os horários não 

permitiam que ela fizesse nada além dos compromissos escolares. Desse 

modo, ela nunca foi uma usuária dos serviços da Fundação, mas seu contato 

com a instituição começou ainda em sua juventude, quando aos 18 anos 

passou em um processo seletivo para ser estagiária de informática em um 

projeto oferecido pela Microlins às crianças e adolescentes dos projetos da 

Fundação. Ela desempenhou a função de estagiária por um pouco mais de um 

ano, período em que passou no vestibular para cursar educação física na 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ). 

 Sobre seu contexto familiar e socioeconômico, ela relata que:  
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[...] eu vivi em uma família, em um contexto familiar que era, 

que é conservador, que eu passei por violência dentro de casa. 

Para você entender [voz trêmula, começa a chorar], meu pai 

agrediu minha mãe por muito tempo, teve uma época que ele 

quase chegou a matar ela e... a gente saiu de casa, só que 

meu pai trabalhava o dia inteiro, e eu também não aguentava 

ver o rosto da minha mãe da forma como ela ‘tava’ [...] eu não 

ficava com meu pai, e eu não sabia lidar com aquela situação 

toda. E eu não queria que minha mãe voltasse para o meu pai, 

e eles voltaram. E no final, eu fiquei muito magoada, porque a 

resposta dela foi que ela voltou por causa da gente, e eu falei 

que: "não, e não foi por causa dela". Hoje em dia, eles estão 

juntos, meu pai mudou muito (muito). Mas, a realidade é que 

muitos homens não mudam da forma como meu pai mudou. 

Hoje minha mãe poderia estar morta. E eu iria culpar meu pai 

eternamente. Eu queria que ela continuasse com o processo 

aberto, porque ela também retirou a queixa. Mas não foi por 

uma questão de eu não gostar do meu pai, é porque o que ele 

fez ‘tava’ errado, ele tinha que pagar. E ela retirou. [...] a gente 

[ela e os irmãos] teve que amadurecer muito rápido em relação 

a várias situações [...] e quando eu vou para a Rural [UFRRJ], 

eu começo a me desenvolver um pouco, fico mais crítica em 

relação a várias coisas e tudo mais. Quando eu retorno para a 

casa, as pessoas falavam: "nossa, como você ‘tá’ diferente, 

Rosa!". Eu: "não gente, eu não ‘tô’ diferente, eu só desenvolvi 

certas capacidades, habilidades, comecei a me conhecer 

enquanto pessoa, enquanto mulher mesmo, de uma forma que 

eu não teria se eu continuasse aqui dentro [em casa]".  Se 

todas as dificuldades que eu passei para ir para a faculdade, 

para me deslocar, que aqui [em Pedra de Guaratiba] é tudo-, 

aqui é longe de tudo, se eu não tivesse vivenciado isso, eu não 

saberia a capacidade que eu tenho para conquistar o que eu 

posso conquistar, sabe? É difícil, é difícil. Talvez no futuro eu 

seja muito pobre, mas eu sei que eu sou capaz de continuar. E 

quando eu retorno para cá, para Guaratiba, a realidade de 

muitas meninas é essa, só que elas também não têm uma 

referência, um referencial. Quando a gente trabalhava [no 

programa de empoderamento] com as meninas de uma idade 

mais avançada e elas traziam essas questões: "que eu quero, 

mas não dá, e tal...". Eu sempre entendia elas, e sempre me 

dava uma vontade de chorar quando eu falava nas sessões [do 

programa], e falava "vai ser sempre muito difícil, não vou ser 

muito utópica com vocês, mas é possível". E eu começava a 

chorar, e quando eu começava a chorar era um tal de 

"caramba! A Rosa era menina daqui da... Da região de 

Guaratiba, começou aqui na Fundação, e olha como ela ‘tá’, 

como ela fala, sabe?" E elas começavam a se colocar nesse 

mesmo perfil que eu me enquadrava. Ah, gente! Não é fácil. 

Você vai para uma faculdade, as pessoas esbanjam muito 
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dinheiro, e elas têm uma bolsa que você sabe que é necessária 

para você, só que elas viram para você e falam: "ah, minha 

bolsa chopada!". Para você é sua bolsa de vida, para elas é a 

bolsa chopada. "Você compra livros com a sua bolsa?", e eu 

"aham", "ah, eu compro perfume [com a voz trêmula, Rosa 

começa a chorar]". E quando eu retorno para Guaratiba e eu 

trabalho em um projeto assim, a minha realidade é a realidade 

delas, e o que eu mais quero é que elas sigam e evoluam 

comigo, sabe? Da mesma forma, com todas as oportunidades 

que eu tenho, que elas consigam também [choro]. Então é isso 

o que eu vejo na Fundação, sabe? De uma forma, ela une as 

meninas que passaram, que veem uma luz no fim do túnel, 

sabe? De progresso, de sair desse contexto de violência que 

eu passei, que elas passam. (Entrevista realizada em outubro 

de 2019) 

 

Rosa também identificou que poderia ser uma “Menina da Fundação”, 

nesse sentido ela afirma que: 

[...] eu acho que eu poderia ter sido uma menina da Fundação. 

Quando eu entrei na Fundação com o vínculo já empregatício 

de estágio eu tinha ciência de várias questões por ter vivido 

né? Casos de agressão dentro de casa, e tudo mais, só que eu 

não tinha desenvolvido realmente habilidade para verbalizar, 

para buscar auxílio de uma forma mais verbal e tudo mais. E aí 

na Fundação eu fui conhecer, né? Estive em um ambiente 

onde além de ter pessoas que viabilizassem a busca, dentro de 

questões mais burocráticas, a Fundação nessa época era 

muito, muito, muito rígida assim em relação a questões 

burocráticas para auxílio de situações de violência. Então eu 

poderia ter tido esse contato um pouco maior e um espaço em 

que realmente eu fosse me sentir confortável sabe? Sem me 

sentir exposta e um espaço que eu pudesse desenvolver 

outras habilidades, de arte e tudo mais e eu pudesse de uma 

certa forma não dissipar, mas controlar toda a minha angústia. 

Toda a angústia que eu tinha naquela época, toda a raiva por 

não saber processos realmente. De manejo, com quem eu 

posso falar tudo o que eu sinto e tudo mais. E aí quando eu 

vejo as meninas da Fundação com as mesmas questões que 

eu tinha na época, eu fico pensando “imagina realmente se eu 

estivesse aqui antes [como usuária dos serviços]. Então não só 

pela particularidade, mas pela semelhança que eu vejo das 

meninas com a minha trajetória, então, eu sim, poderia ter sido 

uma menina da fundação. (Entrevista realizada em outubro de 

2019) 
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Diferente de Bianca, a Rosa não apresentou em sua fala uma 

identificação emocional com o território, com o vínculo familiar de 

pertencimento. No entanto, a profissional apresenta uma forte identificação 

com a trajetória de vida das meninas atendidas pelos projetos e programas da 

Fundação.  

 Ao longo do trabalho de campo, pude perceber que as práticas 

institucionais contribuem para que essa conexão emocional apareça, uma vez 

que é o discurso da instituição busca construir relações mais horizontalizadas 

do que aquelas estabelecidas em outras instituições, como a família e a escola, 

ainda que existam hierarquias institucionais. Existe ainda uma cultura 

organizacional da Fundação em contratar ex-alunas/alunos e profissionais que 

vivem na região, segundo o relato das profissionais entrevistadas e a análise 

do quadro de funcionários. Além disso, as categorias institucionais que 

organizam o trabalho da Fundação acionam sentidos de vínculo comunitário, 

de pertencimento e valorização do território local. Apesar de a identificação 

psicodinâmica com a categoria “Menina da Fundação” não representar um 

modo de identificação institucionalizado, ele nos permite compreender os 

processos ambivalentes e modos de identificação alternativos envolvidos nas 

práticas cotidianas, como apresentado por Brubaker e Cooper (2000) que não 

seriam possíveis compreender a partir de uma análise totalizante de 

“identidades”.   

 

 

3.3 O OLHAR DE DENTRO. “MENINAS DA FUNDAÇÃO”: SUJEITO 
FALANTE 

 
  Como apresentamos anteriormente, ser uma “Menina da Fundação” 

como categoria de identificação institucional apresenta múltiplos sentidos. Mas 

será que essa categoria existe também como interpelação a qual determinadas 

pessoas se reconheçam na posição de sujeito “Menina da Fundação”? Como 

posição de sujeito ela teria também múltiplos sentidos? Esses sentidos teriam 

articulação com os sentidos acionados pelas profissionais? Nesse tópico, nos 

destinaremos a responder a essas perguntas.  
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 Brubaker (2000) ao criticar o uso de “identidade” como categoria 

analítica e propor conjuntos de termos para trabalhar os sentidos de 

“identidade” sem ambiguidades, recorda que:  

 
 [...] um uso-chave de ‘identidade’ é o de conceitualizar e 
explicar a ação de uma maneira não instrumental e não 
mecânica. Nesse sentido, o termo sugere formas pelas quais a 
ação individual e coletiva pode ser regida por compreensões 
particularistas de self e de locação social mais do que por 
interesses putativamente universais e estruturalmente 
determinados. “Autocompreensão” é assim, o segundo termo 
que nós propomos como uma alternativa à “identidade”. É um 
termo disposicional que designa o que pode ser chamado de 
“subjetividade situada”: o senso de quem a pessoa é, de sua 
locação social, e de como uma pessoa está preparada para 
agir. Como um termo disposicional, pertence ao domínio do 
que Pierre Bourdieu (1990) chamou de sens pratique, o senso 
prático – ao mesmo tempo cognitivo e emocional – que as 
pessoas têm de si mesmas e do seu mundo social. 
(BRUBAKER, COOPER, 2000, p. 291) 

  

 Nesse sentido, a “autocompreensão”, ou seja, a ideia que a pessoa tem 

de si mesmo e do mundo social em que vive “nunca é puramente cognitiva, é 

sempre afetivamente tingida ou carregada”. (BRUBAKER e COOPER, 2000, p. 

291) 

 Os autores (2000, p. 291) afirmam que o termo não implica uma 

compreensão ocidental do “self” como “uma entidade homogênea, limitada e 

unitária”. Destacando que a noção de quem uma pessoa é pode ter muitas 

formas. Com base nessas contribuições, analisaremos agora a compreensão 

que as três entrevistadas, identificadas pelas profissionais como “Meninas da 

Fundação”, têm sobre si e sobre o que significa ser uma “Menina da 

Fundação”.  

 As três vivenciaram experiências distintas na Fundação e narraram 

detalhadamente suas experiências desde o período em entraram na Fundação, 

trazendo à tona suas memórias mais profundas, até o período mais recente. 

Duas delas ainda possuem vínculos concretos com as atividades da Fundação, 

uma como profissional que fez carreira na organização e outra que ainda 

participa contribuindo com os projetos. A terceira delas se afastou 

completamente das atividades da organização em meados de 2018, mas 

possui um vínculo afetivo ainda muito forte, como veremos mais a seguir.  

 De acordo com Brah:  
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 “[...] ‘experiência’ é um processo de significação que é 

condição mesma para a constituição daquilo que chamamos de 

‘realidade’. Donde a necessidade de re-enfatizar uma noção de 

experiência não como diretriz imediata para a ‘verdade’, mas 

como uma prática de atribuir sentido, tanto simbólica como 

narrativamente: como uma luta sobre condições materiais e 

significado. Contra a ideia de um ‘sujeito da experiência’ já 

plenamente constituído a quem as ‘experiências acontecem’, a 

experiência é o lugar da formação do sujeito. (BRAH, 2006, 

p.360) 

 

 A autora chama atenção para o fato de a experiência não refletir uma 

realidade pré-determinada, mas sim uma construção cultural que influi 

diretamente na formação do sujeito. Dessa maneira, as experiências 

vivenciadas pelas “Meninas da Fundação” corroboram para a percepção que 

essas pessoas têm de si mesmas e da posição de sujeito que ocupam. É 

importante enfatizar que a linguagem atribui sentido simbólico e discursivo para 

materialização dos significados incorporados por esses sujeitos, fazendo com 

que eles existam tanto como sujeitos percebidos e reconhecido pelo ‘outro’ 

quanto autocompreensão do “eu”.  

 Brubaker (2000, p. 292) afirma que a autocompreensão é “um termo 

subjetivo e autorreferencial. Desse modo, designa a concepção de si sobre si 

mesmo, ainda que categorizações, identificações e representações externas 

possam ser decisivas ao determinar como esse alguém é visto e tratado por 

outros, de certa forma moldando o próprio entendimento desde alguém sobre si 

mesmo.”  

 Vejamos agora qual é a percepção que essas “meninas” têm de si e no 

próximo tópico aprofundaremos a análise das experiências vividas na 

organização que contribuíram para a construção de suas subjetividades e 

posições de sujeito.  

 Viviane atualmente tem 21 anos e iniciou sua participação na 

organização aos 4 anos de idade, em 2002. Permaneceu nos projetos da 

Fundação até meados de 2018. Durante a entrevista, Viviane fala sobre os 

impactos do trabalho da Fundação na formação de sua subjetividade:  
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[...] na Fundação, eles me deram uma base estrutural e eu falo 

tipo emocional muito grande ‘pra’ mim ter a cabeça que tenho 

hoje, pelas grandes responsabilidades que tenho na minha 

idade. E hoje, assim, eu sou uma menina muito feliz. Porque eu 

consigo planejar ‘pra’ minha vida coisas que antes eu não 

conseguia nem pensar, sabe? [...] foi uma experiência muito 

boa de vida, porque se hoje eu sou quem eu sou e penso da 

forma que eu penso, eu sei que foi porque boa parte da minha 

vida eu passei ali, né? Talvez, não sei, pode ser que sim, pode 

ser que não, mas há uma grande probabilidade que não, eu 

não teria o pensamento que eu tenho hoje, se eu não tivesse 

tido a oportunidade de participar do projeto que foi a Fundação. 

(Entrevista realizada em abril de 2020) 

 

Viviane atribui à Fundação a formação dos seus pensamentos e a 

maneira como ela enxerga as coisas em seu cotidiano. O fato de ter participado 

dos projetos da Fundação, segundo ela, contribuiu para o seu amadurecimento 

e para ela ter condições de dar conta das grandes responsabilidades que tem 

para a sua idade. Aos 21 anos, Viviane é mãe de uma menina de 4 anos e 

recentemente se separou do pai da criança. Ela vive sozinha com a filha e 

trabalha fora em uma loja na Barra da Tijuca durante toda a semana.  

Após detalhar todas as suas experiências na organização e os 

impactos do trabalho da organização em sua vida, pergunto se Viviane se 

reconhece como uma “Menina da Fundação”, ela convictamente responde que:  

 

[...] sim! Eu me considero uma menina da Fundação, porque, 

nossa, eu tenho 21 anos e estive na Fundação dos 4 aos 18 

anos de idade, ou seja, 14 anos da minha vida foi lá dentro. 

Então, me considero! Sempre gostei muito, e eu fazia porque 

eu gostava, não porque era obrigada ou tinha que participar, 

não. Tanto que, assim, de 200 crianças atendidas, o projeto de 

incidência política eram com 15 ou 16, eram pessoas que 

gostavam mesmo, sabe? De saber de política, vamos dizer 

assim, eu gosto muito de política, hoje, nem tanto porque a 

política ‘tá’ horrorosa, mas eu sempre gostei muito desse 

espaço e eu fico muito feliz, eu sou muito grata por tudo o que 

a Fundação fez por mim. Então, eu me considero, sim, uma 

menina da Fundação porque a minha vida, a minha história, 

muito de quem eu sou hoje, foi criado, né, ali dentro. O tipo de 

conceitos, de princípios...hoje, por exemplo, eu me considero 

uma pessoa muito leal, sabe? Eu tenho amigos que eu posso 

não ver há anos, que quando a gente se reencontrar e tipo, vai 
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se ver, vai se falar como se nunca tivesse se separado. Então, 

muitos desses princípios e essa maturidade que eu acho que 

eu tenho hoje é por causa da Fundação. A Fundação, eu digo, 

por causa de todos os funcionários. Lá foi um espaço que a 

gente teve oportunidades e assim, outras pessoas nos 

entendem, sabe? E respeitam a nossa história, eu acho muito 

bom a gente criar histórias e a gente poder ser lembrada por 

isso. Eu me considero uma menina da Fundação porque eu sei 

que lá sempre vai ser um lugar onde vão me receber e é muito 

bom eu poder ter feito parte, sabe? Da história que é da 

Fundação. (Entrevista realizada em abril de 2020) 

 

 Segundo a narrativa de Viviane, a compreensão que tem de si foi 

construída através de sua experiência enquanto participante dos projetos da 

Fundação. Ela reconhece características como gostar de política, ser leal e ter 

maturidade como habilidades desenvolvidas no contato com trabalho da 

organização. Viviane diz que a Fundação foi um espaço de oportunidades onde 

as pessoas entendiam e respeitavam a sua história. Um ponto importante é 

que apesar de a Fundação exercer uma grande influência na maneira como 

Viviane se enxerga e se construiu, ela deixa marcada que essa é a sua história 

de vida e se coloca como sujeito ativo na criação dessa própria história e 

também da história da Fundação. 

 Durante a entrevista pergunto ainda o que significa ser uma “Menina da 

Fundação” e Viviane conclui:  

 

[...] para mim, assim, ser uma menina da Fundação é ser uma 

menina que foi ouvida, que foi escutada, que foram 

disponibilizadas “n” oportunidades, não tem como descrever a 

quantidade de oportunidades que a Fundação nos permitiu. 

(Entrevista realizada em abril de 2020) 

 

 A percepção das outras entrevistadas, apesar de convergir em alguns 

pontos – principalmente no reconhecimento da Fundação como chave na 

construção de suas subjetividades –, não é idêntica. De acordo com Brubaker e 

Cooper (2000) “as autocompreensões podem ser variáveis de acordo com o 

tempo e com as pessoas, mas também podem ser estáveis”. 

 Shirley, assim como Viviane, enfatiza o fato de a Fundação ter 

contribuído com a sua formação:  
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[...] então assim, eu digo que toda a minha formação, tanto 

formação de conhecimento quanto em relação ao convívio 

familiar, foi a Fundação que mudou, que promoveu na minha 

vida. Promoveu na minha vida as coisas que eu não tinha 

conhecimento, que eu não enxergava antigamente, eu consigo 

hoje, eu falo que eu sou essa pessoa que faço o diálogo, essa 

interlocução dentro da minha casa, então eu digo assim, se já é 

difícil para as famílias que a gente atende na Fundação, eu 

encontro essa mesma dificuldade ainda na minha relação 

familiar, dentro da minha residência. Imagine eu informar 

dentro da minha casa de que é possível a gente educar através 

do diálogo, não precisa bater, né? Eu procuro levar ‘pra’ dentro 

da minha casa algumas experiências que a gente vive com os 

familiares aqui na Fundação, então vários exemplos que eu 

acabo usando como ferramenta pra orientar dentro de casa. 

Materiais, folders que acabei levando também “pra” dentro da 

minha residência. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

 Ela compartilha ainda que ao trabalhar na Fundação acaba sendo uma 

referência no bairro:  

[...] então tem muitos que me conhece como “Shirley da 

Fundação”. E aí a gente acaba, por morar no bairro e trabalhar 

numa instituição que oferece serviço de assistência social ‘pra’ 

comunidade, você acaba sendo uma referência tanto dentro da 

instituição quanto no bairro. Então, assim, não que se eu não 

trabalhasse na Fundação, eu estaria por aí fazendo alguma 

coisa de errado, não é isso, mas a gente acaba tentando se 

policiar até mesmo nos nossos comportamentos, porque a 

gente encontra com jovens da Fundação, com famílias da 

Fundação, a gente encontra com crianças que hoje fazem 

atividade na Fundação, então a gente não é uma referência 

‘pra’ eles só aqui dentro da instituição. A gente é uma 

referência lá fora também. A família, onde quer que a gente 

encontre, seja no mercado, ou na praça, ou no carnaval, vem 

falar com a gente né? “ô tia Shirley, e aí tem atividade da 

Fundação ainda? Ó vou voltar lá hein!” Nada passa batido. 

(Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

 Desse modo, ser reconhecida e se reconhecer como uma “menina” ou 

“profissional da Fundação” requer um controle dos comportamentos em sua 

vida pessoal dentro e fora do espaço institucional. É necessário vigiar-se 

constantemente para performar e atender as expectativas esperadas para uma 
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funcionária ou participante da instituição e que é referência na comunidade 

para outras pessoas. A autovigilância e a vigilância do outro são um processo 

contínuo para não fazer nada de “errado”, nada daquilo que não é esperado 

para uma pessoa que é referência para outras, funcionando assim como uma 

regulação do comportamento das pessoas identificadas como “da Fundação”.  

 Pergunto ainda qual é o significado ser uma “menina da Fundação”. 

Shirley então me responde:  

 

[...] para ser criança ou ser uma profissional da Fundação é 

preciso ter muita responsabilidade. Como criança a gente 

pensa a questão do carinho né? O carinho que você- que a 

gente acaba adquirindo aí no dia a dia, o respeito - a criança da 

Fundação também é vista como uma criança que além da 

relação familiar dela, ela, a criança da Fundação, tem ali os 

profissionais que protegem essa criança. A gente sabe que 

além do pai e da mãe, da proteção familiar, ela tem a proteção 

ali dos profissionais da Fundação e que com certeza tem 

conhecimentos, cria liberdade também do diálogo, uma criança 

que também consegue dialogar, uma criança que surpreende, 

porque às vezes você fala alguma coisa ‘pra’ criança e ela vem 

com uma resposta que nossa “da onde essa criança tirou 

isso?” Ser uma criança da Fundação é ser uma referência 

também como criança lá fora. Com certeza. E a mesma coisa é 

ser profissional também da Fundação. (Entrevista realizada em 

fevereiro de 2020) 

 

 Na narrativa de Shirley, ser uma “criança da Fundação” tem um 

significado distinto da fala de Viviane. Primeiro pelo próprio sujeito: a “menina” 

passa a ser “criança” e em alguns momentos a “profissional da Fundação”. 

Ademais, a proteção é um elemento bem marcado no discurso da profissional, 

principalmente a proteção institucional às crianças atendidas. Essa diferença 

nos discursos de Viviane e Shirley justifica-se ao compreendermos a 

historicidade do discurso institucional nas diferentes épocas em que as duas 

participaram dos projetos da Fundação.  

 Shirley foi aluna da primeira turma da Fundação, em sua inauguração 

em 1989. Na época, o foco do trabalho da Fundação era com a primeira 

infância até a puberdade com projetos voltados para o brincar, o acesso à 

escolarização e a prevenção e proteção de violências. Um ano depois, com o 
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estabelecimento do ECA, a Fundação passou a incluir e fortalecer o discurso 

de crianças como ser de direitos e discutir o próprio Estatuto com as crianças 

em seus projetos. Os discursos que circulavam na Fundação eram muito mais 

focados nos direitos e deveres da criança e do adolescente e no fortalecimento 

do vínculo com a instituição, como podemos observar na resposta de Shirley 

quando pergunto se ela nota diferenças nas “Meninas da Fundação” de hoje 

em dia: 

 

[...] eu vejo diferença sim, por exemplo, eu na minha época, eu 

era uma menina, uma adolescente mais, mais assim, como é 

que eu vou dizer? Mais fechada né? Apesar de eu ter vindo 

para a Fundação ‘pra’ fazer atividade e tudo mais, a gente era 

mais reservada. Alguns diálogos, algumas conversas, a gente 

não tinha. Não se falava sobre isso de ‘opção sexual’, e hoje 

em dia as meninas elas estão bem- esse papel, o papel da 

Fundação em relação a isso, né, de fortalecer mesmo, de que 

você tem o direito sim de diálogo, de viver sua vida, a gente 

vivendo bem, não fazendo com que prejudique o próximo a 

gente pode viver a nossa vida como a gente quer, a gente pode 

ter relação com quem a gente quiser, dos nossos 

relacionamentos, então hoje eu vejo as meninas muito mais 

abertas e até informadas pra discutir sobre isso, pra conversar 

sobre isso. Uma vez eu fui conversar com as meninas e eu fico 

assim, gente eu fico de boca aberta! Porque são diálogos de 

que eu não tinha mesmo na minha adolescência. E 

conhecimentos de que a gente não tinha. O forte da Fundação 

antes era sobre a questão do aprendizado [escolar], com a 

questão de direitos e deveres das crianças e adolescentes. 

Dela não ser violada em seus direitos. E hoje você conversar 

sobre gênero, esse tema é mais forte na Fundação. Antes, não 

era muito o foco não. (Entrevista realizada em fevereiro de 

2020) 

 

 A partir da análise do discurso de Shirley e da compreensão do discurso 

(re)produzido nos projetos da Fundação, nota-se que o debate sobre gênero e 

a criação de projetos de incidência política para participação infanto-juvenil em 

espaços de controle social faz surgir novas posições de sujeito. Quando a 

organização aciona esses discursos e estratégias as “crianças da Fundação” 

passam a ser sujeitos localizados no gênero. A partir dos anos 2000, essas 

“Meninas e meninos da Fundação”, começam a participar de espaços políticos 

de participação infanto-juvenil e ocupam uma posição ativa usando e tendo 
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suas vozes ouvidas nesses espaços. O acionamento de novos saberes produz 

novas posições sociais e permite com que as “Meninas da Fundação” se 

compreendam em categorias interligadas. 

 Sobre isso, Brubaker e Cooper afirmam que: 

 

[...]em algumas situações, as pessoas podem se entender e se 

experienciar em termos de uma rede de categorias 

interseccionadas; em outras, em termos de uma teia de 

conexões de proximidade e intensidade diferenciais. Daí a 

importância de observar a autocompreensão e a posição social 

uma em relação à outra, e de enfatizar que tanto o self limitado 

quanto a grupalidade limitada são antes formas culturalmente 

específicas do que universais. (BRUBAKER, COOPER, 2000, 

p. 291) 

 

 O conceito apresentado por Brubaker acima é evidenciado na entrevista 

realizada com Muriel, jovem de 20 anos que participa dos projetos da 

Fundação desde 2005, com 6 anos de idade. Muriel relatou que na 

adolescência ela passou por algumas mudanças e começou a se perceber em 

outra posição de sujeito quando começou a participar ativamente nas redes e 

no projeto de incidência política. Durante a entrevista, Muriel relata que: 

 

[...] dessa época quando eu comecei ativamente, aí 

começaram as ameaças, ainda mais porque eu bebia igual não 

sei o que, e aí ficava na rua por muito tempo, ficava sozinha na 

rua por muito tempo, então você já ‘tava’ ficando muito 

conhecida sabe? E não era tão legal. Com a Fundação 

[quando começou a participar ativamente dos projetos de 

incidência política e de rede] já não ficava tão ruim, porque eu 

‘tava’ em outra posição, que era a de “Muriel mobilizadora”, 

“Muriel da Fundação”, então aí já foi bom né? Porque tipo 

assim eu não sou só a menina que bebe, eu faço outras coisas, 

eu mobilizo. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

Pergunto o que significava na época ser identificada assim e se ela se 

reconhecia nessa posição de sujeito. Ela então, entusiasmadamente, começa a 

falar: 
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[...] pra mim na época, nossa senhora, “Muriel da Fundação”, 

falava “para defender os direitos, pode contar comigo! ‘Pra’ 

qualquer mobilização na praça, na escola, pode contar comigo, 

tem pessoas que vocês podem contar, eu faço essa ponte”, era 

tipo assim, de mobilização mesmo sabe? A garota que você 

poderia contar pra tudo, com conselho, eu era muito assim, 

hoje em dia eu já não sei, sei lá, eu não sei, eu não sei se eu 

deixei perder, eu não sei o que aconteceu, mas até hoje me 

veem muito como essa Muriel da mobilização, sabe? Eu me via 

super [nessa posição – relata Muriel com muito entusiasmo]. 

Eu, tipo assim, demorou um tempo até eu entrar para o RAP 

[Rede de Adolescentes e Jovens Promotores da Saúde] e o 

pessoal lá ficava falando “ah! é da Fundação, da Fundação, 

Fundação” e eu falei assim  “é porque vocês não conhecem, 

vocês tem que ir lá, vocês tem que fazer as atividades, vocês 

tem que conhecer, vocês tem que ir no lugar que eu fui com a 

Fundação [se referindo as oportunidades de atividades 

externas], vocês tem que ir no Fórum [Fórum de Defesa dos 

Direitos das Crianças e dos Adolescentes], e aí eu me dei 

conta e pensei “gente, eu sou a Muriel da Fundação” (risos). É, 

me conheciam muito como a Muriel da Fundação, “ah aquela 

tia da Fundação”. Eu não tinha nem idade pra ser tia, mas onde 

eu chegava eu era a tia da Fundação, por conta de estar nesse 

papel, assim, de liderança. Esse papel de liderança, de liderar, 

de estar na frente, de pegar mesmo e fazer, porque que aqui a 

gente aprendeu assim, se você fala que vai fazer alguma coisa, 

você tem que fazer essa coisa, independente de como ela 

fique, você ‘tá’ com esse papel de fazer essa coisa. Muriel 

liderança [repete em voz alta como se estivesse refletindo com 

orgulho]. Era muito legal! [...] eu acho que a Fundação me 

ajudou muito, a entender muitas coisas, e como lidar também 

com esses problemas que estavam por vir, de falta de acesso à 

cultura, de falta de acesso à educação. (Entrevista realizada 

em fevereiro de 2020) 

 

A partir desse fragmento narrativo, é possível analisar que Muriel 

incorpora o discurso institucional e se compreende na posição de sujeito 

“Menina da Fundação”. Para explicar o que significava ser uma “Menina da 

Fundação” no passado – não muito distante – Muriel aciona diversas 

categorias também utilizadas pelas profissionais da Fundação para identificar 

as “Meninas da Fundação”. Muriel se reconhece como liderança, mobilizadora 

e referência para a comunidade, conhecedora e defensora dos direitos. Essa 

interpelação e repetição a qual possibilita com que Muriel possa ter se 
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reconhecido na posição de sujeito “Menina da Fundação” só é permitida a partir 

da linguagem e dos efeitos performativos que ocorrem através dela.  

De acordo com Pinto:  

 

[...] no conjunto de ações que garantem identidades, a 

linguagem é sem dúvida elemento fundamental, porque as 

ações não linguísticas que postulam o sujeito, quando 

descritas, são ao mesmo tempo repetidas nos atos de fala que 

as descrevem. A linguagem não reflete o lugar social de quem 

fala, mas faz parte desse lugar. Assim, identidade não 

preexiste à linguagem; falantes têm que marcar suas 

identidades assídua e repetidamente, sustentando o ‘eu’ e o 

‘nós’. A repetição é necessária para sustentar a identidade 

precisamente porque esta não existe fora dos atos de fala que 

a sustentam. (PINTO, 2007, p. 16) 

 

Nesse sentido, o processo assíduo e repetido que Muriel teve através das 

experiências, principalmente, no projeto de incidência política permitiu que se 

reconhecesse enquanto liderança na comunidade. Vale ressaltar que a 

autocompreensão – liderança, mobilizadora e conhecedora de direitos – está 

intimamente ligada à posição social que ela ocupa como ‘Menina da 

Fundação’.  

Como Muriel se referiu à “Menina da Fundação” sempre no passado, 

pergunto se essa é uma posição que ela ainda ocupa e se reconhece como tal. 

Muriel então responde:  

 

[...] não! Eu não sei, eu não me enxergo muito não. O pessoal 

ainda fala, “você ainda é [uma menina da Fundação]”, eu falo 

“eu acho que me perdi um pouquinho”, não sei o que 

aconteceu, comecei a ver outras coisas, agora estou de 

formas diferentes. Na posição de liderança, eu acho que em 

qualquer lugar que eu for, eu vou ser, sabe? Isso aí eu não vou 

largar nunca [...] eu acho que liderança eu não vou deixar de 

ser nunca. Sabe? Em qualquer papel porque isso é muito 

simbólico. Então acho que é muito isso, em qualquer lugar, 

quando você passa por esse momento de entender o seu 

pertencimento, o território, o seu lugar no mundo, em qualquer 

lugar que você vai você entende que você não tem que aceitar 

nada menos do que você é, sabe? Em qualquer lugar que você 

esteja. Qualquer posição que você esteja. Eu acho que é 

basicamente isso. Cara, foi muito importante, muito mesmo 
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[entender o lugar de pertencimento]. A Pedra é um lugar 

incrível, sabe? É toda cultural, precisa ser valorizada ao 

máximo, precisa ser entendida. Nem todo mundo tem esse 

entendimento, esse pertencimento de território, que é muito 

difícil entender. A gente discute o que é ser território, o que é o 

território Guaratiba. Eu moro aqui e eu vivo aqui! É diferente, 

eu morar e eu viver. Por exemplo, a menina morava aqui, mas 

não via o pôr do sol no Píer, então, ela não vive o território. Eu 

entendi isso não muito cedo, como eu disse, eu estou 

entendendo esses processos de pertencimento, mas eu acho 

que pertencer a qualquer lugar é que faz a mudança. Porque aí 

você começa a se indignar e aí você vai trabalhar em cima do 

que te indigna. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020, grifo 

da autora) 

 

 Nesse fragmento narrativo de Muriel, aparecem ainda outros pontos que 

estão relacionados ao discurso das profissionais da Fundação. Muriel destaca 

a importância do sentimento de pertencimento a um território, pois é através do 

processo de pertencimento que a pessoa pode agir para promover mudanças 

no local em que vive. O sentimento de indignação está intimamente ligado à 

agencia dos sujeitos.  

 Finalizo perguntando, então, como Muriel se identifica e a resposta que 

segue aponta a um processo de movência e heterogeneidade de posições que 

se articulam:  

  

[...] eu nem sei se eu sou mulher, é outra coisa que eu estou 

vivendo também um processo porque, assim, na 

personificação, você me olha e você vê uma mulher, né? Até 

você sentar, conversar comigo e perguntar “quem é você?” 

Então eu estou falando do jeito que veem. Mas eu Muriel, eu 

acho que estou no gênero neutro, sabe? Eu me identifico 

como Muriel Bruno, é um processo para mim. Eu também não 

me relaciono só com mulheres, porque atualmente meu 

relacionamento é com um homem trans. Então ‘tá’ na sigla 

LGBT. Por muito tempo eu achei que eu era lésbica, por me 

achar mulher também, mas hoje em dia eu já não me vejo nem 

como mulher nem como homem, nem sei! Eu estou vivendo 

uma transição muito louca que ‘tá’ perturbando também muito a 

minha cabeça, é até uma coisa que eu queria conversar com a 

Bianca, porque isso é desde criança, sabe? Eu preciso 

entender também isso. Ontem o cara me chamou de irmã, 

Victor, Bruno, eu falei “calma cara, pode me chamar de Muriel, 

não tem problema nenhum com isso”. Porque essa 
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desconstrução de gênero [binário] também é muito importante 

entender, porque a gente trabalha só com dois [binarismo de 

gênero], né? O gênero neutro ‘tá’ vindo agora. O fluido 

(ênfase), nossa senhora, você vai entender, porque eu acho 

que me encaixo mais no fluido, sabe? Mas é muito complicado. 

Para minha mãe, nossa senhora (ênfase), ‘pra’ ela entender 

então. Porque eu preciso entender primeiro, eu preciso 

entender isso que tá acontecendo aqui, para poder ter mais 

pertencimento de quem sou eu. Sabe? Quem sou eu? Muriel 

Maria? Muriel Bruno? Hoje em dia meus amigos perguntam, “aí 

eu não sei como é que eu vou te tratar”. Por mim pode me 

chamar no feminino ou no masculino, eu não ligo. Tem vezes 

que eu prefiro o neutro, é muito de período também. E 

conhecer o Júlio foi muito importante também. Porque ele é um 

homem trans, as vivências, a gente passou um ano sendo 

amigos até se relacionar afetivamente. Então também foi 

importante, conheci esse outro meio porque eu sempre fui 

muito curiosa, quando eu tive meu primeiro contato com gênero 

e sexualidade eu fui a fundo, eu fiquei pesquisando, querendo 

saber. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020, grifo da 

autora) 

 

 Cabe destacar que Muriel define que está em um determinado gênero 

nesse momento, mas a própria forma com que ela usa o verbo indica um 

sentido fluido, de não rigidez ou engessamento.   

 

 Hall (2006) ao estudar o sujeito pós-moderno, nos apresenta elementos 

importantes para compreender as questões levantadas na fala de Muriel. 

Segundo o autor, o processo de globalização tem contribuído para a 

fragmentação e descontinuidade do sujeito pós-moderno, a efeito disso, o autor 

argumenta que:  

[...]o sujeito previamente vivido como tendo uma identidade 
unificada e estável, está se tornando fragmentado; composto 
não de uma única, mas de várias identidades, algumas vezes 
contraditórias ou não resolvidas. Correspondentemente, as 
identidades, que compunham as paisagens sociais “lá fora” e 
que asseguravam nossa conformidade subjetiva com as 
“necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em 
colapso, como resultado de mudanças estruturais e 
institucionais. (HALL, 2006, p. 12)  
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 Para o autor, através desse colapso gerado a partir das 

descontinuidades e fragmentações das paisagens culturais, os sujeitos também 

são fragmentados em diferentes posições de sujeito, o que acarreta uma ‘crise 

de identidade’. Levando em conta as contribuições do autor, é possível verificar 

que o meio de autocompreensão do sujeito pós-moderno não é permanente, ao 

contrário disso, possui um caráter móvel. Os papéis sociais desempenhados 

por cada indivíduo influem na apropriação de diferentes ‘identidades’ e faz com 

que se possa ocupar diferentes posições de sujeito de acordo com seu 

‘descentramento’ e mudanças nos quadros de referência. Cabe ressaltar que a 

complexidade da vida moderna é determinante na formação e transformação 

continua dessas ‘identidades’. Desse modo, a forma pela qual Muriel é 

interpelada nos sistemas culturais faz com que assuma novas identidades, nem 

sempre resolvidas, como podemos notar em seus questionamentos sobre sua 

identidade sexual e de gênero.  

  No contexto de Muriel, o acesso a esses novos quadros de referências 

se deu através de experiências vividas a partir trabalho da Fundação Angélica 

Goulart, influenciando na fragmentação de sua posição de sujeito “Menina da 

Fundação”. Sobre essas experiências, Muriel relata que seu primeiro contato 

com os conceitos relacionados à temática de gênero foi durante uma viagem 

com a Fundação através do projeto “Juventude Carioca em Ação”, que faz 

parte da rede e integra jovens e adolescentes de diferentes territórios e 

organizações do Rio de Janeiro para participação infanto-juvenil em ações de 

incidência política. A viagem em questão foi para Maricá durante o Carnaval de 

2017. Muriel afirma que um grupo de jovens organizou uma dinâmica para falar 

dos conceitos de gênero, identidade de gênero e orientação sexual. Sobre isso 

ela relata que: 

[...] nessa época eu já estava muito curiosa e não era a única 

LGBT do grupo da Fundação. Quando chegamos lá [em 

Maricá] tivemos contato com mais um monte de pessoas 

LGBT’s. Foi aí que tive o primeiro contato com esses conceitos, 

aí minha cabeça começou a ‘bugar’5, me deixou com ‘a pulga 

atrás da orelha’ e quando nós voltamos para a Fundação, 

criamos um grupo de estudos para tirar todas as nossas 

dúvidas, com ajuda de uma educadora. Com esse grupo de 

pesquisa, nós jovens levávamos um tema para pesquisa e o 

                                                 
5 A expressão bugar, segundo o dicionário popular, é uma gíria utilizada para expressar algo que deu 

falha, defeito, que não está funcionando direito. 
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tema foi sobre gênero e sexualidade. Nós realizamos uma 

pesquisa sobre sexualidade nas ruas de Pedra de Guaratiba e 

depois apresentamos os resultados em um Fórum aberto para 

a comunidade dentro da Fundação. (Entrevista realizada em 

abril de 2020) 

  

 No cenário dessa pesquisa, a produção fluida dos sujeitos ocorre 

através da materialidade histórica do discurso institucional da Fundação, que 

possibilita que as “Meninas da Fundação” acionem saberes que desafiam as 

regras rígidas da heterossexualidade compulsória. A partir da análise dos 

discursos presentes nas três entrevistas é possível constatar regularidades 

entre o discurso institucional e aqueles proferidos pelas entrevistadas que se 

reconhecem ou se reconheceram em algum momento na posição de sujeito 

“Meninas da Fundação”. Desse modo, os conceitos de liderança, referência 

comunitária, pessoas falantes e que se opõem aos padrões cristalizados de 

gênero estão presentes tanto no discurso das profissionais de “fora” quanto nas 

narrativas dos sujeitos de “dentro”. A partir disso, podemos afirmar que a 

identificação pode ser “ganhada” ou “perdida” de acordo com o modo que o 

sujeito é representado – no discurso institucional – ou interpelado – na 

autocompreensão de determinados sujeitos – em um processo histórico de 

significação e representação cultural através da linguagem.  

 

 

3.4 TORNAR-SE “MENINA DA FUNDAÇÃO” 

 
Os estudos de Foucault sobre a arqueologia do saber e a genealogia do 

poder trazem grandes contribuições para se pensar o processo de subjetivação 

dos sujeitos. Isso porque, em suas teorias, Foucault passa a compreender o 

sujeito constituído histórica e culturalmente a partir da construção de saberes. 

 Como apresentado no capítulo anterior, Foucault afirma que as relações 

entre poder e saber acontecem no interior dos discursos, reconstruindo a 

maneira pela qual o saber implica uma relação com os objetos de 

conhecimento (objetivação) e com o “si” capaz de assimilar os conhecimentos 

(subjetivação).  
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 Segundo Fonseca: 

[...]os processos de objetivação e subjetivação a que Foucault 

se refere constituem procedimentos que concorrem 

conjuntamente na constituição do indivíduo. Os primeiros 

fazem parte dos estudos em que Foucault se dedica a mostrar 

que as ‘práticas de dentro de nossa cultura tendem a fazer do 

homem um objeto’, ou seja, os estudos que mostram como, a 

partir dos mecanismos disciplinares foi possível constituir o 

indivíduo moderno: um objeto dócil e útil. Os segundos, por sua 

vez, localizam-se no âmbito dos trabalhos em que Foucault 

procura compreender as práticas que, também dentro da nossa 

cultura, fazem do homem um sujeito, ou seja, aquelas que 

constituem o indivíduo moderno, sendo ele um sujeito preso a 

uma identidade que lhe é atribuída como própria (FONSECA, 

2007, p. 25) 

 

 Para Foucault (2004), importa saber a história que faz emergir os jogos 

de verdade, na articulação de discursos capazes de serem constituídos como 

verdadeiros ou falsos. É nesse jogo de verdades que surgem a partir da 

relação entre poder e saber, que o sujeito se torna inteligível. De acordo com 

Fonseca: 

 [...] o processo dessa subjetivação se origina do poder e do 

saber, e cria, uma vez constituída, uma dimensão da 

subjetividade que não depende deles. Mas, enquanto analisada 

do ponto de vista do processo de sua constituição, não se pode 

deixar de considerar as relações de poder tratadas por 

Foucault. (FONSECA, 2007, p. 30). 

 

 Desse modo, o sujeito se constitui como objeto de conhecimento nessa 

trama de relações entre regimes de saber e poder. É através da construção de 

discursos, saberes, práticas e poderes que os jogos de verdades são 

estabelecidos e dão origem ao conhecimento sobre determinado campo.  

 A constituição do sujeito para Foucault se dá através de práticas de 

sujeição ou através das práticas de liberação. Sobre isso ele diz que:  

 

[...] penso efetivamente que não há um sujeito soberano, 

fundador, uma forma universal de sujeito que poderíamos 

encontrar em todos os lugares [...] penso, pelo contrário, que o 

sujeito se constitui através das práticas de sujeição 
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(assujeitamento) ou, de uma maneira mais autônoma, através 

das práticas de liberação, de liberdade, como na Antiguidade – 

a partir, obviamente, de um certo número de regras, de estilos, 

de convenções que podemos encontrar no meio cultural. 

(FOUCAULT, 1984/2004, p. 291 apud NETO, 2017, p. 14) 

 

 A partir dessa análise, Neto (2017) sintetiza três dimensões que 

caracterizam a noção de subjetividade em Foucault. A primeira delas marca 

uma diferenciação entre subjetividade tomada como assujeitamento e a 

subjetividade como atitude crítica ou prática de si. Em segundo lugar, o autor 

reforça que a prática de si não consiste em um trabalho intraindividual, mas 

coletivo e institucional. E por último, tanto na subjetividade assujeitada quanto 

na autônoma, existe uma relação com as normas extraídas da cultura.  

 De acordo com Neto (2017), as contribuições de Foucault sugerem 

estudar a subjetivação através da descrição minuciosa de “práticas 

historicamente analisáveis”. Para Foucault: 

 

[...] não basta afirmar que o sujeito é constituído num sistema 

simbólico. Não é somente no jogo dos símbolos que o sujeito é 

constituído. Ele é constituído em práticas verdadeiras – 

práticas historicamente analisáveis. Há uma tecnologia da 

constituição de si que perpassa os sistemas simbólicos ao 

utilizá-los. (FOUCAULT 1995, p. 275 apud NETO, 2017, p.16) 

 

 Nesse sentido, buscaremos analisar as práticas discursivas – e 

institucionais – da Fundação que permitem o processo de subjetivação dos 

sujeitos compreendidos como “Meninas da Fundação”. Para tanto, tomaremos 

como base as estratégias metodológicas de Moraes (2020), utilizando as 

trajetórias pessoais das “Meninas da Fundação” como componente relacional 

importante para verificar as condições sob as quais ocorreram mudanças nas 

práticas discursivas da Fundação em torno da participação infanto-juvenil e que 

permitem que essas meninas tenham novas oportunidades para construção da 

compreensão de si. Dessa maneira, a análise será baseada nos fragmentos 

narrativos das entrevistas com as pessoas que ocupam ou ocuparam essa 

posição de sujeito e da percepção das profissionais da Fundação Angélica 

Goulart acerca do processo de tornar-se “Menina da Fundação”.  
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3.4.1 Processo gradativo, não inescapável e não linear 

 
 Utilizaremos nesse subitem a noção de ‘identidade’ em Hall (2000) para 

apresentar e analisar o processo de tornar-se “Menina da Fundação”. O autor 

diz que: 

 

[...] utilizo o termo “identidade” para significar o ponto de 

encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os discursos e 

as práticas que tentam nos ‘interpelar’, nos falar ou nos 

convocar para que assumamos nossos lugares como os 

sujeitos aos quais se pode “falar”. As identidades são, pois, 

pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as 

práticas discursivas constroem para nós. (HALL, In: SILVA, 

2000, p. 111 – 112) 

 

 Como apresentamos ao longo desse trabalho, discurso e linguagem são 

conceitos fundamentais para compreensão da subjetivação dos sujeitos, pois  

esses são constituídos através dos discursos e suas subjetividades são 

construídas a partir de atos performativos incorporados através da linguagem. 

Sobre esse último conceito, Butler (1997) aponta que é a partir da linguagem 

que a formação social da subjetividade e do corpo toma significado. Segundo 

Graça (2016), a autora reinterpreta a noção de interpelação de Althusser e de 

reconhecimento em Hegel de modo a destacar a dependência dos termos de 

reconhecimento e de endereçamento para emergência da subjetividade.  

 De acordo com a Butler: 

 

[...] alguém vem a existir pela dependência fundamental do 

endereçamento do outro. Alguém existe não apenas pelo fato 

de ser reconhecido, mas em sentido anterior, em ser 

reconhecível. Os termos que promovem o reconhecimento são 

estes mesmos convencionais, os efeitos e instrumentos de um 

ritual social que determina, frequentemente através da 

exclusão e da violência, as condições linguísticas da 

possibilidade de sobrevivência dos sujeitos. (BUTLER, 1997, p. 

05 apud GRAÇA, 2016, p. 29) 

 

 O “ritual social” abarcado por Butler requer a compreensão de 

temporalidade e da repetição envolvendo o processo de nomeação e 
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interpelação a qual determinados sujeitos se reconheçam e correspondam a 

forma com que são nomeados. Sobre isso, Zivi destaca que:  

 

[...] o processo de interpelação não é simplesmente o processo 

de ser chamado por um nome por alguém. É exigido que nós 

ajamos de modo a corresponder ao nome pelo qual somos 

chamados. Butler descreve isto como forma ritualizada de 

repetição. Por exemplo, se eu sou chamada como mulher ou 

homem, é exigido que eu aja de acordo com a masculinidade e 

a feminilidade. (ZIVI, 2008, p. 162 apud GRAÇA, 2016, p. 29) 

 

 Ao analisarmos a trajetória pessoal das “Meninas da Fundação”, 

indicadas nesse estudo, é possível compreender o processo pelo qual, a partir 

da interpelação dos sentidos acionados para nomear essa categoria, elas 

assumem essa posição de sujeito. Além disso, a compreensão do processo de 

subjetivação ao longo de suas trajetórias indica as continuidades e as 

mudanças nas práticas discursivas da Fundação.   

 Iniciaremos a análise com a percepção das profissionais sobre o 

processo de subjetivação dessas meninas. 

 Rita ao longo de sua entrevista explica o perfil participativo das meninas 

que fazem parte dos projetos da instituição e são identificadas como “Meninas 

da Fundação” pelas pessoas. Pergunto então se elas já chegam com esse 

perfil e se são todas as meninas que são participativas. Ela então responde 

que: 

[...]em geral, não chega com um perfil participativo, porque isso 

não está posto na nossa sociedade, não está posto na família, 

não está posto na escola. Então, na verdade ela não 

reconhece isso. Não são todas as crianças e adolescentes que 

conseguem desenvolver um perfil participativo e conseguem se 

colocar. Tem muitos elementos aí que dificultam isso, né? A 

violência é um deles, que acaba deixando elas, às vezes, muito 

introspectivas. Então, eu acho que o nosso trabalho de 

fomentar esses espaços, de criar oportunidades em que ela 

planeje o trabalho da Fundação junto, em que ela não receba 

as coisas prontas. Isso, quando a gente tinha a educação 

infantil já acontecia desde os três anos de idade. Então é um 

processo. Não quer dizer também que todo mundo se viu 

nesse lugar ou conseguiu participar, não é todo mundo. Mas a 

gente percebe que, na medida em que o espaço é fomentado, 

que ela [a menina] tem essa oportunidade, quem faz o caminho 
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é ela mesma. O que falta é ter espaços que possibilitem isso, 

que fortaleçam isso, que diga que é importante o que ela vai 

falar, que ela tem condições de falar, opinar, propor. Abrir 

metodologias que facilitem isso acontecer, construir processos 

de participação. Então eu acho que isso é um caminho, e não é 

a Fundação que faz. A gente só abre um pouco a porta. Quem 

faz são elas mesmos. 

 

 A profissional apresenta em sua narrativa a compreensão de que o 

processo de subjetivação das “Meninas da Fundação” é gradativo e não 

inescapável, uma vez que existem diferentes fatores que podem influenciar na 

incorporação ou não dos sentidos institucionais que as nomeiam.  

 Em uma direção semelhante, Bianca reforça o sentido gradativo desse 

processo e nos fornece novos elementos de compreensão desse processo, 

quando pergunto se o curso de se tornar uma “Menina da Fundação”: acontece 

com todas:  

 

[...] não, eu não acho que todas vivenciam esse processo. Eu 

acho que todas as meninas que chegam aos projetos de 

juventude, sim! Acredito que as meninas que são atendidas 

quando criança e que participam só dos projetos 

socioeducativos de oficina complementar e não dos projetos 

depois de juventude, de protagonismo juvenil, se ela não passa 

ali daqueles 13 anos na Fundação, se ela sai antes, se ela sai 

na infância, eu acredito que há uma repetição do padrão. Essa 

menina vira o padrão da mulher que acessa menos o estudo, o 

emprego, que tem filho cedo, o salário menor, é, ela repete o 

padrão. A gente não consegue ver esse resultado tanto nas 

meninas que saem na infância. Eu acho que há um resultado 

maior com as meninas que acabam passando por todos os 

projetos institucionais. A gente chama de ciclos de vida agora 

na Fundação Angélica Goulart. É até por isso que a gente 

pensa os ciclos de vida. Quando ela chega no ciclo de vida da 

juventude e ela passa por eles, aí ela consegue fazer um 

rompimento com esse padrão e atinge essa identidade de 

Menina da Fundação que eu estou comentando. (Entrevista 

realizada em março de 2020) 

 

 Bianca, assim como Rita, acredita que o processo de tornar-se “Menina 

da Fundação” é gradativo, à medida que as meninas precisam passar por 

todos os projetos da infância nos quais aprendem sobre seus direitos até 



145 

 

145 

 

chegar nos projetos de juventude. Para a profissional, ao passar por esse 

processo e chegar nos projetos de juventude essas meninas rompem com os 

padrões normativos de gênero, a partir da interpelação em se reconhecer e agir 

de maneira subversiva aos padrões culturais estabelecidos.  

 A seguir, buscaremos analisar as trajetórias pessoais das “Meninas da 

Fundação” nos projetos da organização dando enfoque à sua participação nos 

projetos de incidência política voltados à juventude e à ampliação de sua 

participação ativa na elaboração de campanhas e discussão de políticas de 

proteção aos direitos de crianças e adolescentes que contribuem 

significativamente com o seu processo de subjetivação e indicam as mudanças 

nas práticas discursivas da organização a partir da ampliação de seu trabalho 

em redes nacionais.  

 Viviane inicia me contando sobre seu contexto familiar e socioeconômico 

quando iniciou sua participação nos projetos da Fundação, sobre isso ela relata 

que:  

[...] lá onde a gente morava as coisas eram bem precárias, 

vamos dizer assim. A gente não tinha uma casa muito bem 

estruturada, éramos 6 pessoas numa casa, tipo, com um 

cômodo e um banheiro. A minha mãe, ela não trabalhava 

porque ela só cuidava da gente [dela e dos 3 irmãos] e a 

Fundação foi mais que um refúgio. Porque a minha mãe, ela 

conseguiu matricular a gente e a Fundação auxiliava muitas 

pessoas que passavam por muitas necessidades, né? E minha 

mãe tinha 4 filhos e a gente tinha uma situação um pouco 

desfavorecida. Então, eu entrei na Fundação com 4 anos junto 

com meus irmãos. Antigamente, a Fundação atendia o público 

de 3 até 5 anos de idade em horário integral. Então, eu entrava 

8 horas da manhã e ficava lá até às 5 da tarde [...] eu lembro 

que isso ajudou muito a minha família porque depois que eu 

entrei na Fundação a minha mãe conseguiu uns trabalhos com 

faxina. O primeiro trabalho quem conseguiu foi a Fundação que 

indicou a minha mãe, até porque minha mãe não trabalhava e 

meu pai era uma pessoa um pouco problemática, alcoólatra. 

Então, a gente passava muita necessidade, sabe? Porque ele 

trabalhava, recebia [o salário] e gastava no bar. Então, 

inicialmente, a Fundação, ela abriu portas ‘pra’ gente poder ter 

um lugar pra ficar e poder ter uma alimentação um pouco 

melhor, porque, como eu falei, a gente passava muita 

necessidade, então, minha mãe sozinha não tinha como. 

(Entrevista realizada em março de 2020) 
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 As duas outras entrevistadas relataram uma realidade socioeconômica e 

familiar muito semelhante com histórico de pai alcoólatra, violência doméstica, 

famílias com pelo menos três filhos e condições de moradia precárias. Viviane, 

Muriel e Shirley, apesar de vivenciarem os projetos da Fundação em épocas 

distinta, tiveram experiências bem parecidas nos projetos de infância, que 

atende o público de 3 a 13 anos. Vale lembrar que Shirley foi participante da 

primeira turma da Fundação em 1989 e permaneceu na instituição até 1996, 

após completar 13 anos, pois na época a Fundação não oferecia atividades 

para adolescentes maiores de 13 anos, jovens e adultos. Viviane e Muriel, 

entraram na organização mais ou menos na mesma época, uma em 2003 e 

outra em 2006, respectivamente.  

 Os projetos de infância vivenciado pelas três entrevistadas são divididos 

em duas etapas: educação infantil para crianças de 3 a 5 anos com foco na 

alfabetização em horário integral e oficinas de atividades integradas, que 

atualmente são chamadas de oficinas socioeducativas com foco nas atividades 

de arte, cultura e lazer. Nesses projetos, as crianças já vivenciavam atividades 

relacionadas aos direitos garantidos pelo ECA. Além disso, a metodologia de 

todos os projetos da organização prioriza o desenvolvimento da autonomia a 

partir da participação em tomadas de decisão de ações internas da 

organização e da liberdade de escolha das atividades que participarão nas 

oficinas socioeducativas. Sobre isso, Viviane diz que: 

 

[...] na Fundação, tinham várias atividades e todo início do ano, 

era bem bacana porque juntava todo mundo e a gente escolhia 

as atividades que a gente ia fazer. Então, a gente meio que 

combinava com os amiguinhos ‘pra’ fazer, tipo, natação no 

mesmo horário e alguma aula de futebol no mesmo horário pra 

fazer as atividades juntas, né?! Uma coisa que a gente sempre 

gostava muito na Fundação era as festas, porque criança 

adora festa, né? E todas as festas da Fundação sempre foram 

pensadas e planejadas ‘pra’ e pela a gente. (Entrevista 

realizada em março de 2020) 

  

 A participação de Viviane e Muriel nos projetos de juventude nos fornece 

uma compreensão mais ampla sobre as mudanças nas práticas discursivas – e 

institucionais – da Fundação e a influência dessas mudanças no processo de 

subjetivação das “Meninas da Fundação”. Como apresentado no capítulo 2 
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dessa pesquisa, o discurso da Fundação é o resultado de uma rede articulada 

de outros enunciados construídos historicamente que produzem 

conhecimentos –  verdades – sobre a posição social da criança e adolescente 

e, sobretudo, acerca dos direitos dessas duas categorias. Nesse sentido, as 

práticas discursivas da instituição são incorporadas e reguladas através de 

dispositivos historicamente situados – legislações, convenções, fóruns e 

discursos produzidos em outros espaços de controle social. À medida que a 

instituição incorporava esses discursos, influenciava também no agenciamento 

de certos atores que faziam parte da organização.  

Desde a sua criação, a Fundação desenvolve o trabalho em rede, de 

maneira local com as organizações do entorno na região de Guaratiba, em 

especial com instituições governamentais e outras organizações da sociedade 

civil que atuam com práticas de cuidado à criança e ao adolescente. No 

entanto, é a partir do ano de 2005 com a criação da Rede “Não Bata, Eduque” 

que a organização passou a atuar em redes nacionais e a circular em outros 

espaços influentes de controle social.  

 Como um dos eixos da Rede é a participação infanto-juvenil, a 

Fundação expandiu sua atuação – que antes era apenas com práticas de 

cuidado a crianças com até os 13 anos de idade – com a criação de projetos de 

juventude. Um deles é o projeto de incidência política que conta com a 

participação ativa das/dos adolescentes em campanhas e espaços de 

discussão e formulação de políticas públicas de proteção dos direitos de 

crianças e adolescentes. A participação das adolescentes nesses espaços 

parece ser um ponto crucial para compreensão do processo de subjetivação 

desses indivíduos na direção de ocupar a posição de sujeito “Menina da 

Fundação”.  

 Nota-se que a participação das organizações da sociedade civil em 

espaços públicos de controle social acompanha um processo de (re) 

democratização do Brasil nas últimas décadas, e, portanto, um processo de 

mudanças nas práticas discursivas sobre o controle e proteção dos direitos da 

população, incluindo os direitos das crianças e dos adolescentes. Sobre isso, 

Pedlowski (2003) aponta um recente interesse em torno do uso do conceito 

“sociedade civil”. Para a autora: 
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[...] sua utilização não se restringe, hoje, somente ao plano 

intelectual, tem consequências práticas, já que observa um 

frequente apeno, tanto por parte de teóricos quanto por parte 

dos atores políticos, à ‘mobilização da sociedade civil’ como 

condição da consolidação da democracia, momento no qual se 

observa que, a valorização dos procedimentos e instituições 

formais da democracia não dependem somente da restauração 

de normas regulativas, mas também da elaboração de uma 

nova ‘participação’ dos indivíduos nos espaços públicos. 

Parece que se busca incluir, no âmbito da democracia 

representativa, a participação social para além dos limites 

participativos legais, de forma explicita na definição da ‘agenda 

pública’ e, como consequência, a aproximação das políticas 

sociais daqueles que são seus beneficiários. (PEDLOWSKI, 

2003, p. 32 - 33) 

 

 É nesse cenário de participação cada vez mais ativa e atuante das 

organizações e indivíduos da sociedade civil nesses espaços de controle que 

as adolescentes têm oportunidades de ampliação de sua circulação em 

diferentes círculos sociais daqueles restritos aos da região de Guaratiba. Nos 

apoiaremos no conceito de círculos sociais teorizados por Simmel (2009). De 

acordo com Filho (1983 apud Moraes, 2020, p. 259), “na sociologia dos círculos 

sociais, tanto mais o indivíduo encontra-se entrecruzado por numerosos 

círculos, tanto mais rica é a sua participação na vida social e mais forte pode se 

tornar a expressão de sua individualidade”. 

 Segundo Pedlowski:  

 

[...] Simmel legou-nos a percepção da sociedade como 

‘círculos sociais’ plurais em incessantes intersecções. ‘Circulos 

sociais’ estes que são produto de interações humanas e, ao 

mesmo tempo, produtores das individualidades. Sob este 

ângulo de análise, a identidade individual, é, também, definida 

pelas adesões aos distintos e simultâneos ‘circulos sociais’. 

(PEDLOWSKI, 2003, p. 40). 

 

 De acordo com Pedlowski (2003), Simmel estuda o processo crescente 

de individualização nas sociedades modernas como sendo um fenômeno 

resultante da multiplicação dos ‘círculos sociais’ aos quais os indivíduos 

pertencem. Nesse sentido a autora aponta que:  
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[...] o sociólogo alemão relacionou a noção moderna de 

indivíduo ao número de círculos com que este mantinha 

contato; para Simmel, a quantidade de círculos sociais era um 

dos melhores critérios para medir o grau de modernidade numa 

sociedade. Na perspectiva simmeliana, o indivíduo é, em 

grande medida, os círculos sociais que formou. Portanto, os 

indivíduos interagindo formam círculos sociais e 

simultaneamente têm sua identidade formada por estes. 

(RIBEIRO, 2000 apud PEDLOWISKI, 2003, p. 37). 

 

 As contribuições de Alves e Maciel (2017 apud MORAES, 2020, p. 259) 

acrescenta a essa análise que as perspectivas de Simmel sobre o crescimento 

dos círculos sociais na modernidade está situada em uma dupla possibilidade 

interpretativa “ao ponto que o crescimento dos círculos sociais seria o principal 

fator responsável pela existência de conflitos, mas a ampliação da inserção do 

indivíduo em diferentes círculos também possibilita a construção de indivíduos 

com mais autonomia, liberdade e diferenciação recíproca.” 

 Essa referência contribui para a análise das ambivalências de assumir a 

posição de sujeito “Menina da Fundação”, ao passo que a sua circulação em 

novos círculos sociais, a partir da participação no projeto de incidência política, 

possibilita a interpelação a qual elas assumam características marcantes para 

o seu processo de subjetivação em direção a construção de uma “identidade” 

mais autônoma e crítica – ao desafiar as restrições ou até mesmo as normas 

de gênero e os padrões da heterossexualidade compulsória – mas que também 

trazem desafios, conflitos e tensões na intersecção desses novos círculos com 

outros já estabelecidos tornando instável a participação dessas meninas em 

circulos sociais que operam na direção contrária a formação da autonomia dos 

indivíduos. Essas tensões serão melhor trabalhadas no tópico seguinte.  

 Sobre a trajetória pessoal no projeto de incidência política e circulação 

em círculos sociais de participação política, Viviane relata que:  

[...] eu lembro das minhas fases na Fundação, quando eu 

estava voltada ‘pra’ incidência política, porque existia um 

projeto de incidência política que era mais pra adolescente a 

partir de 13 anos. Nesses grupos a gente conversava sobre os 

nossos direitos, sobre os nossos deveres, conversava também 

sobre exploração sexual, que era uma coisa muito presente, 

ainda é muito presente hoje. Mas na época era muito mais 
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presente, de uma forma, tipo, muito visível. Então a gente tinha 

esse olhar e esse cuidado com isso, sempre foi conversado. 

Teve uma época a gente fez pesquisas em bairros e, tipo, num 

bairro aqui próximo, em Sepetiba, existia uma casa de 

prostituição infantil, sabe? E era uma coisa que ‘tá’ aqui do 

nosso lado e a gente não tem ciência. Quando começou o 

Projeto da Faça Bonito, que é uma campanha sobre a 

exploração sexual, foi quando a gente começou a estudar mais 

a fundo isso no nosso bairro e a gente desenvolveu um projeto 

de olhar ‘pra’ criança que não sabia desses direitos. Porque às 

vezes [o abuso sexual] são coisas pequenas que passam 

despercebidas achando que é um carinho, quando na verdade 

não é. Eu entrei na incidência política com 11 anos, 12 anos, 

eu era, tipo, a chaveirinho do grupo, porque eu era a mais 

nova. O projeto, vamos dizer assim, não era uma aula, não era 

nada do tipo, era mais uma roda de conversa. A gente 

conversava sobre os nossos direitos, a gente lia um pouco 

algumas coisas relacionadas ao ECA, que é o Estatuto da 

Criança e do Adolescente. E eu lembro que essa minha 

passagem de entrar no projeto de incidência política, foi uma 

coisa muito importante, porque a gente começou a ter voz, 

sabe? Em determinadas coisas que não olhava muito, eu 

comecei a prestar atenção e ter um cuidado maior. 

 

 Sobre o fato de “ter voz”, Viviane relata que com o passar do tempo a 

sua participação em círculos sociais externos à Fundação e ao território de 

Guaratiba foram ampliando e esses espaços em que ela sentia que tinha voz e 

que sua voz deveria ser usada e ouvida. Sobre isso ela diz que:  

[...] com 12 anos foi o primeiro grande marco na minha vida 

com a incidência, e eu fui ‘pra’ uma audiência em Brasília. Fui 

eu e a Rita e eu era a única criança que foi ‘pra’ essa audiência 

‘pra’ poder falar sobre os nossos direitos através do que a 

gente vê. Sempre foi trabalhado muito isso da gente ter essa 

opinião. Então, assim, a gente conversava entre a gente 

[adolescentes], tinha ciência que a gente tinha esse direito e 

tudo o mais e isso acabava criando espaços ‘pra’ gente falar e 

ser ouvido como crianças. Era muito conversado sobre a gente 

ter direito de acesso à educação. Infelizmente, nas escolas a 

gente ainda não tem, mas era um direito nosso ter um espaço 

‘pra’ poder cultivar ideias e aprender sobre as coisas que estão 

ao nosso redor, sabe? Coisas que a gente denuncia e que 

acaba não tendo na escola. (Entrevista realizada em março de 

2020). 
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 A partir da experiência com o projeto de incidência na Rede “Não Bata, 

Eduque”, a Fundação criou um projeto de Roda de Conversa para que as/os 

participantes do projeto de incidência pudessem multiplicar as discussões da 

Rede no território local. A criação desse projeto também marca um passo 

importante para que as meninas incorporem os discursos, transitem por outros 

círculos sociais no território e construam sua subjetividade através da 

interpelação das posições de lideranças e referências que sabem usar suas 

vozes para influenciar outras pessoas a entenderem seus direitos ou a 

discutirem sobre os direitos das crianças e dos adolescentes.  

 Sobre isso, Viviane relata que:  

 

[...] eu comecei na incidência política e lembro que, logo 

depois, a Fundação criou um projeto que era Roda de Diálogo. 

As rodas eram organizadas com a ajuda dos adultos, mas 

pensadas e lideradas pelos adolescentes. Era a gente que 

fazia a roda e tudo mais. Ela era um olhar em relação à 

educação, educar sem violência. Então, a gente conversava 

muito com crianças, com professores, com educadores, com 

lugares que trabalham com criança e adolescente [outras 

instituições de cuidado], até mesmo em alguns postos de 

saúde, enfim, a gente rodou muitos lugares no Rio de Janeiro 

com esse projeto e era basicamente esse olhar, trazer uma 

forma educar sem precisar o uso da violência, assim como o 

uso da humilhação. Porque querendo ou não, por exemplo, eu 

vou falar por mim, eu apanhei, não apanhei muito, mas eu 

apanhei quando criança e era uma coisa que me deixava muito 

triste porque às vezes, eu não entendia porque estava 

apanhando. E isso era uma coisa muito presente lá [em 

Guaratiba]. Muitas crianças lá apanhavam, as mães, tipo, 

batiam na rua e era uma coisa que começou a incomodar e a 

gente começou a desenvolver esse projeto das rodas de 

diálogo. (Entrevista realizada em março de 2020) 

 

 Ao longo da entrevista, Viviane continuou contando detalhadamente a 

sua trajetória no projeto de incidência e nos círculos sociais que transitavam 

em decorrência da sua participação no projeto. Uma das ações do projeto, era 

a participação em Conselhos de Direitos municipal, estadual e nacional 

(CMDCA, CEDECA e CONANDA, consecutivamente). Nesses Conselhos, as 

meninas tinham a oportunidade de ampliar suas redes sociais, intensificar seus 

diálogos e ter contato com diferentes atores sociais, outras/os adolescentes, 
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instituições e organizações de modo que pudessem, nesses espaços, agir de 

maneira mais autônoma e livre do que em outros círculos sociais. Sobre a sua 

participação nos Conselhos, Viviane diz que:  

[...] isso foi uma coisa muito importante, porque eu tinha uma 

responsabilidade muito grande, era uma coisa que eu gostava 

muito de fazer, que era poder representar, sabe? E também a 

minha maior função era mostrar como que seriam deliberadas 

as coisas. Eu dava a minha opinião enquanto adolescente, o 

que eu achava importante, porque por exemplo, antigamente 

nas conferências eram os adultos que escolhiam as crianças 

que iriam ser os representantes daquele município, e isso era 

uma coisa que eu não concordava. Então, nosso grupo não 

concordava e lutava muito.  A gente falava que os adultos 

deveriam escolher os adultos a serem os representantes e as 

crianças escolhiam entre si as crianças que seriam 

representantes. Então, foi uma coisa que a gente começou a 

mudar ‘pra’ gente poder ter espaço e ter voz também, porque 

mesmo que dessem aquele espaço, a nossa voz não era tão 

ouvida [...] uma coisa muito boa que o projeto proporcionou foi 

a participação nas Conferências, que muitas pessoas nem 

sabem que existe, sabe? Por exemplo, existem as 

Conferências dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes, 

que são Conferências com diversos professores, diversos 

profissionais [de cuidado] que trabalham com crianças e 

adolescentes, e que antes, assim, sempre existiu, mas o maior 

público era de adultos. Então eram adultos tratando sobre os 

direitos do adolescente. Como que não tinha um representante 

adolescente? Então, a gente começou a ativar espaços como 

esse. Eu lembro que a primeira Conferência que eu fui eu tinha 

13 anos e foi aqui no município. Porque eram 3 conferências 

que tinha em cada município, aí eram deliberadas as decisões 

das crianças, não só [crianças] da Fundação, mas crianças de 

Projetos do CREAS, do CRAS, assim como de outras 

instituições, lembro que começaram a participar muitas 

crianças. E era muito legal porque eram de outros bairros, de 

outros lugares, tipo, do município inteiro que a gente se reunia 

naquele dia, e era uma troca, sabe? A gente palpitava muito. A 

gente brigou muito por isso, mas deram, assim, um espaço 

‘pra’ gente poder falar. (Entrevista realizada em março de 

2020). 

 Dos Conselhos Municipais, Viviane começou a participar de 

conferências em outros lugares fora do município. Ampliando ainda mais a sua 

participação nos circulos sociais e desenvolvendo sua subjetividade a partir da 

forma ritualizada de repetição dos discursos circulantes nesses espaços. Sobre 

sua compreensão sobre esses espaços Viviane diz que: 
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[...] da conferência municipal eram divididos em tópicos, por 

exemplo, como posso dizer? Era bem complicado pra a gente 

criança entender, mas era, tipo, sobre saúde, educação, 

proteção, sabe? Coisas de violência, direitos à proteção. Eram 

bem coisas assim do nosso dia a dia. Dessa conferência, dois 

adolescentes saíam de cada município e iam para a 

conferência estadual. E da Conferencia Estadual mais dois 

representantes que iriam para Conferência Nacional, que era 

em Brasília, defender o Rio de Janeiro. Defender, que eu digo, 

trazer as propostas e todas as informações que as crianças 

daquele espaço - e os adultos também, que eram os 

representantes – tinham debatido. Eu lembro que com 14 anos 

eu fui para Búzios, foi muito legal, porque foi uma oportunidade 

de a gente conhecer um outro lugar e a gente, nesse eu não fui 

muito como representante. Foi criado um projeto, como se 

fosse um grupo, ‘pra’ gente transmitir a conferencia a partir do 

nosso olhar, entendeu? Então, a gente tinha acesso a câmeras 

fotográficas, vídeos ‘pra’ gente repassar a conferência com o 

nosso olhar. Eu tinha 14 anos, participava da conferencia, 

liderava, discutia, mas o nosso papel não era representar. Com 

15 anos eu tive a oportunidade de participar da comissão 

organizadora. Então, nessa época eu quase todo mês tinha 

reunião na sede, no centro da cidade com uns adultos. A gente 

decidia como que iriam ser as coisas e era muito legal porque 

eu era uma representante das adolescentes ‘pra’ poder decidir 

junto e levar a discussão para essa comissão organizadora.  

 

 Pergunto para Viviane, qual era o sentido de “usar a voz”, o que ela 

entendia por isso e ela responde que: 

[...] essa frase “usar a voz” era muito, tipo assim, se as pessoas 

pararem pelo menos um momento e prestarem atenção no que 

a gente está falando, porque por mais que fosse eu lá [na 

frente da conferência falando], era eu representando uma 

Fundação inteira, era eu representando talvez pessoas e 

adolescentes de vários lugares que poderiam não conhecer. 

Então, esse usar a minha voz era eu poder falar da forma como 

eu falo. Porque muitas vezes nesses lugares eu sempre falava 

assim “traduz!”. Eles falam de formas tão adultas, tão difíceis, 

que a gente [as crianças e adolescentes] não entende o que 

eles querem dizer. Então, eu falava do meu jeito, falava a 

minha opinião, e isso era muito importante porque mostrava 

que a gente entendia do que eles estavam falando e eu acho 

que isso era muito importante porque a gente conseguia passar 

a ideia de que a gente tinha como criança, sabe? Eu acho que 

esse usar a minha voz possibilitou que eu tivesse as minhas 
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próprias opiniões e que eu defendesse as minhas próprias 

opiniões. E eu não me sentia envergonhada ou ameaçada, não 

ameaçada, mas acanhada ou com medo de falar o que eu 

penso só porque eu era criança. Então isso possibilitou que eu 

tivesse coragem de falar o que eu penso da forma que eu falo 

porque a proposta não era eu ser uma mini adulta, a proposta 

sempre foi eu ser criança e poder falar como criança do que eu 

vivia ou do que todos nós adolescentes da Fundação vivíamos, 

coisas que estavam ao nosso redor. Na verdade, quando eu 

entrei no projeto era ‘pra’ gente falar de nós como cidadãos e 

falar dos nossos direitos. Eu não entendia muito a 

nomenclatura ‘incidência’ nem nada, eu só entendia o espaço e 

que ali era um espaço ‘pra’ a gente poder falar o que a gente 

pensava, sabe? A incidência política foi muito forte na minha 

vida, nessa fase da adolescência, porque a gente cativava 

espaços políticos e que, vamos dizer assim, não tinha um 

espaço para crianças e adolescentes falarem, não tinha espaço 

para ouvirem as nossas opiniões, então a gente cativava esses 

espaços. Porque se estão falando de mim, falem de mim 

comigo. Se era importante criar um lugar para falar sobre a 

criança e o adolescente, por que não uma criança e um 

adolescente também falar sobre os próprios direitos ou o que 

ele entende do que são os seus direitos? (Entrevista realizada 

em março de 2020) 

 

 A trajetória pessoal de Muriel nos projetos da Fundação também nos 

fornece bases argumentativas para compreender o processo de subjetivação 

das “Meninas da Fundação” a partir da interpelação das nomeações acionadas 

para estabelecer sentido a essa posição de sujeito. Apesar de terem vivenciado 

experiências semelhantes nos projetos da instituição, as trajetórias pessoais 

são individuais e nos fornecem elementos plurais, em alguns pontos distintos, 

para análise das descontinuidades e das complexidades do processo de 

subjetivação desses sujeitos.  

 Muriel atualmente tem 20 anos de idade e entrou na Fundação aos 6 

anos, assim como Viviane, ela participava dos projetos socioeducativos para 

infância e ao chegar na puberdade foi convidada para participar do projeto de 

incidência política. Sobre esse processo inicial, Muriel relata que:  

 

[...] a minha mãe ficou sabendo da Fundação e ela trabalhava 

fora, não tinha uma presença do meu pai muito forte. Eu não 

lembro de muitos momentos com ele, minha mãe diz que a 
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gente teve, mas eu não lembro, eu lembro mais da minha mãe 

trabalhando ativamente e eu tendo que tomar conta das 

minhas irmãs, porque eu tenho duas irmãs mais novas e um 

irmão mais velho que não sabe de nada, e eu que tinha que 

dar conta de tudo sempre. Então, a minha vinda para cá [para 

a Fundação] foi mais por isso, foi, tipo, poder viver a infância de 

um jeito que não tivesse que ficar na rua. Porque eu passava a 

manhã na escola ou a manhã aqui na Fundação e ia para a 

escola no outro turno [...] comecei nas oficinas socioeducativas 

e aí eu tinha aula de natação, tive futebol, tive vôlei, e era muito 

divertido sabe, tive informática. Eu aprendi coisas que sei lá, 

acho que na minha vida eu nunca ia imaginar que eu ia poder 

participar. Nunca fui boa com o esporte, chorava, arrumava 

briga, e eu não sabia brigar porque eu não gostava muito de 

falar. Era muita repressão sabe? Assim, você vive dentro de 

casa, num espaço, num ambiente que você não pode falar, que 

não é ‘pra’ você falar, que é pra você ser como as pessoas 

determinam. Até o corte do cabelo era assim: “só vai cortar 

dois dedos porque tem que ser assim, porque eu quero que 

seja assim”. A minha mãe ela reproduzia – porque era só ela 

‘pra’ dar conta de tudo – e aí falava “ah, você é meu braço 

direito e você tem que me apoiar nisso”. Então, o horário da 

minha escola tinha que ser junto com o das minhas irmãs ‘pra’ 

poder buscar elas e levar. (Entrevista realizada em fevereiro de 

2020). 

 

  As opressões de gênero e a ‘obrigatoriedade’ de seguir normas 

reguladoras, é um componente marcante em toda a entrevista com Muriel. Sua 

trajetória pessoal nos projetos da Fundação, sobretudo nos projetos de 

juventude, nos oferece bases para analisar como a sua inserção em diferentes 

círculos sociais contribui para que pudesse agir, a partir das oportunidades 

acessadas, rejeitando e desafiando normas de gênero e rótulos limitadores.  

 Para explicar como essas normas de gênero são incorporadas, Butler 

(1993) difunde em suas obras a teoria de performatividade de gênero. Ao 

analisar as contribuições de Butler sobre a teoria da performatividade, 

percebemos que, de acordo com Borba (2014), Butler enfatiza que as 

performances de gênero não acontecem livremente. Elas são reguladas por 

uma estrutura muito rígida (a heterossexualidade compulsória e os discursos 

que as sustentam) que delimita suas possibilidades. Para o autor, as 

performances de gênero só podem acontecer dentro de uma cena discursiva 

plena de constrangimentos que limita o que conta como inteligível.  
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 Nesse sentido:  

 

[...] performatividade não é um jogo livre nem uma auto 

apresentação teatral; não pode também ser igualada à 

performance. Além disso, a regulação não é necessariamente 

aquilo que coloca um limite à performatividade; a regulação é, 

ao contrário, aquilo que impele e sustenta a performatividade. 

(BUTLER, 1993 apud BORBA 2014, p. 449) 

 É a partir da performatividade de gênero que os corpos são moldados de 

modo a sofrer permissões, limitações, restrições e/ou violências a partir das 

normas que os regula. Essas normas de gênero explicam, por exemplo, as 

dificuldades que Muriel enfrentou ao longo de todo o período de sua trajetória 

pessoal.  

 Sobre sua participação nos projetos que antecedem a sua circulação 

nos espaços de controle social e em outros círculos sociais, a partir de sua 

participação no projeto de incidência política, Muriel relata que:  

 

[...] entrei na Rede depois de um tempo, né? Antes teve toda 

essa trajetória socioeducativa, eu participei de tudo – de tudo – 

e de nada ao mesmo tempo porque eu fugia. Eu sentia muita 

vergonha, então eu achava que nenhum espaço era ‘pra’ mim. 

Eu tinha muita dificuldade de entender que era ‘pra’ eu ocupar 

aquilo ali, que era pra eu estar ali [nos espaços dos projetos]. 

Eu não tinha esse entendimento de pertencimento, de território, 

de Fundação, então eu achava que a Fundação era, tipo 

assim, só para passar um tempo e depois eu ia pra escola, eu 

via meus amigos aqui – porque foi aqui onde eu aprendi a me 

relacionar com um monte de gente. Até entender essa parte de 

gênero foi bem mais para frente, quando eu comecei a 

participar dos encontros do Incidência Política. Antes [nos 

projetos socioeducativos] eu podia fazer um monte de atividade 

[...] depois separavam por grupos e por idade e mudou porque 

agora você não podia escolher aonde queria estar. Não tinha 

mais aquele fluxo grande, agora você vinha específico só para 

um projeto, que foi o Incidência Política. Eu devia estar com 

uns 12 para 13 anos, que foi quando começou a mudança. Eu 

fiquei totalmente revoltada, porque eu demorei um tempão para 

entender que a Fundação era de um jeito, que ela era minha 

também. Aí depois mudou! Sei lá, acho que eu não lidava 

muito bem com mudanças, eu fiquei com muita raiva e também 

começaram a sair os meus amigos, começou a reduzir, e eu fui 

sentido todos esses impactos. 
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 Pergunto a Muriel quais foram as mudanças. E então, me responde: 

 

[...] assim, chegava uma hora que tinha o dia de inscrição, de 

renovação – isso é muito simbólico né? – aí você poderia 

escolher quais atividades você queria participar. Tinha uma 

grade de horário, dois tempos de natação, tem um tempo de 

artes e na segunda feira tem um tempo de capoeira. Na terça 

feira tem reforço você tem isso, tem aquilo, então não ter mais 

foi um impacto, você leva um tempo ‘pra’ se acostumar com um 

jeito, depois muda, e com o tempo eu aprendi a lidar com 

mudança porque eu via que a Fundação estava sempre em 

movimento e mudando bastante. Aí comecei a participar do 

Incidência Política. Lá tinha muita leitura, essa coisa dos 

direitos eu não entendia muito bem, né, direito da mulher, 

direito de participar, eu falei “gente, eu posso falar e nem sabia” 

[Muriel fala essa expressão como se estivesse revivendo o 

espanto]. Eu tinha muita vergonha, eu sempre fugia de 

qualquer espaço que eu tinha que me posicionar. Me 

perguntavam “ah, qual é a sua opinião?”, enfim, eu falava “ah, 

nenhuma, tô de acordo”. Qualquer coisa se fosse boa ou ruim, 

para mim tanto fazia porque eu não entendia. Eu ficava ali do 

outro lado olhando, porque eu tinha muito medo da Rita, tinha 

muito medo de falar com a Rita porque ela puxava, né? Ela via 

os adolescentes aí trazia para poder fazer uma conversa. E eu 

admirava eles, admirava [Muriel relata essa parte com muito 

entusiasmo, quase não fazia pausas para respirar]. O jeito que 

eles se portavam, de ter opinião, de falar “não eu não acredito 

que tem que ser assim”, de estar muito à frente. Eu queria 

estar ali de alguma forma, mas eu não sabia como, né? Em dia 

que eu tinha que participar, eu só participava mesmo como 

ouvinte porque eu tinha que estar ali.  

 

 Esse processo de mudança da Fundação, de estratégias, metodologias, 

projetos, indicava também um processo de prática discursiva. Na época em 

que Muriel relata ter mudado de projeto, foi a mesma em que Angélica Goulart 

acabara de assumir a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da 

Criança e do Adolescente e a participação da Fundação nas redes e nos 

espaços de controle social era cada vez mais atuante. Muriel destaca que 

começou a participar desses círculos sociais, o que ampliou sua percepção 

sobre as possibilidades e sobre a própria Fundação e o território. Sobre isso 

Muriel diz que: 
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[...] no Incidência, eu sempre gostava das atividades externas, 

a Fundação levava a gente para a cidade [referindo-se ao 

centro da cidade], e tinha o dia do Educando o Olhar, que era 

um dia mais reflexivo que a gente no trajeto saindo de Pedra 

tinha que refletir sobre as coisas que a gente via. Então, essa 

percepção me ajudou porque como eu não falava muito, eu 

observava muito e escrevia muito. Aí, passou-se os anos, teve 

uma avaliação - que eu não vou esquecer dela nunca mais – 

era o desejo ‘pra’ um próximo ano, o que a gente desejava pra 

nós mesmos. Aí eu escrevi num papel que eu tinha muitas 

ideias, mas só que eu tinha muita vergonha, muita vergonha de 

falar, meu desejo era mudar. Eu lembro que a Viviane foi muito 

importante porque ela cresceu nisso, então tipo assim, ela 

estava em uma mesa em Brasília com um monte de adulto 

então, sei lá, aquilo era radiante né? Porque você está em um 

espaço onde nunca pode falar - onde você é sempre reprimida 

a vida inteira, que você não pode participar, que o que você ‘tá’ 

falando está errado, aí você vai para um espaço que pode, 

então, tem esse impacto né? Eu tive esse impacto muito 

grande. Lembro que teve uma seleção para a Rede Não Bata, 

Eduque e aí a Rita me convidou, já que eu tinha uma trajetória 

no Incidência Política, aí eu respondi que não. Falei “não Rita, 

acho que isso não é ‘pra’ mim não, eu ainda sou adolescente, 

eu não vou servir pra passar”, Aí ela falou assim “não eu quero 

muito que você venha, mesmo que não passe não tem nada a 

ver isso”. Aí me deu maior incentivo e eu vim, fiz a seleção, 

acabei passando, e na rede você tem que trabalhar ativamente 

porque trabalha com rodas de diálogo. (Entrevista realizada em 

fevereiro de 2020). 

 

 À medida que Muriel ocupava novas posições de sujeito, agora como 

dinamizadora na Rede “Não Bata, Eduque”, a ampliação dessas oportunidades 

envolvia um processo mais amplo e complexo de interpelação a qual contribuiu 

também para o desenvolvimento do projeto de construção de sua identidade. 

Sobre esse processo, Muriel relata que: 

 

[...] a gente começou a trabalhar nas rodas de diálogo, e eu 

comecei a me identificar. Teve roda que eu também comecei a 

entender o quanto que eu sofri violência e eu não entendia que 

aquilo era violência, eu naturalizava. Comecei a perceber que 

eu não poder ter a minha infância, e viver ela na rua, poder 

brincar também era uma violação e eu não entendia aquilo 

como uma violação porque eu achava aquilo super natural. 

Mas também entendi que eu não podia culpar a minha mãe por 

todas as coisas que acontecia porque ela também não tinha 
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culpa. Então foi um processo, tipo assim, ‘pra’ entender essa 

transição da criança Muriel pra adolescente Muriel foi uma 

loucura porque eu também estava vivendo a questão da 

sexualidade, então eram termos que mexiam muito comigo, e 

eu não sabia quem eu era, meio o que eu queria. Teve um dia 

que eu queria discutir sobre sexualidade e a educadora trouxe, 

ela trouxe ‘pra’ gente a discussão de gênero e sexualidade, o 

que era cada um. E aí que você começa né? Já é aquela fase 

que você quer namorar, que você quer conhecer outras 

pessoas, que você já começa a se interessar não somente de 

um jeito só de amiga e para mim era muito confuso porque eu 

não tinha nada disso. Eu demorei, fui dar meu primeiro beijo 

com 13 anos e chorei tanto, porque eu achava a coisa mais 

errada do mundo porque minha mãe falava para mim que se eu 

sentasse no vaso sanitário depois de um homem eu 

engravidava! Então para mim foi um processo muito 

interessante para me conhecer, de descoberta, de enfrentar 

mesmo as violências e de repressão, assim, de me silenciar em 

momentos que eu tinha que falar, mas não falava por conta de 

um histórico passado. Eu pensava, “não podia falar lá, então eu 

não posso falar aqui.”.  Mas não era bem assim.  

 

Depois disso, pergunto a Muriel quais eram esses lugares que ela não 

podia falar, que se sentia a repressão. Prontamente responde que: 

[...] em qualquer lugar porque é muito complicado, criança não 

participa, criança não fala, tanto que hoje em dia, as filhas da 

Vânia, que é a minha mãe, a gente é muito vista como as 

rebeldes, somos as diferentes, porque as minhas irmãs nunca 

deixaram de falar, que esse ciclo de ficar calada quebrou em 

mim. Quebrou em mim, porque como eu participava muito aqui 

[na Fundação], eu chegava em casa e queria questionar tudo, 

eu queria saber o porquê. Até hoje eu sou assim, eu quero 

saber o porquê, por que que eu não posso fazer? Por que que 

eu tenho que fazer? Por que que tem que ser assim ou por que 

que não pode ser assim? Então eu tinha muito isso o porquê 

para mim é muito natural, eu quero só entender o porquê das 

coisas. Então para mim era muito assim: “por que que eu tenho 

que ter cabelo grande? Por que que eu não posso cortar? Aí 

me respondiam, “porque não Muriel, porque não, porque não, 

porque não”. E eu odeio que me respondam “porque não”, por 

conta disso, né? E aí na Rede eu comecei a me colocar, nas 

rodas eu comecei a me colocar e a falar, e com diversas 

pessoas que eu não conhecia. Com os desconhecidos eu me 

sentia mais confortável para falar do que com os conhecidos, 

sempre foi assim. Sabe, porque para mim era só ter aquele 

contato ali e ia embora. O pessoal [da Rede] depois de um 



160 

 

160 

 

tempo começa a querer te procurar, então eu falava mesmo, 

dava conselho, como se eu entendesse tudo! Era muito 

engraçado, como se eu entendesse tudo. E era um momento 

tipo assim só meu, eu gostava de estar ali sabe, eu gostava de 

participar. (Entrevista realizada em março de 2020) 

 

 Muriel circulou ainda por outros espaços antes não imaginados por ela. 

A participação nesses espaços e contato com outros grupos sociais, 

instituições e outras realidades contribuiu substancialmente para a que Muriel 

se reconhecesse na posição de sujeito “Menina da Fundação” durante alguns 

anos da sua trajetória. Sobre essas experiências ela diz que:   

[...] com esses engajamentos eu comecei a participar fora, 

comecei a participar de fórum, a participar na clínica de saúde 

com o Rap da Saúde [Rede de Adolescentes e Jovens 

promotores da Saúde]. Eu estava com 17 anos, terminando o 

ensino médio. Na hora da seleção para o Rap eu fui pensando 

“ah eu vou, mas se eu não passar também tudo bem”. Aí fiz a 

primeira inscrição online com 10mil adolescentes e jovens e 

acabei passando. Fiquei impressionada, mas tudo isso foi 

resultado desse trabalho que a Fundação fez com a gente, de 

entender esse processo de direito à educação, de tudo mais, 

de que a gente tinha que ocupar esses espaços, e o mais legal 

é que a gente recebia bolsa. Então eu poderia conciliar uma 

coisa que eu gostava de fazer, com o dinheiro [...] na entrevista 

perguntaram qual eram os meus objetivos e ficaram totalmente 

impressionados, porque aqui na Fundação a gente trabalha 

com- não um trabalho, mas a gente faz diversas atividades, 

nesse ano eu já tinha feito minha primeira viagem internacional. 

Essa viagem foi para o Primeiro Encontro das Infâncias - essa 

também foi uma outra coisa que me fez “abrir mais o bocão” 

para o mundo e falar, porque lá eu tinha que apresentar qual 

era o trabalho da Rede, representando os adolescentes 

brasileiros né? Esse encontro foi em Lima, no Peru. Aí tinha 

uma plateia, eu acho que com mais de 500 pessoas, e eu não 

estava me sentindo tão pronta para poder falar. Eu fui porque 

um pessoal daqui falava que eu tinha que ir, mas eu não me 

sentia nessa posição de ‘tá’ participando, e aí eu falei pra mim 

“cara, eu cresci, porque eu ‘tô’ aqui!”. A foto é muito simbólica, 

eu estou com a bolsa e com o microfone de tradução. Eu 

estava muito nervosa, e aí eu comecei a explicar o projeto 

como é que era, como que os adolescentes- apresentei todos 

os meus amigos, e o pessoal ficou muito assim, porque tem 

muito isso nesse meio- das pessoas quererem saber só de 

você- e eu não tinha essa visão e até hoje eu não tenho, 

porque tudo foi construído. Com o Jorge eu aprendi uma coisa, 
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com Ruth eu aprendi outra, com a Luana eu aprendi outra e 

tudo isso eu tinha que levar para eles [o público do Encontro]. 

Porque eu não estava lá só a Muriel, mas eu estava levando 

um pouco do nosso trabalho e da nossa trajetória porque 

assim, a gente - eu cresci! Eu olhei para a Rita e falei “Rita, 

olha essa menina de 10 anos, ela está aqui exigindo que tenha 

luz na comunidade dela, porque não tem luz, porque eles 

querem fazer atividade”. Sabe? E as vezes eu me sinto muito 

privilegiada por ter um espaço como o da Fundação e, às 

vezes, não usar da forma como eu deveria usar. Era uma 

menina de 10 anos de outro país, ela lá, super engajada. E aí 

eu via a diferença porque aqui a gente é contra o trabalho 

infantil, e lá como é importante o trabalho infantil, esse foi um 

outro lugar que eu falei “calma aê, as coisas são mais a fundo, 

eu tenho o meu ponto de vista, mas também qual é o ponto de 

vista do outro? ” E também foi bom para entender que tem 

coisas que a gente acredita, mas que gente precisa ler as 

entrelinhas, ir a fundo, sabe? Cheguei no Brasil, voltei com 

muita coisa na cabeça, voltei muito a fim de produzir, de fazer, 

de fazer, de fazer, fiquei louca, não dormi, fui pra escola, foi 

muito ruim, fui pra escola e depois a tarde vim pra Fundação. A 

Bianca me olhou e falou “vai descansar”, e eu falei “cara, eu 

preciso contar ‘pra’ vocês como é que foi essa experiência”, foi 

surreal, pra mim foi muito importante, voltei mais falante ainda. 

(Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

A análise das narrativas de Viviane e Muriel nos fornece base para 

concordarmos com as teorizações que afirmam que a construção de 

identidades e o processo de subjetivação não é um produto estabelecido ou um 

ponto de partida, e sim um processo localizado geográfica e historicamente. As 

trajetórias pessoais das duas entrevistadas reforçam a relevância do conceito 

de interpelação de Butler (1993) para compreensão da constituição dos 

sujeitos, uma vez que, de acordo com análise dos discursos de Muriel e 

Viviane, é possível assimilar a forma ritualizada de repetição a qual as 

“Meninas da Fundação” incorporam os sentidos dessa posição de sujeito e 

começam a agir de modo a corresponder ao nome pela qual estão sendo 

chamadas.  

Como apresentamos no início desse capítulo o processo de 

interpelação requer um ritual simultâneo entre nomeação e 

autorreconhecimento e esse processo se dá através da linguagem. O conceito 

de círculos sociais de Simmel (2009) também nos fornece elementos 
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importantes para enriquecer a análise, uma vez que a circulação desses 

sujeitos em novos círculos sociais possibilita o seu acesso a saberes que 

ampliam as oportunidades dessas adolescentes se expressarem de maneira 

mais autônoma e a desafiarem padrões e normas de gênero.  

No entanto, esse processo de subjetivação não é linear e nem 

inescapável, como apresentado no início dessa análise a partir da narrativa de 

duas profissionais da organização. Bianca afirma que para ocupar a posição de 

sujeito “Menina da Fundação”, as meninas precisam passar por um processo 

longo passando pelos projetos de infância até chegar e vivenciar os projetos de 

juventude. Existe concordância entre a fala de Bianca e Rita, no sentido desse 

ser um processo não inescapável. Rita afirma que nem todas as meninas se 

viram nesse lugar de referência ou conseguiu desenvolver uma identidade 

participativa. Para a profissional existem diversos fatores que podem dificultar 

esse processo de subjetivação e a violência e um deles.  

Rosa, terceira profissional entrevistada, reforça a noção de 

temporalidade mencionada por Bianca e traz novos elementos para essa 

análise enfatizando que é possível se tornar uma “Menina da Fundação” 

mesmo se não tiver passado pelos projetos de infância e de juventude.  

Como mencionado em outras partes desse estudo, Rosa implementa 

um programa de empoderamento de meninas adolescentes através do esporte 

e foi contratada no último ano especificamente para atuar nesse programa, 

porém, anos atrás havia sido estagiária da instituição.  

Pergunto a Rosa qual é a percepção dela sobre as meninas que fazem 

parte do programa e ela responde:  

 

[...] então, aí eu vou separar. Eu vou colocar as meninas que 

sempre foram da Fundação e as meninas que não são da 

Fundação, mas que estão aqui, passaram pelo projeto de 

empoderamento e vieram de uma forma mais tardia aqui para a 

Fundação. 

 Rosa para explicar a posição de sujeito ‘Menina da Fundação”, reforça 

as diferenças nas maneiras de agir, de se colocar e, principalmente, de falar, 

dos discursos que elas acionam.  

 Para embasar teoricamente a noção de diferença – “dentro” e “fora” – 

utilizada pela profissional, utilizaremos brevemente a noção de diferença e 

identidade em Silva (2000). Segundo o autor:  
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[...] a identidade e a diferença são resultados de um processo 

de produção simbólica e discursiva. O processo de adiamento 

e diferenciação linguísticos por meio do qual elas são 

produzidas está longe, entretanto, de ser simétrico. A 

identidade, tal como a diferença, é uma relação social. Isso 

significa que sua definição – discursiva e linguística – está 

sujeita a vetores de força, a relações de poder. Elas não são 

simplesmente definidas, elas são impostas. Elas não convivem 

harmoniosamente, lado a lado, em um campo sem hierarquias, 

elas são disputadas. (SILVA, 2000, p. 81). 

 

 Nesse sentido, ser uma “Menina da Fundação” requer assumir papéis 

sociais que rompam ou desafiem as normas de gênero. Da mesma maneira 

que é esperado que as meninas “de fora” não demonstrem essa maneira de 

agir. Silva (2000) aponta que as considerações de Hall sobre esse assunto 

afirmam que existe uma politização da identidade voltada para a diferença e 

que o autor sugere a existência de um “eu” performativo, instância em que a 

identidade é voltada para a política e para à agência. Dessa forma, é um 

conceito estratégico e posicional. Silva complementa dizendo que:  

[...] além de serem interdependentes, identidades e diferença 

partilham uma importante característica; elas são o resultado 

de atos de criação linguística. Dizer que são resultado de atos 

de criação significa dizer que não são “elementos” da natureza, 

que não são essências, que não são coisas que estejam 

simplesmente aí, à espera de serem reveladas ou descobertas, 

respeitadas ou toleradas. A identidade e a diferença têm que 

ser ativamente produzidas. [...] somos nós que as fabricamos, 

no contexto das relações culturais e sociais. A identidade e a 

diferença são criações sociais e culturais. (SILVA, 2000, p.76) 

 

 Portanto, o discurso e a linguagem são chaves para a produção das 

identidades e das diferenças, esses dois operam de maneira relacional e 

posicional, ou seja, não seria possível compreender os sentidos de ser ou 

tornar-se uma “Menina da Fundação” se não houvesse sujeitos que se opõem 

a essa ideia.  

Nesse sentido, Butler reforça e enriquece nossa análise ao dizer que:  
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[...] com efeito, como uma posição se torna uma posição, pois 

está claro que nem toda declaração se qualifica como tal. É 

obviamente uma questão de um certo poder autorizador que 

não emana da própria posição. Minha posição é minha na 

medida em que ‘eu’ – e não me esquivo do pronome – repito e 

volto a dar significado às posições teóricas que me 

constituíram, trabalhando as possibilidades de sua 

convergência e tentando levar em conta as possibilidades que 

elas excluem sistematicamente. Mas claramente não é o caso 

de que ‘eu’ esteja acima das posições que me constituíram, 

saltando de uma para outra instrumentalmente, pondo algumas 

de lado, incorporando outras, embora um pouco da minha 

atividade possa assumir essa forma. O ‘eu’ que seleciona entre 

elas já está sempre constituído por elas. O ‘eu’ é situado; o 

‘eu’, esse ‘eu’, é constituído por essas posições e essas 

‘posições’ não são meros produtos teóricos, mas princípios 

organizadores totalmente embutidos de práticas materiais e 

arranjos institucionais, aquelas matrizes de poder e discurso 

que me produzem como um ‘sujeito’ viável. Com efeito, esse 

‘eu’ não seria um ‘eu’ pensante e falante se não fosse pelas 

próprias posições a que me oponho, pois elas, as que 

sustentam que o sujeito deve ser dado de antemão, que o 

discurso é um instrumento ou reflexão desse sujeito, já fazem 

parte do que me constitui. (BUTLER, 1998, p. 18). 

 

  

  

 Como apresentado, as identidades são construídas a partir da exclusão 

de outras posições existentes. E o discurso é o meio constitutivo dessas 

posições e identidades, estes, por serem dispositivos históricos que não são 

fixos ou engessados, pelo contrário, o discurso tem sentido heterogêneo e é 

passível de fragmentações, descontinuidades, mudanças e transformações, a 

posição de sujeito também não é fixa. Nesse sentido, o discurso de Rosa que 

procede a minha última pergunta nos permite analisar um outro caminho de 

tornar-se “Menina da Fundação” sem ter que necessariamente passar pelos 

projetos de infância e juventude. Sobre isso a profissional diz que: 

  

[...] eu acho que o fato de elas quererem, pensarem algo 

possível, uma mudança, sabe? Tentar modificar de alguma 

forma a realidade delas, acho que o fato de elas pensarem já 

nisso, já faz com que elas, no futuro, se tornem uma parte 
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integrante daqui [da Fundação]. Porque era essa a minha 

visão, eu não era criança da Fundação, mas quando eu entrei 

na Fundação [como estagiária] eu vi uma possibilidade de 

mudança. E eu comecei a entender o contexto de violência da 

minha região, eu comecei a fazer uma autocrítica, uma reflexão 

em relação a tudo isso. E eu também não imaginava que eu ia 

voltar assim. Eu queria voltar, mas não da forma como eu volto. 

E eu acho que essas meninas, que não eram crianças da 

Fundação, mas permanecem nesse processo, que elas 

realmente queiram permanecer nesse processo. Queiram um 

local onde elas possam falar abertamente, que elas saibam 

que aqui dentro elas podem defender os seus direitos, 

conhecer os seus direitos, reivindicar o que cabe a elas por 

direito, e querer passar isso para outras pessoas. E ver que a 

Fundação pode ser uma casa para elas. "Ah, de repente eu 

não tenho nada para fazer hoje lá em casa, mas tem um 

projeto na Fundação - eu vou pra lá, porque lá é um espaço 

aberto de diálogo, e eu posso estar nesse movimento". É ter 

vontade realmente de estar aqui, sabe? Não vontade porque 

"ah, vou trabalhar lá no futuro", mas ter vontade porque sabe 

que aqui é um espaço de diálogo, que ninguém vai ficar 

podando você de alguma forma, entendeu? E eu acho que é 

isso. E eu via várias meninas pelo mesmo projeto nessa 

caminhada, sabe? De uma potencialidade de não estar aqui 

diretamente talvez todos os dias, mas de auxiliar: "poxa, Rosa, 

oh, vi uma oportunidade tal, tem uma menina aí que pode me 

ajudar?". É elas estarem interligadas de uma certa forma, 

conectadas de forma direta ou indireta na Fundação, mas 

sempre com essa visão de propor possibilidades. Eu acho que 

para essas meninas que são de fora, e querem permanecer, é 

se conhecer também. "Nossa! Agora eu estou me conhecendo. 

E o que que eu quero, e o que eu não quero?" E começar a 

reivindicar isso tudo. Se eu quero trabalhar com educação 

infantil, eu posso desenvolver isso também lá na Fundação, eu 

posso ter o apoio deles. Tem pessoas que vão me auxiliar, 

nem que seja estar aqui para perguntar: "eu sei que com a 

Rosa eu posso tirar dúvidas em relação à Educação Física, eu 

sei que a Bianca vai me falar em relação à psicologia. Eu acho 

que também são elas se sentirem confortáveis em relação à 

Fundação. São palavras e atividades específicas, não só tão 

específicas assim, mas essa questão do conforto, de estar aqui 

e ver que é possível, faz com que elas se tornem meninas da 

Fundação também. Não apenas aquelas que passaram pela 

Educação Infantil e tal, que têm essas características muito 

intensas, mas que elas também desenvolvam e estejam nesse 

processo, assim como eu, que não fui criança, desenvolvi e vi 

aqui na Fundação uma forma de aplicar diretamente de alguma 

forma. (Entrevista realizada em outubro de 2019, grifo nosso) 
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  Uma das indicações – não a única – na fala de Rosa, quando utiliza a 

sua própria trajetória pessoal para falar da chance das meninas de “fora” se 

tornarem “Meninas da Fundação”, é o fato de enxergar na Fundação uma 

possibilidade de mudança, de estabelecer vínculos com a organização e 

pensar no desenvolvimento pessoal, para compreensão dessa perspectiva e 

para analisar a complexidade do processo de subjetivação dessa categoria, 

nos basearemos a seguir na trajetória pessoal de Shirley nos projetos da 

organização e na sua trajetória de carreira na Fundação.   

 Diferente das outras duas entrevistadas na categoria “Meninas da 

Fundação”, Shirley inicia a entrevista nervosa e me fala “eu não sou muito boa 

com essas coisas de falar não. Sou muito tímida, não sei nem se vou conseguir 

te ajudar com alguma coisa.”  

Ela começa contando como foi sua entrada e participação como 

usuária dos serviços da instituição:  

[...] eu sempre morei aqui em Guaratiba, né? Eu sou nascida e 

criada em aqui. Sou a mais velha de três irmãos e pensando na 

época que eu entrei na Fundação a gente tinha realmente 

poucas escolas na região. Então a gente sempre fala, assim, 

que vai de geração ‘pra’ geração. Eu estudei na escola que 

meus pais estudaram, que a família do meu pai e meus tios 

estudaram, e aí vai de geração ‘pra’ geração mesmo. Então 

chegava na escola, “ah a Shirley, filha do Élsio, que foi aluno 

da escola”, então me conheciam assim lá na escola [...] a 

minha tia ficou sabendo da inauguração – na época era 

Fundação Assistencial Xuxa Meneghel – isso em 1989 em 

Pedra de Guaratiba, aí meus pais fizeram a inscrição. O 

processo seletivo sempre com o critério de ser pra morador de 

Guaratiba, né? aí meus pais conseguiram, minha mãe veio até 

a Fundação, tinha outro critério, hoje a gente usa o termo “em 

situação de vulnerabilidade social” antigamente era “risco 

social”, né? Aqui também funcionava como creche, quando foi 

inaugurada tinha educação infantil, que era a faixa etária de 3 a 

5 anos em horário integral. E as turmas das Atividades 

Integradas, que hoje são as Oficinas Socioeducativa, 

funcionava meio turno, então tinha turno da manhã e turno da 

tarde, sempre era em horário alternado da escola pública para 

crianças a partir de 6 anos [...] então, aí eu fiquei na Fundação 

participando desses projetos até mais ou menos uns 13 anos 

que era máximo que podia ficar na época - não tinha ainda o 

projeto ‘pra’ Adolescente e Jovens. [...] a Fundação foi uma 

novidade, então eu digo que a gente não tinha- hoje a gente 
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tem uma vila olímpica em Pedra de Guaratiba, antes a gente 

não tinha nada disso aqui. Então eu vinha pra Fundação, eu 

participava dos projetos, na época tinha oficina de judô, tinha 

futebol, tinha natação, que era a que eu mais gostava, tinha 

aula de técnicas agrícolas, que era a parte que a gente mexia 

muito com a questão da natureza, com a horta da Fundação, a 

parte de brincar na Fundação no parquinho [...] então nossa, a 

gente gostava muito de vir pra Fundação, gostava de participar 

de todas as atividades, e aí eu acabava tendo mais convívio 

também com outras crianças, conhecendo  atividades que eu 

nunca tinha feito, que eu nunca tinha conhecido, e eu conheci 

através da Fundação. E coisa que minha mãe fala até hoje, 

que ela agradece muito, é a questão da segurança também, do 

responsável ir trabalhar sabendo que seu filho ‘tá’ num local, 

num espaço seguro. (Entrevista realizada em fevereiro de 

2020) 

 

 A partir desse fragmento narrativo da entrevista com Shirley, já é 

possível identificar algumas diferenças nas práticas discursivas da 

organização. O discurso que organizava o trabalho da Fundação nos anos 90 

estava mais pautado nas práticas de cuidado especificamente com as crianças. 

Os projetos eram voltados para um olhar mais interno, para incluir as crianças 

nas decisões das atividades da organização, e apesar de já trabalhar em rede 

com as instituições locais através do movimento comunitário “Acorda Pedra”, o 

movimento articulado com redes em espaços de controle social ainda não era 

uma estratégia de trabalho da organização. A participação mais ativa nesses 

espaços iniciou em 2001 com a criação da Rede NUDECA a nível regional e 

depois em 2006 com a criação da Rede “Não Bata, Eduque”, à nível nacional.   

 Acompanhando o discurso acionado nessas Redes, a organização 

passou a incluir mais ativamente as crianças e adolescentes nesses espaços 

de participação política a partir de 2009, com a criação de projetos específicos 

de incidência política. Dessa maneira, o discurso acessado e interpelado por 

Shirley antecede as práticas discursivas sobre participação infantil em espaços 

de controle social. As práticas discursivas da época, além da noção do cuidado 

e da garantia de direitos, reforçavam a ideia de que era possível acessar 

oportunidades mais amplas do que as oferecidas pelo território de Guaratiba.   

 Shirley conta que saiu aos 13 anos e foi estudar em uma escola pública 

em Campo Grande, pois nos anos 90 não existia escola de ensino médio na 

região de Guaratiba, sobre isso ela diz que “então eu pegava duas conduções 
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para ir para escola e duas para voltar. Isso ainda acontece até hoje, porque a 

opção que a gente tem é o colégio Heitor dos Prazeres, né? Que foi também 

uma conquista através de um movimento social na época realizado pela 

Fundação [Movimento Acorda Pedra]”. Sobre essa saída da instituição, ela diz 

que: 

 

[...] eu fui em busca porque a Fundação sempre incentivou 

isso, assim, a metodologia da Fundação sempre foi única 

sabe? Apesar de oferecer as atividades de esporte e lazer, 

todas as atividades de todos os projetos da Fundação estavam 

conectadas com o objetivo fim da Fundação, que era trabalhar 

os direitos e deveres de crianças e adolescentes. A questão da 

convivência familiar. Então, isso sempre foi assim, não é desde 

agora. 

 

 Shirley concluiu o ensino médio e cumpriu a promessa de ir em busca 

de novas possibilidades profissionais. Com as limitações no território de 

Guaratiba, precisou buscar em outros territórios. Aos 18 anos, começou a 

trabalhar em uma microempresa de telecomunicação em que seu tio era um 

dos sócios. A empresa ficava no centro do Rio de Janeiro e ela precisava sair 

de casa às 5 horas da manhã para chegar a tempo em sua jornada que 

começava às 8 horas da manhã. Durante o período do ensino médio e início do 

seu trabalho, ela não manteve o vínculo com a Fundação. Enquanto relatava 

que havia trabalhado por quase um ano como recepcionista na empresa, ela 

para por um instante e me fala: 

[...] sabe o que me incentivou a ir trabalhar lá? Na época eu 

tinha muita vontade de fazer um curso de informática. Eu 

queria um que era um curso completo, você fazia praticamente 

1 ano, aí exatamente aquele dinheirinho, o salário que eu 

recebia nesse trabalho, era minha mensalidade do meu curso 

de informática. Então quando eu tive essa oportunidade eu falei 

assim “ah mãe, eu quero fazer um curso de informática, então 

eu vou trabalhar sim no tio para conseguir pagar o curso para 

mim”. E exatamente quando eu acabei de concluir o meu curso 

de informática, dezembro de 2002, foi quando eu recebi uma 

carta da Fundação para eu participar de um encontro de ex-

alunos. Quando chegou aquela carta em casa, me convidando 

‘pra’ participar, eu falei assim, “gente, aí que eu me dei conta 

de quantos anos que eu nem sabia como ‘tava’ a Fundação”. E 

eram os mesmos educadores, praticamente quase todos os 
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profissionais da época de quando eu entrei em 89. Quando eu 

liguei na época quem trabalhava ali na recepção, desde a 

época em que eu fui matriculada na Fundação, era a Vera. Ela 

que atendeu, e aí na hora eu me identifiquei e ela “qual é 

Shirley? Como era um grupo pequeno de 120 crianças, os 

profissionais, todos os profissionais aqui conheciam todas as 

crianças por nome e sobrenome. E na minha época tiveram 3 

‘Shirleys’ na Fundação. Aí a Vera me atendeu e falou “tá, mais 

qual Shirley?”, ela falou “é a Shirley Melo, Shirley Pereira ou 

Shirley Souza?”. Ela lembrou ainda, né? Esse foi justamente o 

período em que a Vera estava se desligando da Fundação. 

(Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

 Depois desse contato, a direção da Fundação ligou novamente para 

convidar Shirley para uma entrevista para a vaga da Vera. Shirley conta com 

detalhes como se estivesse revivendo o momento:  

[...] e aí no dia seguinte a Angélica [diretora geral] ligou para 

mim, eu atendi, nossa para mim foi maior emoção, fazia anos 

que eu não falava com a Angélica. ‘Pra’ mim também foi uma 

surpresa eu “gente, a Angélica ligando para o meu trabalho?”. 

Aí ela “esse telefone é do seu trabalho?”, eu falei “é”, aí 

aquelas coisas de Angélica né? Sempre foi assim, querendo 

saber de tudo. “Quanto tempo que você está aí? O que você 

faz aí?”. E praticamente ela já começou o processo seletivo, a 

partir do momento que eu atendi o telefone. Porque isso era 

uma das coisas que eu mais ia fazer aqui na Fundação. Ela 

“olha, uma coisa eu já vi que você sabe fazer, que você atende 

o telefone muito bem!”. Até que me perguntou “o que você 

acha de você vir ter uma experiência, de você vir trabalhar 

conosco?”. Na hora eu fiquei meio, pensei assim “gente, é 

verdade mesmo, trabalhar na Fundação?”. Foi num período 

também que a empresa onde eu trabalhava já não estava 

numa situação também muito boa, e por trabalhar com meu tio, 

ele entendia. Ele sempre falava para mim “olha sobrinha, você 

está aqui, eu estou te dando uma oportunidade, mas a primeira 

oportunidade que for melhor para você, não pensa duas vezes, 

eu vou te dar qualquer e todo tipo de apoio”. (Entrevista 

realizada em fevereiro de 2020). 

 

 Para Shirley, trabalhar na Fundação representava uma oportunidade de 

desenvolvimento, mas também uma oportunidade de estar mais próximo de 

casa. Ela continua dizendo que:  
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[...] sinceramente, eu nunca imaginei trabalhar na Fundação. 

Acho que qualquer pessoa ficaria também surpresa, o lugar 

onde você fez uma atividade, participou de um projeto a 

infância inteira, e aí no meio de não sei quantas crianças 

matriculadas na Fundação durante o período de 89 a 2002, eu 

recebo esse convite de ir para a Fundação, assim, eu admito 

que fiquei com muito medo [...] aí no dia do encontro, sentei 

com elas para conversar e topei de cara! Primeiro que seria 

uma oportunidade de fazer outras coisas, de sair um pouco 

daquela salinha de escritório, eu trabalhava atendendo o 

telefone como recepcionista, e também vou te dizer, pela 

distância. Eu falei assim “gente, eu vou trabalhar do lado da 

minha casa”. Aí eu comecei a trabalhar na Fundação no dia 02 

de Janeiro de 2003 [...], a Vera estava aqui desde 89! Ela criou 

um vínculo né, quase que um vínculo familiar com os 

profissionais que estavam aqui. Então assim, te digo que os 

três primeiros meses, o que eu tive que encarar mesmo era 

essa questão “pô, a Vera saiu e quem é essa menina que tá 

aqui hoje?”. Eu falei assim “ah, eu estou aqui, eu vou ter que 

conquistar esse espaço. (Entrevista realizada em fevereiro de 

2020) 

 

 Ela conta que depois que começou a trabalhar na Fundação teve 

inúmeras oportunidades de desenvolvimento profissional, o que contribuiu para 

que ocupasse uma posição de sujeito de referência em sua família. Mas o 

trabalho na organização também possibilitou que Shirley virasse referência na 

comunidade, que agora a conhece como “Shirley da Fundação”. Sobre esse 

processo ela conta que:  

[...] a gente conseguiu muita oportunidade de qualificação 

profissional. Eu fui beneficiada também de fazer o curso de 

inglês da Fundação. Então mesmo a gente trabalhando aqui, a 

Fundação sempre teve o interesse de dar continuidade na 

nossa formação. Quando eu entrei na Fundação, que eu tinha 

apenas o ensino médio e o meu curso de informática, a 

Angélica sempre conversava muito comigo “olha Shirley, a 

gente chegou num teto que a sua contratação é como 

recepcionista, mas a gente pensa em te dar uma promoção, 

em te promover, mas para a gente te promover você precisa se 

qualificar, né? Você precisa ter uma formação”. E aí ela me 

incentivou “o que que você acha em fazer um curso técnico em 

secretariado? Que aí a gente pode te dar uma promoção como 

secretária, você deixa de ser recepcionista para ser secretária”. 

Me interessei e aí eu pesquisei o curso no próprio sindicato das 

secretárias. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 
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 Ela conta que depois disso recebeu uma promoção para trabalhar como 

assistente administrativa, anos mais tarde, em 2012, ingressou na Faculdade 

de administração através de uma ação da Fundação que custeou integralmente 

a formação universitária de algumas funcionárias.   

 A trajetória pessoal de Shirley nos traz alguns pontos de reflexão. O 

primeiro dele é sobre o processo de subjetivação na posição de sujeito “Menina 

da Fundação”, e o segundo é sobre as mudanças na prática discursiva da 

organização. Como relatado por Shirley, durante a época em que participava 

enquanto usuária dos serviços da organização – em sua infância e mesmo 

depois dela – ela era reconhecida pelos profissionais da organização como 

Shirley Pereira, seu nome e sobrenome. Fora do ambiente institucional, na 

escola ou na comunidade era reconhecida como Shirley filha do Élsio. A 

posição de sujeito “Menina da Fundação” ou “Shirley da Fundação” foi 

construída anos depois a partir da sua atuação profissional.  

 Durante minha entrada no campo como pesquisado, mais de uma 

profissional me indicou conversar com Shirley porque ela era “uma menina da 

Fundação”, reconhecida internamente por outras funcionárias assim pela 

trajetória de carreira que construiu na organização, por ter conseguido 

aproveitar as oportunidades e construído um lugar de referência dentro de sua 

família, mas também no território de Pedra de Guaratiba onde as pessoas as 

reconhece como “Shirley da Fundação”, a pessoa que é acionada para 

informações sobre serviços, que é o primeiro contato com as famílias que 

inscrevem as crianças na organização, que escuta e acolhe com cuidado e 

carinho, segundo relatado em entrevista.  

 Quando comparamos as trajetórias pessoais de Muriel, Viviane e Shirley 

percebemos também uma mudança na prática discursiva da organização e, 

consequentemente nos discursos das entrevistadas e nos sentidos que dão 

para o que é ser uma “Menina da Fundação”, como analisamos no tópico 

anterior. O discurso da organização – e as práticas institucionais – na década 

de 90, era voltado para a proteção, o cuidado e o desenvolvimento de sujeitos 

que tivessem autonomia para “correr atrás das oportunidades” para mudar o 

seu próprio contexto socioeconômico e familiar. Como podemos analisar na 

fala seguinte de Shirley: 
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[...] tudo o que eu pretendo porque eu quero buscar mais 

ainda, eu penso em continuar correndo atrás, me formando, me 

especializando, mas eu digo que eu acho que tudo o que eu 

conquistei até hoje na minha vida eu devo à Fundação. 

(Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

  Nesse sentido, a profissionalização era uma dessas possibilidades de 

“melhorar de vida”. O discurso, dessa maneira, era mais focado no indivíduo, 

nas mudanças individuais. Isso não exclui o fato de a organização nessa época 

já desenvolver um trabalho em rede local para o desenvolvimento do território. 

Ao falar sobre os impactos do trabalho da Fundação, Bianca afirma 

ainda que a construção de carreira na Fundação Angélica Goulart é um dos 

principais objetivos das crianças desde muito cedo:  

[...] eu acho que o primeiro impacto é a própria política da 

Fundação de investir que o corpo de funcionários da Fundação 

seja prioritariamente composto de ex-alunos dos projetos. 

Então, eu acho que isso traz um impacto para as Meninas da 

Fundação de vislumbrar projeto de vida desde muito nova. 

Porque elas veem, desde muito novas, aquela menina que era 

adolescente de um projeto, depois virarem educadoras delas, 

depois virar a coordenadora delas, depois virar a secretária da 

Fundação e hoje em dia até mesmo o presidente da Fundação. 

Então eu acho que essa representatividade profissional interna 

já tem um impacto desde muito nova mesmo, verbalizado. É 

muito comum, por exemplo, você pegar turmas de crianças 

bem pequenininhas no projeto “Conectados com o Brincar”, 

que são crianças com 5 anos de idade, delas falarem assim 

‘quando eu crescer eu vou ser igual a Shirley, quando eu 

crescer eu vou trabalhar na Fundação’. Então quando você 

pergunta, geralmente, para essas meninas qual é o plano da 

vida delas, o projeto da vida, elas muito pequenininhas fazem 

uma visão clara de futuro de trabalhar na Fundação. Eu acho 

que esse significante de oportunidade profissional acaba dando 

impacto também nessa menina na comunidade, porque ela vê 

perspectivas profissionais para ela no futuro, então isso faz 

com que ela se veja menos naquele lugar de dependente ou de 

vulnerabilidade desses estereótipos de gênero da comunidade. 

 

 Essa percepção foi confirmada por Muriel ao relatar sobre os seus 

planos profissionais quando era criança. Porém, esse parece já não ser o seu 

principal objetivo, construir uma carreira na organização já não é o seu maior 

objetivo. Existem possíveis explicações para isso. A primeira delas é que Muriel 
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desenvolveu um trabalho de pesquisa6 na Fundação no final de 2019 e logo 

depois saiu de casa para morar sozinha, segundo ela, foi um processo difícil de 

transição e ela não se sentiu tão apoiada, provavelmente houve um 

estranhamento no tratamento, já que Muriel agora ocupa outra posição de 

sujeito. A outra justificativa, que foi apresentada pela própria Muriel em outros 

trechos da entrevista, é que a sua participação em outros círculos sociais e 

espaços fora do território e da instituição direcionou seu olhar para novas 

possibilidades. Sobre as mudanças de objetivos ela diz que:  

[...] quando eu comecei, meu sonho era trabalhar na 

Fundação, ser educadora. Aí hoje em dia eu já não sei. O 

Wanderson [funcionário da organização] que me pergunta 

muito, sabe? Ele fica falando “Ah você é uma das mais 

competentes para trabalhar no projeto da KNH. Isso querendo 

ou não me deixa feliz, mas eu fico assim, não sei. Eu gosto 

muito da Fundação, mas eu acho que as vezes é importante a 

gente ir e depois a gente retornar. Mas eu ficaria muito feliz se 

eu trabalhasse na KNH, é uma coisa muito estranha. Eu 

trabalharia super por esse contexto de trabalho. Ter esse 

cuidado, esse afeto. Ter a liberdade de fazer o que você quer 

fazer. Mas meu sonho mudou quando eu me mudei, quando eu 

saí de casa. Eu fiquei triste. Não que eu quisesse todo o apoio 

do planeta terra, mas eu me senti muito sozinha, eu fiquei 

muito sozinha. Porque sei lá, foi muito julgamento. Muito 

julgamento dos meus amigos da Fundação também. E agora 

que eu estou voltando, parece que eu estou conhecendo a 

Fundação de novo. É isso que eu estou sentindo. Agora a 

Muriel adulta, não a Muriel criança, sabe? Estão me olhando 

com um olhar mais profissional e eu acho que isso é bom. Eu 

acho que o que é diferente é que não tem mais muita pergunta. 

As perguntas mais pessoais são mais no contexto de 

locomoção, como eu vou fazer para me deslocar até aqui. Não 

de falar da minha mãe. Então eu não preciso ficar dando tanta 

explicação. Agora me perguntam se eu quero conversar sobre 

isso, mas não te uma forma ‘impositiva’ sabe? Então eu estou 

gostando.  

 

  Ademais, a partir dos anos 2000, percebem-se mudanças nas práticas 

discursivas – e institucionais –, agora, o foco é no desenvolvimento de sujeitos 

críticos às desigualdades e aos problemas sociais, que participam ativamente 

de espaços e decisões políticas. A posição de sujeito das “Meninas da 

                                                 
6 Ver no apêndice c, nos anexos dessa pesquisa. 
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Fundação” passa a ter um sentido mais militante e subversivo. Ocupam 

também uma posição de referência na comunidade, só que agora no sentido 

de serem lideranças e procuradas para denunciar ou resolver problemas 

comunitários. Esse processo de mudança é apresentado na fala de Rita, em 

um dos trechos da entrevista em que diz que: 

[...] e foi aí que a gente foi também entendendo que os espaços 

de controle social eram um espaço fundamental, e que nosso 

diferencial era levar os adolescentes e as crianças para esses 

espaços, era meio, virar um pouco a cara desses lugares que 

pensam a política da infância, deliberam a política da infância, 

mas só pensado por adultos. E a gente acabou assim, em 

todas essas redes. A gente tem dois diferenciais, que são 

princípios do nosso trabalho institucional: a prevenção das 

violências e o direito à participação de crianças e adolescentes. 

Esse empoderamento, como sujeitos de direitos, como quem 

constrói sua própria história, e como quem tem muito a dizer e 

a propor, e deve ser ouvido, deve ser escutado, deve ser 

valorizado. Então a gente acabava, nesses espaços de redes, 

sempre propondo levar as crianças, levar os adolescentes, 

fazer as escutas, colocá-los para propor. (Entrevista realizada 

em março de 2020) 

 

 Como analisado ao longo desse tópico, o processo de subjetividade pelo 

qual participantes ou ex-participantes tornam-se “Meninas da Fundação” é 

gradativo, mas não linear e não inescapável, uma vez que existem diferentes 

caminhos para alcançar essa posição de sujeito e não são todas as meninas 

que conseguem chegar nela. 

 A não linearidade aponta também para desafios, conflitos, tensões e 

interrupções. Essas questões surgem a partir do entrecruzamento de diferentes 

círculos sociais em que esses sujeitos estão inseridos ou transitam. Há 

também outros fatores que fazem com que essas meninas interrompam esse 

processo dentro da organização, como analisaremos brevemente a seguir na 

trajetória de Viviane: 

 

[...] infelizmente, eu não dei continuidade, é uma coisa que eu 

fico muito triste, mas eu não dei continuidade porque nessa 

época, eu fiquei grávida da minha filha, então foi uma pausa na 

minha vida muito grande. Tipo caiu o meu mundo, infelizmente 

foi um erro meu, como que pode uma pessoa que vive falando, 
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que tem toda a informação dá esse mole? Foi uma pausa muito 

grande na minha vida e nessa época nem para a Fundação eu 

ia. Nessa época a Fundação me chamou para participar do 

projeto Entrelaços, que era um projeto dedicado às meninas 

que tiveram filhos cedo mesmo, na adolescência. Mas foi uma 

coisa que eu não me sentia à vontade na época, porque, eu 

meio que interrompi todos os meus planos por uma coisa que 

eu nem esperava. Não sei se eu sentia vergonha, se não 

queria mesmo participar. E não fui. Quando minha filha tinha 4 

meses, abriu uma nova turma e para eu não perder esse 

vínculo com a Fundação por causa do neném e eu aceitei. 

Participei do Projeto em 2016 e era mais, tipo assim, conversar 

em relação de como a gente se sentia, que a gente se 

transformou em menina mulher. 

Pergunto se ela se identificava com esse nome que davam para elas 

“menina mulher” e ela responde: 

[...] então, era muito confuso porque assim meu pensamento, 

meu espírito, minha cabeça ainda era meio que de 

adolescente, sabe? Porque eu era adolescente e ao mesmo 

tempo eu já tinha que ter posturas, formas de agir como uma 

mulher. Foi uma transação um pouco confusa, eu não acredito 

que eu me identificava 100%. Hoje eu falo, hoje eu sou mulher 

porque eu me vejo assim, mas antes eu não me via. Então eu 

já me via muito como uma adolescente [...] eu sinto muita falta 

e, infelizmente, fiquei muito triste porque, vamos dizer assim, 

no auge da minha carreira, eu fui interrompida por causa da 

gravidez, mas eu penso que eu consegui, sabe? Deixar um 

nome na história. E eu sei que ali [na Fundação] vai ser sempre 

um lugar que vai abrir as portas para mim. (Entrevista realizada 

em março de 2020, gripo nosso). 

 

 Percebe-se a partir desse fragmento narrativo que mesmo retornando 

após a gravidez, Viviane volta para a organização ocupando outra posição de 

sujeito. O projeto de incidência política já não era uma opção ofertada a ela, 

agora retorna na condição de mãe e as nomeações acionadas pelas 

profissionais são outras. Viviane fala até que deixou o projeto “no auge de sua 

carreira”. Ela Passa de “Menina da Fundação”, que representava a organização 

em fóruns regionais e nacionais para “Menina Mulher”, com novas 

responsabilidades e um novo papel também, o de mãe. No entanto, o foco do 

projeto Entrelaços – além do fortalecimento do vínculo afetivo entre cuidadores 

e crianças, a fim de prevenir os castigos físicos e a violência intrafamiliar contra 

crianças – era problematizar relações e gênero e o significado social de ser 
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mãe, para que as adolescentes não abandonassem por completo os seus 

projetos de vida. Viviane afirma que:  

 

[...] então isso como mulher, hoje, me despertou querer 

conhecer outros lugares fora daqui [Guaratiba], sabe? Ver que 

o mundo não é só aqui, porque a gente quando vive muito num 

bairro, a gente fecha todas as portas, e eu já não penso dessa 

forma, penso em conhecer outros lugares, penso que se um 

dia eu tiver oportunidade e tiver que trabalhar em outro bairro 

eu vou [...] eu consigo planejar para minha vida coisas que 

antes eu não conseguia nem pensar. Pretendo ano que vem 

começar a faculdade de fisioterapia e é uma coisa que eu sei 

que vou conseguir. Eu acho que se eu não tivesse passado por 

todos esses projetos e não tivesse tido todo esse 

amadurecimento tanto como criança, como adolescente, como 

adolescente mãe, como mãe, talvez eu não teria essa estrutura 

que eu tenho hoje. 

 

 No próximo tópico, analisaremos possíveis consequências de ocupar 

essa posição de sujeito, identificando os momentos nas trajetórias pessoais 

das “Meninas da Fundação” em que as tensões e conflitos nos cruzamentos 

dos círculos sociais evidenciam-se à medida que elas desafiam as normas, 

principalmente as de gênero, fato que reforça as suas posições subversivas.  

 

3.4.2 Consequências de tornar-se uma “Menina da Fundação”:  
possibilidades e riscos 

 

Nesse último tópico trataremos de abordar as possíveis 

consequências, segundo percepção das entrevistadas, de tornar-se uma 

“Menina da Fundação”, faremos essa análise abarcando a noção de poder em 

Foucault. Ao dedicar seus estudos acerca da análise de poder, Foucault busca 

contrapor-se à ideia de poder como sendo uma teoria. Seus estudos debruçam 

sobre o que denomina de “teoria da prática”, na qual esforça-se em descrever 

em termos teóricos as normas que visam regular as práticas discursivas dos 

sujeitos, ou seja: 

[...] não se trata de analisar as formas regulamentares e 

legítimas do poder em seu centro, no que possam ser seus 
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mecanismos gerais e seus efeitos constantes. Trata-se, ao 

contrário, de captar o poder em suas extremidades, em suas 

últimas ramificações, lá onde ele se torna capilar; captar o 

poder nas suas formas e instituições mais regionais e locais. 

(FOUCAULT, 1979, p.102).  

 

Desse modo, o autor propõe fazer uma análise do poder não 

interessado em sua origem, mas sim em identificar como o poder opera. Nesse 

sentido, ele afirma:  

[...] se tentamos construir uma teoria do poder, será necessário 

sempre descrevê-lo como algo que emerge num lugar e num 

tempo dados, e daí deduzir e reconstruir a gênese. Mas se o 

poder é, na realidade, um conjunto de relações abertas, mais 

ou menos coordenadas (e, de fato, mal coordenadas), então o 

único problema consiste em se munir de uma rede de análise 

que torne possível uma analítica das relações de poder 

(FOUCAULT, apud, DREYFUS & RABINOW, 1995, p. 202).  

 

  

 Segundo análise de Dreyfus e Rabinow (1995), “para Foucault, o poder 

não é uma mercadoria, uma posição, uma recompensa ou uma trama; é a 

operação de tecnologias políticas através do corpo social”. Dessa maneira, os 

sujeitos são entendidos como produtos de mecanismos que transmitem e 

articulam o poder. Em outras palavras, por se tratar de uma produção histórica, 

todos os sujeitos ocupam uma posição de subordinação do poder e, como 

subordinados, são meios de transmissão e realização do poder.  

 Para captar a complexidade do poder e das relações desiguais 

estabelecidas por ele, Foucault busca examinar como o poder se materializa, 

ou seja, captá-lo na extremidade, observando sua operação nas práticas reais 

e efetivas e fazendo uma crítica construtiva à realidade existente nos discursos. 

 Para o autor, as práticas discursivas têm o poder de formar objetos e 

sujeitos e, portanto, fazendo com que essas formas se prolonguem e penetrem 

em instituições. Para ele, as manifestações do poder não se restringem às 

instituições políticas, como apresentam Dreyfus e Rabinow (1995), “o poder 

vem de baixo, ele é multidirecional, funcionando de cima para baixo e de baixo 

para cima”. Contanto, o poder encontra sua eficácia e começa, de fato, a 

funcionar quanto é estabelecido, incorporado e disseminado por esses 

mecanismos institucionais. Para Foucault, o poder é produtivo, ou seja, produz 
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sujeitos e, consequentemente, agências. Nesse sentido, os sujeitos, 

constituídos pelo poder, transitam e possuem fluidez de acordo com as 

sujeições às quais estão submetidos.  

 A compreensão do processo de subjetivação das “Meninas da 

Fundação”, realizada no tópico anterior, nos fornece base para análise do 

poder operando tanto nas forças coercitivas presentes nos círculos sociais que 

esses sujeitos transitam como na possibilidade de resistência dos sujeitos a 

essas forças, através dos saberes acionados a partir da sua participação em 

determinados círculos. Com base nisso, focaremos a seguir em apresentar os 

conflitos e tensões que surgem no cruzamento da participação dessas meninas 

em espaços que discutem e defendem a participação política de crianças e 

adolescentes –  a Fundação Angélica Goulart é um desses espaços – e em 

espaços que reforçam e/ou reproduzem as normas regulatórias e coercitivas 

Ademais, faremos uma breve análise da relação da posição de sujeito 

“Meninas da Fundação” com a violência.  

 Ao falar sobre os impactos da participação das Meninas nas atividades 

proporcionadas pela Fundação, Rita diz que:  

 

[...] acho que um dos impactos é a construção de um sujeito 

que pensa, não com uma cela na frente dos olhos, mas de 

forma mais aberta e mais ampla. Pessoas que reconhecem as 

outras pessoas como sujeitos de direitos como elas. Uma 

construção crítica da realidade que vive, de não aceitar tudo 

como pronto e acabado. Acho que são alguns resultados que a 

gente contribui. Não foi a gente que fez isso ser desse jeito 

não, mas contribuiu com a forma com que a gente lida com as 

crianças, adolescentes e as famílias, o cuidado, a empatia, o 

reconhecimento de que são pessoas que têm que ser 

respeitadas. (Entrevista realizada em março de 2020) 

 

 

 A narrativa de Rita aponta para construção de um ‘governo de si’ que 

possibilita a análise crítica das situações que vivenciam. Sobre isso, Neto diz 

que:  

[...] Ettlinger (2011), ao dizer que enquanto a 

governamentalidade da população envolve um governo à 

distância, o governo de si ‘permite um indivíduo criar um 

distanciamento entre si mesmo e o sistema de governo, ao 

reconhecer e situar criticamente a si mesmo naquele sistema’. 

Esse trabalho de si para consigo não corresponde, ao menos 
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na modernidade, a um programa preestabelecido com objetivos 

definidos a serem alcançados. Busca-se, ao mesmo tempo, 

uma recusa de certo modo de governamentalidade, e a 

promoção de ‘novas formas de subjetividade”. (NETO, 2017, 

p.18) 

 

 

 Vejamos a seguir uma das situações vivenciadas por Muriel em que ela 

se opõe às imposições da escola. Pergunto a Muriel o que a sua participação 

nos projetos da Fundação impactou na sua trajetória:  

 

[...] então acho que a Fundação me ajudou muito, a entender 

muitas coisas, e como lidar também com esses problemas que 

estavam por vir, de falta de acesso à cultura, de falta de acesso 

à educação. Teve muito impacto na minha crítica a escola. O 

diretor não fala comigo até hoje por conta do meu 

posicionamento. Teve uma campanha para tirar ele porque a 

diretora foi exonerada no meu primeiro ano de ensino médio, e 

eu não estava entendendo nada de exoneração, não sabia 

nem o que que era. Ele entrou do nada na escola, mandando, 

trancando a gente, eu fiquei muito bolada porque eu estava 

nesse momento de mobilização na Fundação, entendendo de 

direito e eu queria fazer movimento. No primeiro momento que 

teve a campanha para tirar ele, eu fui. O primeiro ano do 

ensino médio, o pessoal tudo assustado. E o pessoal do 

terceiro que já estava há muito tempo fez uma mobilização de 

ninguém ir de mochila para ninguém subir para a aula. Eu fiz 

isso. Era meu primeiro ano, primeira semana de aula, e eu já 

estava super com eles. O pessoal na minha turma de primeiro 

ano não fez a mesma coisa. Eu perdi matéria, perdi prova. 

Depois eu recuperei tudo, mas é que eu não gostei do jeito que 

ele chegou lá, e eu não achava certo também. O diretor não 

gostou também porque eu criei o grêmio da escola. Eu soube 

que tinha a lei do grêmio e eu fui atrás da lei do grêmio, a 

Fundação me ajudou muito com isso. A gente foi pesquisar e 

levaram a gente para conhecer criador da lei do grêmio lá no 

centro da cidade através do projeto “Educando o olhar”, e eu já 

estava em outro patamar, já estava indo de outra forma para 

escola, e aí o diretor ficou muito bolado. (Entrevista realizada 

em fevereiro de 2020) 

 

 Como podemos perceber, a partir dos saberes adquiridos em sua 

participação em círculos sociais que debatem e constroem conhecimentos e 

verdades sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, incluindo o direito 

de participar ativamente das decisões que as afetam, Muriel pôde agir 

resistindo às imposições opressoras da liderança da escola a partir de um 
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posicionamento crítico. Essa análise crítica também é percebida quando Muriel 

fala sobre os principais problemas de Pedra de Guaratiba e como a escola 

contribui para que as/os alunas e alunos não desenvolvam um sentimento de 

pertencimento com o território e não façam uma análise crítica sobre ele:  

  

[...] eu acredito que a Pedra [Pedra de Guaratiba] é muito 

esquecida, não só pelas pessoas que vem de fora porque elas 

não têm tanta obrigação de fazer nada, mas principalmente por 

quem é morador daqui. Quem conhece a Pedra tem obrigação 

de fazer alguma coisa, eu não sei se estou sendo radical 

demais. Mas pô, sabe da realidade, sabe que é chato, foi para 

outros lugares e sabe como melhorar e não fazem nada. Eu 

acredito que seja por conta desse não pertencimento sabe? 

Teve uma aula de geografia [na escola] que a gente foi falar 

sobre favela, e aí as pessoas falando sobre Rocinha, 

Providência e aí eu falei “vou falar sobre o Piraquê!” [Favela 

situada em Pedra de Guaratiba]. E o pessoal “como assim? 

Piraquê não é favela, garota! A professora ficou chocada. Eu 

pensei no Piraquê porque teve uma formação que uma 

educadora da Fundação falou sobre favela e ela passou para a 

gente, o mínimo sobre desfavelização e de pensar a favela e o 

termo favelado que é usado de maneira muito pejorativa. E na 

escola a gente tinha que estudar só para o Enem. A gente não 

era nada, já morava em um bairro que não tinha nada. Poucos 

professores eram iguais o peixinho que vai nadando contra a 

corrente no Rio Piracema. Mas a escola não foi um lugar muito 

legal para mim. O lugar onde eu me sentia livre para fazer tudo 

era dentro da Fundação. Porque lá dialogava com o que eu 

realmente vivia, a escola não. A Fundação dialogava sobre a 

falta de acesso, dialogava com o bairro aonde eu morava, 

dialogava com as coisas que eu via. Tipo assim, na escola, 

beleza, falava sobre a história do Brasil, eu sempre achei que 

poderiam explicar a história do Brasil entendendo a Pedra de 

Guaratiba. Porque tem todo o histórico de portugueses que 

vieram ‘pra’ cá, porque aqui era um lugar de engenho. Então 

eu poderia ter entendido muito mais do que falando de um 

lugar abstrato porque eu não via, eu não conhecia e aqui eu 

conhecia. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

 Nota-se que os discursos produzidos nos círculos sociais de 

organizações de defesa dos direitos das crianças e adolescentes, incorporado 

pelas adolescentes que circulavam nesses espaços, contribuem para que elas 

construam um posicionamento mais autônomo em contraponto ao ‘controle 

social’ imposto historicamente pela escola. Esse fato faz com que essas 
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meninas se estabeleçam em uma posição subversiva, à medida que são 

reconhecidas como ‘abusadas’ e ‘revoltadas’, e também se reconhecem nessa 

posição, como veremos a seguir. 

 No entanto, a escola não é o único lugar que esses sujeitos enfrentam 

imposições e tensões. Um ponto em comum na fala de todas as entrevistadas 

foi a respeito das normas de gênero impostas no ambiente familiar e a postura 

das meninas em desafiarem essas normas e padrões estabelecidos, ao ponto 

que o debate sobre as relações de gênero se tornava presente nas atividades 

da Fundação, como podemos verificar na fala de Viviane: 

[...] essa minha fase adolescente foi a minha fase rebelde. Digo 

assim, não é que eu fazia besteira ou aprontava, mas eu era 

muito respondona. Então, por ter essa autonomia de falar muito 

o que eu penso se eu não achasse que era certo a pessoa falar 

comigo de alguma forma, eu sempre bati meio que de frente. 

Eu falava a minha opinião e às vezes as pessoas não 

gostavam muito. Eu lembro que em casa quando eu comecei a 

ficar adolescente, nessa minha fase que eu falo que era 

rebelde, é porque eu contrariava, sabe? Eu não aceitava o 

porquê não. Tipo assim, ah, por que eu não posso fazer isso? 

Então, eu não aceitava só o não. O não ele tinha que vir com 

alguma justificativa e eu nessa época era bem questionadora. 

Por exemplo, eu sou a única menina entre quatro irmãos, são 3 

meninos e minha mãe querendo ou não ela tinha esse 

preconceito de tipo “ah, ele pode porque ele é homem” e eu 

não posso porque sou mulher. Eu sempre questionava, “mas 

por que não? Só por que ele é homem e eu sou mulher? Qual 

é a diferença?” E o espaço para gente conversar muito sobre 

isso [questões de gênero] era na Fundação. A escola não era 

lugar disso. 

 

 Segundo relato das profissionais da organização, a violência de gênero 

é um dos principais problemas enfrentados pelas meninas da região de 

Guaratiba. Nesse sentido, Rosa afirma que:  

[...] as meninas que são da Fundação, elas já têm uma reflexão 

muito maior sobre a forma como elas atuam no território em 

determinadas situações que possam acontecer de conflitos. 

Agora, violências dentro de casa é que elas não sabem como 

agir, aí não tem realmente como elas se posicionarem, então 

elas buscam auxílio aqui na Fundação, porque elas sabem que 

a gente vai intervir [...] as maiores violências que eu percebi 

foram violências domésticas mesmo. Eram violência física por 

uma aproximação muito grande dos parentescos, sabe? Na 
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maioria das vezes eram padrastos, primos, os próprios pais. 

Por uma questão de não saber estratégias de educação 

também tinha agressão física de mãe com filho, mas o que eu 

mais percebi na fala delas era do pai, do padrasto, do irmão em 

relação ao corpo delas. E isso em toda Guaratiba, em toda a 

extensão mesmo. Elas falavam, "meu irmão me violentou por 

um longo tempo" e as mães não acreditavam. Então esse é o 

tipo de violência mais nítido que eu presenciei aqui quando era 

estagiária e que continua até hoje. (Entrevista realizada em 

outubro de 2019). 

 

 

 Rita diz ainda que o trabalho da Fundação tem impactos positivos, 

porém, traz também impactos negativos para as meninas que interpelam uma 

posição de sujeito crítica. Pergunto quais são esses impactos negativos e ela 

diz:  

 

 

[...] eu acho que muitas vezes a gente sofre muito, porque 

quem é assim abusada, que não tem medo de falar o que 

pensa, quem reivindica os seus direitos, sofre muito, toma 

muita ‘porrada’, né? Eu acho que acaba criando embates 

porque não aceita qualquer coisa, não aceita tudo como dado, 

fechado, pronto e acabado. E criar questionamentos, contra 

argumentar, isso cria problemas. Isso é fato. Ainda mais na 

sociedade que a gente está atualmente. Por exemplo, a família 

da Roberta, as meninas nunca aceitaram algumas situações de 

violência da mãe, mesmo em nome de: “eu quero todo o bem 

das minhas meninas” e que não é mentira, mas que se 

transformava numa pressão tão absurda para serem “as 

melhores pessoas do mundo” e que oprimia demais elas. As 

meninas nunca aceitaram, elas sempre contra argumentaram, 

isso sempre aumentou a violência na casa delas. Tem esses 

impactos negativos do preço que a gente paga por ser mais 

crítica, mais aberta, por respeitar a diversidade, ou ser a 

diferente – dito pela sociedade como aquela que é diferente, 

entendeu? 

 

 Desse modo, as características que fazem com que as “Meninas da 

Fundação” ocupem uma posição de liderança, de referência, que ajam com 

maior autonomia, são as mesmas que as colocam em riscos, pois dependendo 

do círculo social que estejam, o seu posicionamento é contrário aos discursos 

normativos e desafiam as normas reguladoras. Nesse sentido, as forças 

opressoras se manifestam a partir da violência.  
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 É possível perceber de maneira mais evidente esses aspectos no relato 

de Muriel sobre sua trajetória e as tensões e conflitos familiares vividos por não 

performar de acordo com normas de gênero estabelecidas. Em seu relato, 

Muriel também identifica a Fundação como um lugar em que ela não era 

obrigada a seguir essas regras e se sentia livre, diferente do seu ambiente 

familiar, como podemos verificar a seguir: 

 

[...] eu gostava da Fundação por ser um lugar em que eu podia 

fazer nada. Porque quando eu ia para casa eu tinha que fazer 

tudo. Eu tinha que limpar, eu tinha que cuidar da minha mãe, 

eu tinha que cuidar da minha irmã, eu tinha que dar conta de 

não ter um pai presente. Então tinha que dar conta de um 

monte de coisa, tinha muito problema. E na Fundação não, era 

um lugar onde eu podia não fazer nada. “Hoje eu não vou fazer 

nada [ênfase, como se isso fosse libertador]”. Hoje eu vou vir 

para cá [Fundação], e vou matar todas as aulas e vou ficar 

aqui. Porque lá é nosso espaço, sabe? E até hoje assim. Hoje 

em dia eu volto para casa, eu não estou morando mais com a 

minha mãe, mas toda vez que eu volto para aquele espaço é 

um problema, um atrás do outro, parece que nunca tem 

solução, porque não querem solução mesmo, já se 

acostumaram daquele jeito eu tendo que dar conta de tudo. Eu 

acho que eu dei conta de tudo, de todo mundo e não dei conta 

de mim. Meu irmão geralmente me batia muito quando eu era 

criança porque ficava só eu e ele. Então ele me batia para eu 

fazer comida, ele me batia porque ele queria bater. Ele é muito 

agressivo. Ele apanhou muito também, tem todo um contexto. 

Ele apanhou muito dos meninos na rua, apanhou muito da 

minha mãe, apanhou muito do meu tio, apanhou de todo 

mundo. Só que não justifica. Eu lembro quando meus seios 

estavam nascendo tinha uma bolinha, eu ia lavar a louça e ele 

me empurrava, me empurrava assim na pia e doía. Doía 

porque doía natural e doía porque ele me empurrava. Eu 

contava para a minha mãe e ela só ignorava. 

 

 Pergunto se ela também apanhava da mãe e Muriel responde que: 

 

[...] não, mas ela fez violência psicológica comigo a minha vida 

inteira. Minha mãe nunca foi de me bater não. Mas ela me 

violentou psicologicamente muito, muito mesmo. Minha mãe 

não gostava muito da Fundação porque ela falava que eu fiquei 

muito rebelde, que eu respondia muito, que eu estava com 

muita ‘respostinha’. Desde muito cedo eu tive que me virar 

muito sozinha, se não fosse a Fundação eu ia ser muito 
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sozinha. Eu fui muito independente desde cedo, de já saber o 

que eu queria, de já querer trabalhar, de ganhar bolsas em 

projetos da Fundação. E aí eu cansei também sabe? Era muita 

coisa em cima de mim, eu não conseguia focar e eu não 

escolhi, eu não escolhi nada disso. Na Fundação era um lugar 

que eu falava sobre esses problemas, todo mundo sabe 

abertamente, tudo, tudo, tudo. Eu achei que meu cabelo fosse 

a maior revolução na minha vida [Muriel cortou o cabelo bem 

curto há dois anos]. Mas foi sair de casa, que aí eu senti na 

pele, “caraca, muita coisa muda mesmo”. Foi muito difícil por 

conta dos julgamentos, muita gente me julgou. (Entrevista 

realizada em fevereiro de 2020) 

 

 

 Ao longo da entrevista, Muriel me conta que as violências praticadas por 

sua mãe aumentaram quando ela começou a vigiar a sua sexualidade. Sobre 

isso, ela conta que:  

[...] eu tinha muito medo de namorar por conta da minha mãe. 

Eu fui namorar já tarde, tarde que eu quero dizer em vista dos 

meus amigos. Minha mãe falava: “a Muriel gosta de meninas”, 

isso ficou na cabeça dela e eu gostava mesmo, sempre gostei, 

e ela ficou puta porque ela descobriu isso. Na adolescência eu 

comecei a namorar um menino, isso foi uma luz na vida da 

minha mãe e quando eu terminei ela quis me obrigar a ficar 

com ele. Porque ela pensava “ela vai terminar com esse aqui e 

vai começar a namorar com uma menina”. Minha mãe falava 

que a pior coisa era ter me gerado, se pudesse ela não me 

teria, que eu era um desgosto. Mas, mesmo assim eu terminei 

com ele. Depois disso, eu conheci uma menina, me apaixonei 

perdidamente por ela, atualmente se descobriu transexual. Era 

uma paixão de militância, a gente estava na manifestação, aí 

eu fiquei achando surreal, que coisa incomum a gente ter o 

mesmo posicionamento político. Nessa época minha mãe já 

tinha percebido e ela me obrigou a ir na casa desse meu ex-

namorado. Lembro como se fosse hoje, eu estava vindo de 

uma manifestação na condução e ela me obrigou a descer e 

falou assim “você vai descer aqui e vai lá na casa do 

Wellington porque você não vai terminar com ele”. Foi a maior 

violência que eu já sofri, porque eu ficava pensando “eu não 

quero me encontrar com esse garoto”. Aí eu cheguei lá [na 

casa dele] e falei para os pais dele: “então, a minha mãe veio 

fazer eu devolver o Wellington para vocês, igual à moda antiga. 

Então está aqui o filho de vocês.” Ela ficou bolada, ficou mais 

bolada ainda, mas eu falei “eu não vou voltar, cara”. Eu não 

quero, eu não gosto dele, eu nunca gostei dele desse jeito. Aí 

ela começou a mandar ele ir lá ‘pra’ casa, ele ficou indo lá todo 

final de semana e eu chorando, chorando porque eu odiava. E 
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ela ficava me tratando super mal por causa dele. Mas ela 

nunca pensou nas consequências, porque eu era filha dela, ele 

não. (Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

 A partir da fala de Muriel, é possível observar que apesar de ela ocupar 

uma posição de sujeito a qual as profissionais da organização falam com certo 

orgulho, uma posição em que outras meninas se reconheçam e que a veja 

como referência, uma posição estabelecida pelos discursos em torno dos 

direitos das crianças e dos adolescentes, como sujeitos de direitos, ao desafiar 

as normas de gênero, ela é exposta a forças repressivas e violentas. 

 De acordo com Borba (2014), Butler afirma que as noções de coerência 

e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo são efeitos de 

normas socialmente instituídas e mantidas, enfatizando que gênero não 

decorre natural e incontestavelmente de nosso aparato genital, mas sim de 

regras histórica e discursivamente produzidas que instituem como o corpo-

sexuado deve ser generificado com base em uma heterossexualidade 

compulsória. Dessa forma, “a viabilidade de nossa identidade depende dessas 

normas sociais”. (BUTLER, 2004 apud BORBA 2014, p. 446). De modo que “o 

que será ou não incluído no interior das fronteiras do “sexo” será estabelecido 

por uma operação mais ou menos tácita de exclusão” (BUTLER 1993 in 

LOURO 2015, p.165). Nesse sentido, são essas operações de exclusão que 

determina os sujeitos viáveis, inteligíveis de acordo com as normas e aqueles 

que serão ‘excluídos’. Contudo, Butler afirma que “a partir das regiões 

exteriores daquela fronteira (não de uma ‘posição’, mas das possibilidades 

discursivas abertas pelo exterior constitutivo das posições hegemônicas), e 

isso constituirá o retorno perturbador do excluído a partir do interior da própria 

lógica do simbólico heterossexual”. 

 As normas de gênero, nesse sentido, determinam a maneira que se 

pode agir a partir do controle dos corpos – através da performatividade –

produzindo sujeitos aceitáveis e reconhecidos como sujeitos. Sobre isso, Borba 

afirma que: 

[...] o que o sujeito faz e diz não é expressão de uma realidade 

interior, de uma essência pré-existente que funciona como 

origem de suas ações e subjetividade; o que o sujeito 

repetidamente diz e faz o constitui como real e natural. A 

realidade do sujeito que diz, do corpo que fala e age, é 
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performativamente produzida pelo que é dito e feito. Com isso, 

Butler defende um modelo performativo de identidade no qual 

nossas ações, repetidas incessantemente, constituem a 

identidade como se fosse algo natural: a essência é, assim, um 

efeito de performances repetidas que reatualizam discursos 

histórica e culturalmente específicos. (BORBA, 2014, p. 448) 

 

 No entanto, aqueles que não atendem a um modelo performativo de 

identidade esperado são colocados às margens da sociedade não podendo 

aparecer no discurso hegemônico como sujeitos. Para explicar os limites das 

opressões decorrentes dos diferentes marcadores sociais das diferenças, 

Butler formula o conceito de precariedade. Segundo Butler (2009) “ao passo 

que a performatividade apresenta um modelo de agência, a precariedade 

concentra-se nas condições que ameaçam a vida de maneiras que parecem 

estar fora do controle.” 

 De acordo com a autora “a ‘precariedade’ traduz uma condição 

politicamente construída e induzida através da qual determinadas populações 

são assimetricamente expostas a situações de violência, pobreza, fome, 

migração forçada, doenças e morte.” (BUTLER, 2009) 

 Para Butler (2009), a noção de precariedade está diretamente ligada as 

normas de gênero, uma vez que o indivíduo que não vivencia seu gênero de 

maneira inteligível, ou seja, de acordo com as normas, corre maior risco de 

assédio e violência. Nesse sentido:  

[...] as normas de gênero têm tudo a ver com como e de que 

maneira podemos aparecer no espaço público; como e de que 

maneira o público e o privado se distinguem, e como essa 

distinção é instrumentalizada a serviço da política sexual; quem 

será criminalizado com base em aparição pública; quem 

deixará de ser protegido pela lei ou, mais especificamente, pela 

polícia, na rua, no trabalho, ou em casa. (BUTLER, 2009, p. 2). 

 

 Para a autora (2009), a vida precária caracteriza as vidas que não se 

qualificam como reconhecível, legível ou lamentável. É nesse sentido que as 

“Meninas da Fundação”, ao desafiar as normas de gênero e sexualidade são 

expostas a todo tipo de violência. Os relatos das profissionais da Fundação 

indicam também que as meninas que evidenciam diferentes marcadores 
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sociais das diferenças estão em maior vulnerabilidade e mais expostas a 

sofrerem violência e serem assassinadas. Sobre isso, Bianca diz que:  

[...] a menina lésbica, eu sinto que enfrenta um desafio 

comunitário maior, porque ela acaba sendo vista como desuso, 

ela não serve ‘pra’ nada. Porque essa menina lésbica, ela não 

vai atender nem a esse estereótipo que eles têm na 

comunidade, de ser uma menina que é mãe, cuidadora de 

casa, que vai ter filho, que vai fazer o almoço lá do ‘cabra’ 

pedreiro e pescador. Porque lá [em Pedra de Guaratiba] essa 

questão do gênero que estou é muito forte. Vou te dar um 

exemplo do relato de uma mulher do projeto Entrelinhas, ‘a 

mulher ainda é do pedaço de carne para o homem.’ Isso foi 

falado em 2017, era um grupo de mulher com seus 24 anos e 

elas falavam que faziam a sua comida e que só podiam jantar 

quando o marido chegava em casa, só pode mexer na panela 

quando o homem está dentro de casa porque o pedaço de 

carne maior tem que ser escolhido por ele. Enfim, é uma 

cultura machista, patriarcal do ‘tempo do Ronca’, antiga 

mesmo, clássica. Em visita domiciliar, eu já vi mulheres que 

dormiam no colchão do chão enquanto o homem dormia na 

cama de solteiro, a prioridade do conforto era do homem 

porque ele que sai para trabalhar e o trabalho doméstico não é 

reconhecido como um trabalho. Enfim, então a menina lésbica 

ela não é vista nesse lugar estereotipado, no lugar dessa 

mulher que acabava atendendo a cultura machista do território. 

Ela perde o lugar, ela não é nem objeto sexual para esse 

homem guaratibano. Então eu vejo que a menina lésbica da 

região, do território – até mesmo as meninas nossas atendidas 

pela Fundação - têm um desafio gigante. Isso traz muito 

sofrimento psíquico, muitas questões mesmo, principalmente 

com a violência. A gente vivenciou dois assassinatos de 

meninas da Fundação, que identificamos um recorte dessa 

questão, delas serem lésbicas e serem pretas, como se fossem 

meninas que acabavam entrando em um lugar de - a fala é 

horrível - mas de desuso, não serve para nada. Não tinha uma 

função, porque aí ela não podia nem entrar naquele estereótipo 

da ‘sapatão’, da lésbica porque ela não pode assumir também 

na comunidade esse lugar estereotipado, por exemplo, de uma 

menina mais masculinizada porque isso não é bem visto. Ela 

não vai ter espaço nessa cultura estereotipada masculina, ela 

não vai jogar futebol na quadra do Piraquê [favela de Pedra de 

Guaratiba]. Então essa menina lésbica nem cair no estereótipo 

do gênero masculino, para ter um lugar social, para ser 

reconhecida, ou para ser aceita, ela pode. O lugar dessa 

menina é um lugar difícil na região. Que acaba levando o um 

embotamento afetivo muito grande, a um fugir da comunidade. 

Quando eu te contei vários casos de meninas lésbicas que 
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sofreram muita violência e repressão por serem lésbicas, duas 

delas que foram assassinadas com a violência marcada nos 

seus corpos femininos. (Entrevista realizada em março de 

2020) 

 

 Vale retomar que na primeira entrevista que fiz com Bianca, em abril de 

2019, ela narrou detalhadamente como havia sido o assassinato de duas 

adolescentes que faziam parte das atividades da Fundação e começaram a se 

sentir com autonomia para expressar sua sexualidade no território, inclusive 

com expressões de gênero socialmente atribuídas como masculinas. As duas 

foram brutalmente assassinadas, uma delas teve o seu corpo jogado em um 

matagal da comunidade e quando encontraram o corpo, ao invés de 

procurarem a mãe das meninas – que todos conheciam – foram até a casa de 

uma educadora da Fundação para avisar que haviam encontrado o corpo de 

uma “Menina da Fundação”, foi a partir desse momento que essa categoria me 

despertou atenção e curiosidade.  

 Shirley também identificou a orientação sexual como um fator de 

exposição à violência no território: 

 

[...] hoje eu digo que o maior problema é mais pela aceitação 

da ‘opção sexual’. Eu vejo aqui em Guaratiba muito julgamento, 

das pessoas não aceitarem a ‘opção sexual’ do outro, 

principalmente das meninas que moram em Pedra de 

Guaratiba, a gente teve, não sei te dizer assim quantas, mas, 

ao longo de alguns anos para cá a gente perdeu muitas 

meninas que foram crianças da Fundação, foram meninas da 

Fundação e que foram violentadas mesmo, foram 

assassinadas pela questão pela ‘opção sexual’. Então isso está 

muito forte aqui em Guaratiba, muito marcado. E aí a gente 

sempre procura orientar – é óbvio de que os adolescentes têm 

que conquistar mesmo o espaço deles – mas de que precisa 

ter um cuidado, para não se expor no bairro onde mora. Aqui 

em Pedra de Guaratiba a gente acaba sendo comandada pela 

milícia, então assim, é tudo, tudo controlado por eles. A gente 

tem muita preocupação por serem meninas, então, nos 

projetos que a gente tem hoje na Fundação, principalmente os 

projetos ligado as meninas, a gente procura sempre orientá-las 

de como está o mundo lá fora, porque ela acaba sendo mais 

vulnerável por conta da ‘opção sexual’. Como essa discussão 

agora, não só na Fundação como em vários outros lugares, 

está tão aberta, eles acabam se sentindo livres mesmo. Coisas 

que antigamente, imagina, você falar sobre isso com seus pais 
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ou com sua família dentro da sua casa? Isso não existia. 

(Entrevista realizada em fevereiro de 2020) 

 

 Na percepção de Bianca e Shirley, as meninas que são homossexuais 

estão em uma maior exposição às violências por uma sobreposição de fatores 

discriminatórios como, gênero, orientação sexual e raça. Os assassinatos de 

algumas “Meninas da Fundação” deixam indícios de que existem marcadores 

sociais que são fortemente reprimidos no território de Guaratiba e orientação 

sexual indica ser o maior deles. Ao passo que as meninas têm contato com 

diferentes saberes, tanto nas ações internas na Fundação, quanto em outros 

círculos sociais que transitam através dos projetos da organização, elas se 

sentem mais autônomas e desafiam as normas regulatórias de gênero. A 

ambivalência de ocupar essa posição de sujeito é que quanto mais elas se 

estabelecem nessa posição, há também uma intensificação dos conflitos, 

tensões e riscos em outros círculos sociais que (re) produzem as normas de 

gênero hegemônicas. 

 Para melhor compreensão a respeito da relação dos diferentes 

marcadores sociais das diferenças com a violência, faremos uma breve análise 

sobre esse tema. Autoras como Moore (2000), se propõem a analisar o lugar 

do sujeito no interior de uma estrutura de poder e dominação, se aproximando 

à ideia de Foucault de que poder e dominação são aspectos estruturantes que 

produzem forças, potencias multidirecionais e possibilidades de agências. De 

acordo com Moore, “resistência e obediência não são apenas tipos de agência, 

são também formas com aspectos da subjetividade”. (MOORE, 2000, p.16) 

Esses aspectos são marcados por estruturas de diferenças fundadas nas 

categorias de diferenciação, como gênero e orientação sexual. Para a autora, 

essas marcas corporificam diferentes princípios de agência. No intuito de tornar 

inteligível essa ideia, Moore (2000) diz que “a premissa básica do pensamento 

pós-estruturalista sobre o sujeito é que discursos e práticas discursivas 

fornecem posições de sujeito, e que os indivíduos assumem uma variedade de 

posições de sujeito dentro de diferentes discursos”. Esta visão nos permite 

pensar na ideia de sujeitos multiplamente constituídos, portanto, podem 

assumir diferentes e múltiplas funções de sujeito no interior de suas relações 

sociais e de seus discursos, dando ênfase à pluralidade de manifestações 
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dentro de uma mesma categoria de diferenciação, por exemplo, as diferentes e 

múltiplas feminilidades e masculinidades no interior da categoria gênero, dentro 

de um mesmo contexto social. Segundo a autora esse fator possibilita que os 

indivíduos assumam diferentes posições de sujeito. 

 Propondo uma compreensão mais abrangente e socioteórica da 

interseccionalidade, Kerner apresenta o conceito de “matriz de dominação” de 

Patrícia Collins, que designa organizações específicas de relações sociais 

hierárquicas de poder. Nesse sentido, destaca a autora que “as matrizes de 

dominação seriam caracterizadas, por um lado, por um arranjo específico de 

sistemas sobrepostos de opressão, e, por outro, por uma organização 

específica de suas esferas do poder”. (KERNER, 2012, p. 56) 

Nessas esferas, a dominação se manifesta tanto no plano do poder 

institucionalizado, incorporado e manifestado também nas relações sociais de 

controle, quanto na esfera interpessoal através das práticas cotidianas de 

discriminação e de possibilidade de agência contra esses atos discriminatórios.  

 A análise ampla da autora sobre dominação permite fazer conexões com 

a ideia de dominação presente em Foucault (1979, p.181), “por dominação eu 

não entendo o fato de uma dominação global de um sobre os outros, ou de um 

grupo sobre outro, mas as múltiplas formas de dominação que podem exercer 

na sociedade”. Percebe-se nessa leitura de dominação que existem múltiplas 

formas de sujeição que atravessam e constituem as relações sociais.  

 A compreensão da investigação da autora, permite entender que quando 

esses múltiplos aspectos de dominação são levados em consideração, 

percebe-se que no interior de uma categoria existem manifestações 

pluralizadas de dominação, que são, ao mesmo tempo, produtos de 

cruzamentos institucionais que categorizam e diferenciam os grupos, e 

processos múltiplos de formação de identidades.  

 Analisando os estudos de Holloway, a autora apresenta o argumento de 

que “estar posicionado é sempre estar posicionado em relação aos outros, e 

assim nossas inter-relações com os outros – intersubjetividades – também 

determinarão as posições que assumimos”. (MOORE, 2000, p.37). Dessa 

maneira, as posições de sujeitos não podem ser entendidas apenas como a 

própria escolha dos indivíduos, tão como, apenas a operação do poder 

institucional dos discursos dominantes. Moore aborda o poder articulando-o à 
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ideia de fantasia de identidade, entendendo fantasia “no sentido de ideias 

sobre o tipo de pessoa que se gostaria de ser e o tipo de pessoa que se 

gostaria que os outros acreditassem que se é.” (MOORE, 2000, p.38) Dessa 

maneira, a autora conecta fantasia de identidade, fantasia de poder e agência.  

Moore afirma que:  

 

[...] isso explica porque conceitos como reputação se conectam 

não só a auto representações e auto avaliações do eu, mas ao 

potencial de poder de agência que uma boa reputação confere. 

A perda da reputação poderia significar uma perda de 

condições de sobrevivência, e a falta de uma boa posição 

social pode tornar os indivíduos incapazes de seguir várias 

estratégias e cursos de ação. (MOORE, 2000, p.38) 

 

 Nessa perspectiva, a autora busca relacionar a ideia de identidade à 

violência interpessoal. Ela estabelece uma ligação entre violência interpessoal 

e a ideia de frustração aos investimentos em diversas posições de sujeito 

baseadas no gênero. Para ela a frustração pode ser entendida “como a 

incapacidade de manter ou assumir apropriadamente uma posição de sujeito 

marcada por gênero, o que resulta numa crise, real ou imaginária, da auto 

representação e/ou avaliação social.” (MOORE, 2000, p. 39)  

 Nesse sentido, a autora articula a violência de gênero a ideia de 

manutenção do poder do homem. Sobre isso, Moore afirma que: 

 

[..] muitos casos de violência ocorrem em situações onde a 

parte frustrada corre o risco de sofrer perda material direta, 

seja em termos de status social ou de acesso a recursos 

econômicos, como resultado das insuficiências – assim 

percebidas – da vítima da violência. Uma vez mais, fantasias 

de identidade se ligam a fantasia de poder, o que ajuda 

explicar porque a violência é tantas vezes resultado de uma 

ameaça antes percebida do que real. (MOORE, 2000, p. 40) 

 

Nesse caso, a violência se torna um mecanismo eficaz de controle social 

e manutenção do poder. A autora utiliza as afirmações de Wade para enfatizar 

a ligação e interdependência da identidade à experiência do poder, afirmando 

que os “desafios ao exercício do poder ou a seus efeitos em termos de status, 
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estratégias e interesses são percebidos como ameaças à identidade”. 

(MOORE, 2000, p.41)  

 A autora defende que a violência é a consequência da crise nas 

representações individuais e sociais e, portanto, “a incapacidade de manter a 

fantasia de poder provoca uma crise na fantasia de identidade, tornando a 

violência um meio de resolver essa crise porque age reafirmando a natureza de 

uma masculinidade de outra maneira negada”. (MOORE, 2000, p.43)  

 Nesse sentido a ‘identidade’ Menina da Fundação desafia e ameaça as 

identidades normativas, uma vez que historicamente o papel da mulher foi 

construído de maneira relacional em posições hierarquicamente inferiores aos 

homens. Não se espera – ao menos em parte dos círculos sociais que essas 

meninas convivem – que elas ocupem posições de liderança, que questionem 

e que tenham uma postura crítica frente a todos os problemas enfrentados na 

sociedade e, em especial, no território de Guaratiba. Quando essas meninas 

assumem uma sexualidade que desafia a heterossexualidade compulsória, isso 

é identificado como uma dupla ameaça – às identidades de gênero e sexuais. 

E a violência se torna um meio de ‘resolver’ essa ameaça.  

 Em análise as articulações dessas categorias de diferenciação, Piscitelli 

apresenta que: 

 [...] raça, gênero e classe não são âmbitos diferentes de 

experiência que existem isoladamente uns dos outros, nem 

podem ser simplesmente mantados como um conjunto de lego. 

Essas categorias existem em e através das relações entre elas. 

Por esse motivo são articuladas. As categorias de 

diferenciação não são idênticas entre elas, mas existem em 

relações, íntimas, recíprocas e contraditórias. Nas 

encruzilhadas dessas contradições é possível encontrar 

estratégias para a mudança. (PISCITELLI, 2012, p. 205)  

 

 

 A autora destaca também as contribuições de Avtar Brah para proposta 

de análise macro considerando de maneira simultânea a subjetividade dos 

indivíduos e sua identidade, a fim de compreender de maneira crítica as 

dinâmicas de poder existentes na diferenciação social. Para o entendimento da 

complexidade dos mecanismos de poder em seu aspecto multidirecional, é 

determinante entender como os sistemas de discriminação e dominação 

operam, e como as noções e classificações das categorias de diferenciação 
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são operacionalizadas pelos agentes de modo a se tornar inteligível a 

compreensão da agência. Nesse sentido, Piscitelli preocupou-se em explorar “a 

articulação entre categorias de diferenciação e a criação de espaços de 

agência.” (PISCITELLI, 2012, p.221)  

 O esforço em compreender os espaços possíveis de agência na 

constituição dos sujeitos e das posições sociais também foi empreendido por 

Butler. Segundo a autora, o processo de construção dos sujeitos: 

 

[...] não é nenhum marco singular, nem um processo causal 

iniciado por um sujeito, culminando em um conjunto de efeitos 

fixos. A construção não apenas ocorre no tempo, mas é, ela 

própria, um processo temporal que atua através da reiteração 

de normas; o sexo é produzido e, ao mesmo tempo, 

desestabilizado no curso dessa reiterativa ou ritual, o sexo 

adquire efeito naturalizado e, contudo, é também, em virtude 

dessa reiteração, que fossos e fissuras são abertos, fossos e 

fissuras que podem ser vistos como as instabilidades 

constitutivas dessas construções, como aquilo que escapa ou 

excede a norma, como aquilo que não pode ser totalmente 

definido ou fixado pelo trabalho repetitivo daquela norma. Esta 

instabilidade é a possibilidade desconstitutiva no próprio 

processo de repetição, o poder que desfaz os próprios efeitos 

pelos quais o “sexo” é estabilizado, a possibilidade de colocar a 

consolidação das normas do “sexo” em uma crise 

potencialmente produtiva. (BUTLER, 1993 in LOURO, 2015, p. 

163-164) 

 

 A partir das contribuições de Butler, é possível identificar que as normas 

de gênero são estruturais, mas existem possibilidades de desconstruí-las no 

processo de formação dos sujeitos. Sobre isso, a autora afirma que:  

[...] quando falo sobre o sujeito em tais contextos, não é um 

“sujeito” que é a precondição soberana da ação e do 

pensamento. Mas é um “agente” e “deliberador” socialmente 

produzido cuja agência e pensamento são possibilitados por 

uma linguagem que antecede esse “eu”. Nesse sentido, o “eu” 

é produzido pelo poder, mas não pelo efeito determinístico do 

poder. O poder depende de um mecanismo de reprodução que 

pode e dá errado, desfaz as estratégias de poder e produz 

efeitos novos e até subversivos. (BUTLER, 2009, p. 03) 
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 A narrativa de Rosa, professora de educação física da Fundação, dá indícios 

de que essas mudanças já são perceptíveis, mas estão inseridas em uma lógica 

reguladora e estrutural muito maior: 

[...] aqui é uma região que é extremamente conservadora, 

região pesqueira, agora está mudando porque os jovens estão 

nesse movimento de sair de Guaratiba, então está mudando 

agora o perfil de Guaratiba. Mas a raiz da família deles 

continua extremamente conservadora, e reflete muito essa 

violência que é exercida principalmente dos homens sobre o 

corpo das mulheres. 

 

 Uma análise genuína do contexto também é feita por Bianca, com certo 

desânimo na fala: 

 

[...] eu acho que em 30 anos de instituição, a Fundação 

trabalha muito, atende 220.000 pessoas, faz um trabalho 

incrível a nível nacional, influência na política pública, em leis, 

em advocacy, mas o nosso rombo da desigualdade social de 

500 anos é tão gigantesco, que o trabalho de 30 anos que a 

gente faz é uma ‘cosquinha’, é um ‘palito’, é uma ‘agulha’ 

dentro desse rombo de inequidades de gênero, de renda, de 

racismo, de tudo o que a gente vê. (Entrevista realizada em 

março de 2020) 

 

 Em síntese às contribuições de Butler sobre uma estratégia política 

capaz de subverter as noções naturalizadas de gênero e a ilusão de uma 

identidade fundadora, Perelson analisa que:  

 

[...] em primeiro lugar, muito mais do que manifestar um 

repúdio radical de uma sexualidade construída, as práticas 

efetivamente subversivas são aquelas que, ao produzirem uma 

descontinuidade e uma dissonância subversiva entre sexo, 

gênero e desejo, questionam suas supostas relações e nos 

permitem desconstruir a aparência substantiva do gênero e da 

identidade. Em segundo lugar, o meio eficaz para esta 

desconstrução se encontra nas deformações ou repetições 

parodísticas – nas performances dissonantes e 

desnaturalizadas que revelam que o original nada mais é do 

que uma paródia da ideia do original e do natural. Em terceiro 

lugar, os atos políticos são atos que subvertem a partir de 

dentro dos termos da lei, revelando não o interior recalcado ou 

a base oculta da cultura, mas sobretudo, uma outra versão dela 

próprio, versão que surge quando a cultura se vira contra si 

mesma e gera metamorfoses inesperadas. Enfim, para que 

haja uma ação política não é necessário supormos a existência 
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prévia de uma identidade, sede dos interesses políticos pelos 

quais se luta. Pelo contrário, o ‘eu’ constrói-se 

performativamente através de sua ação; ele é uma prática, e 

sobretudo uma prática discursiva. (PERELSON, 2004, p.159).  

 

  

 A partir dessa análise é possível afirmar que as práticas discursivas da 

Fundação Angélica Goulart, alinhadas às práticas discursivas associadas à 

agenda dos direitos das crianças e dos adolescentes, propõe uma 

desconstrução – ou ao menos uma oposição – aos padrões hegemônicos. 

Apesar de seu discurso estar alinhado aos discursos validados pelos órgãos do 

Estado que formular políticas públicas para garantia dos direitos das crianças e 

dos adolescentes, esse ainda não é um discurso incorporado por todas as 

instituições sociais, como as famílias, as escolas, as igrejas – círculos sociais 

em que as “Meninas da Fundação” circulam. Desse modo, ao refletir as ideias 

e valores progressistas e libertários acionados a partir da interpelação das 

práticas discursivas da Fundação, essas meninas vivenciam conflitos entre o 

controle social – operacionalizado a partir das normas reguladoras – e um 

agenciamento que possibilita que – em determinados espaços – essas 

meninas se estabeleçam enquanto sujeitos autônomos e de direitos ao 

incorporar a posição de sujeito “Meninas da Fundação”. Cabe ressaltar que o 

trabalho da instituição tem promovido ao longo desses 30 anos mudanças 

substanciais na participação política de adolescentes e jovens de Guaratiba e 

também mudanças estruturais no desenvolvimento da região ao reivindicar os 

direitos socioeconômicos a partir da mobilização comunitária e mobilização de 

redes locais. No entanto, para que haja uma maior mudança na cultura e, 

consequentemente, nas inequidades e violências manifestadas no território, é 

necessária uma ressignificação nas práticas discursivas produzidas e 

reproduzidas no interior da própria cultura local.  
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CONCLUSÃO 
 

A pesquisa realizada na Fundação Angélica Goulart apresentada nessa 

dissertação foi constituída a partir análise dos discursos institucionais oficiais, 

das narrativas de profissionais da Fundação que atuam diretamente na 

implementação de projetos, ações e atividades com crianças e adolescentes 

atendidas por essa fundação de assistência social e, por fim, das narrativas de 

usuárias e ex usuárias dos serviços de cuidado da organização. Na primeira 

parte do texto, buscou-se compreender a construção discursivas das 

categorias que organizam o trabalho – e o discurso – da Fundação. A segunda 

parte da pesquisa focalizou em analisar e descrever os processos de 

subjetivação a partir da interpelação dos sentidos de ocupar a posição de 

sujeito “Menina da Fundação” – uma categoria de prática produzida a partir das 

práticas sociais das profissionais da organização e interpeladas por 

adolescentes que se reconhecem nessa posição de sujeito.  

 Com base nesse estudo é possível afirmar que o discurso institucional 

da Fundação Angélica Goulart é consequência de mudanças políticas e sociais 

decorrentes da redemocratização do Brasil e tem como principal base 

constitutiva as construções discursivas das legislações e marcos regulatórios 

dos serviços de cuidado e de defesa dos direitos das crianças e dos 

adolescentes do Brasil. A categorização utilizada para organizar a prática 

discursiva – e institucional – da Fundação, foi primordial para compreender os 

sentidos presentes na posição de sujeito “Menina da Fundação”. Sobre o 

processo de categorização elucida o fato de classificar sujeitos e práticas, 

nesse sentido:  

 

[...] dividir o mundo social entre “nós” e “eles” significa 

classificar. O processo de classificação é central na vida social. 

Ele pode ser entendido como um ato de significação pelo qual 

dividimos e ordenamos o mundo social em grupos, em classes. 

A identidade e a diferença estão estreitamente relacionadas às 

formas pelas quais a sociedade produz e utiliza classificações. 

As classificações são sempre feitas a partir do ponto de vista 

da identidade. Isto é, as classes nas quais o mundo social é 

dividido não são simples agrupamentos simétricos. Dividir e 

classificar significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o 

privilégio de classificar significa também deter o privilégio de 
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atribuir diferentes valores aos grupos assim classificados. 

(SILVA, 2000, p. 82). 

  

 As categorias acionadas e que organizam o discurso da Fundação 

atribui valores progressistas, libertários e democráticos aos sujeitos atendidos 

em seus serviços de cuidado, ao passo que a organização constrói sua prática 

discursiva pautada na ideia de proteção integral da criança e do adolescente 

difundida pelo ECA, que os reconhece como sujeitos sociais, portadores de 

direitos e garantias próprias. Essa construção discursiva influi diretamente na 

elaboração de um novo espaço político e jurídico para as crianças e 

adolescentes tornando-os parte integrante das discussões sobre os seus 

direitos.  

 Ao utilizar-se dessas práticas discursivas, a Fundação influência de 

maneira significativa no processo de subjetivação de determinados sujeitos, o 

enfoque dado nessa pesquisa foi no processo de subjetivação em que 

determinadas pessoas se reconheçam na posição de sujeito “Menina da 

Fundação”. Como vimos nos resultados desse trabalho, o processo de 

subjetivação é constituído no e através dos discursos a partir de um processo 

de nomeação e interpelação ao qual alguns sujeitos incorporam os sentidos 

acionados pela identificação – nomeação – institucional e através da linguagem 

passa a ter também o sentido de autocompreensão.  

 Em termos de evidência empírica, a análise de subjetivação das 

“Meninas da Fundação” assume o foco na subjetividade como um processo 

gradativo, não linear e não inescapável. Por se tratar de um processo histórico 

e geograficamente localizado, a ‘identidade’ não pode ser compreendida como 

um produto, ponto de partida ou essência. Analisar “Menina da Fundação” 

como uma posição de sujeito decorrente de um processo de subjetivação 

complexo, também implica reconhecer a necessidade de analisar os discursos 

para além dos símbolos e linguagens e captar as práticas institucionais. Nesse 

sentido, a análise das práticas institucionais historicamente analisáveis da 

Fundação Angélica Goulart nos permite afirmar que possibilitar a participação 

política das adolescentes em círculos sociais distintos ocupando uma posição 

ativa e de destaque nesses espaços – seja em círculos de debate nas escolas, 

nas praças do bairro ou na discussão e formulação de políticas públicas nos 

fóruns e conselhos deliberativos – permite surgir discursos e ações importantes 
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para mudanças institucionais, sociais e políticas nos espaços de defesa dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. Essa posição atuante e ativa, 

contrapõe-se a ideia de sujeito passivo, vitimizado e sem agência que por 

décadas pautou o discurso das organizações da sociedade civil.  

 Um dos achados dessa pesquisa aponta também para o sentido 

multidirecional da construção das posições de sujeito. Uma vez que, ao acionar 

saberes e produzir verdades as práticas discursivas da organização influem na 

agência dos sujeitos alvo de seus serviços de cuidado, como também no 

agenciamento dos sujeitos que a compõem, estabelecendo uma posição de 

referência para a Fundação no contexto das instituições de defesa dos direitos 

das crianças e dos adolescentes.  

 Vale ressaltar que: 

 

[...] um saber é aquilo de que podemos falar em uma prática 

discursiva que se encontra assim especificada: o domínio 

constituído pelos diferentes objetos que irão adquirir ou não 

status científico[...]um saber é, também, o espaço em que o 

sujeito pode tomar posição de falar dos objetos de que se 

ocupa em seu discurso[...]é também o campo de coordenação 

e de subordinação dos enunciados em que os conceitos 

aparecem, se definem, se aplicam e se 

transformam[...]finalmente, um saber se define por 

possibilidades de utilização e de apropriação oferecidas pelo 

discurso. Mas não há saber sem uma prática discursiva 

definida, e toda prática discursiva pode definir-se pelo saber 

que ela forma. (FOUCAULT, 2008, p.204-205) 

 

 A construção discursiva e as práticas da Fundação, permitem a 

subjetivação de sujeitos políticos, possibilitando que as “Meninas da Fundação” 

exerçam sua cidadania de maneira mais autônoma. Assim, esses sujeitos ao 

reivindicarem o seu direito à cidadania, reivindicam também seu local como 

sujeitos integrantes da vida política e do espaço público. Para Butler, a questão 

central para que o sujeito exerça seus direitos: 

[...] é negociar o direito de falar e garantir que os sem voz 

tenham o direito de falar. E, no entanto, essa obrigação não 

pode ser o mesmo que fornecer ou impor essa voz. Um vínculo 

impossível e necessário, mas também modelo para uma 

coletividade que não pressupõe mesmice. Podemos então                                                                                                                                             

voltar à questão: o que significa reivindicar direitos quando não 
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se tem nenhum? Significa traduzir para a língua dominante, 

não ratificar seu poder, mas expor e resistir à violência 

cotidiana, e encontrar a linguagem para reivindicar direitos aos 

quais ainda não se tem direito. (BUTLER, 2009, p. 10). 

 

 Como resultado da análise, é possível afirmar também que ao se 

estabelecer na posição de sujeito “Menina da Fundação” esses sujeitos adotam 

um posicionamento subversivo às normas de gênero e de heterossexualidade 

compulsória, ao mesmo tempo que desafiar os padrões normativos as colocam 

em exposição à violência, também abre oportunidades para mudanças na 

cultura local, pois essa posição de sujeito é um novo modelo de referência para 

outras pessoas da região.  

 Cabe também apresentar algumas limitações desse estudo. Como a 

pesquisa foi realizada com uma amostragem limitada de informantes, não é 

possível atestar – ou mesmo analisar – se as participantes identificadas como 

“meninas de fora” se reconheçam dessa maneira ou, ainda, se reconheçam na 

posição de sujeito “Menina da Fundação”, uma vez que não entrevistamos 

nenhuma participante que não tenha se identificado em algum momento de sua 

trajetória, como “Menina da Fundação”. Também não é possível analisar se os 

marcadores sociais das diferenças gênero e orientação sexual operam da 

mesma maneira com outras meninas e mulheres da região, visto que toda a 

análise desse estudo foi realizada no interior de uma dada instituição e só 

foram coletados dados relacionados aos discursos internos. Não foi possível 

também analisar se existem outros marcadores que se articulam com os dois 

mencionados nessa pesquisa. 

 Apesar das limitações, conclui-se que esta pesquisa tem relevância para 

os estudos de análise de discurso e traz contribuições acadêmicas para se 

analisar as construções discursivas acerca dos direitos das crianças e dos 

adolescentes e os processos de subjetivação no interior das organizações de 

assistência social. O presente trabalho traz também contribuições práticas para 

que as organizações da sociedade civil que trabalham com práticas de cuidado 

reflitam sobre suas práticas discursivas, a estruturação de seu trabalho e 

oriente no desenvolvimento de ações que possibilitem a autonomia e a 

liberdade, na direção da produção de sujeitos críticos e atuantes na vida 

política.  
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 Acredita-se que o objeto de estudo dessa pesquisa esteja aberto a 

novas possibilidades de investigação, visto que a Análise de Discurso se 

configura por um campo vasto que revela a multiplicidade e heterogeneidade 

dos sentidos, olhares e sujeitos.   

 Ademais, em tempos de desmonte da política, educação, economia e 

saúde no país, torna-se fundamental produzir pesquisas científicas que 

refletem de maneira crítica sobre os problemas sociais, em especial sobre as 

inequidades que atingem com força e violência os sujeitos precários. A vasta 

contribuição teórica de autoras e autores presentes nesse texto indica os 

modos em que essas inequidades dão naturalizadas e reificadas normas 

culturalmente construídas, como também apontam direções para mudanças. 

   

“Seja qual for a liberdade pela qual lutamos, deve ser uma liberdade baseada 

na igualdade.” (BUTLER) 
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ANEXOS 
 

APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 

 

Perfil 1 - Profissionais de “fora” 

1) Me fale um pouco do seu contexto: de onde você vem? Onde mora? 

Qual é a sua formação? 

2) Quando e como foi o seu primeiro contato com a Fundação? 

3) Como é a sua atuação na organização? Essa atuação mudou desde a 

sua entrada? 

4) Quais são os problemas que as meninas e jovens mulheres enfrentam 

em Pedra de Guaratiba? 

5) Existem meninas da Fundação? Se sim, o que significa ser uma Menina 

da Fundação? 

6) Quais as possibilidades e riscos de ocupar a posição Menina da 

Fundação? 

 

Perfil 2 – “Meninas da Fundação” que construíram carreira? 

1) Quando você começou a participar dos projetos da Fundação? 

2) Em que contexto vivia na época? 

3) Quais são suas lembranças sobre a participação nos projetos? 

4) O que significou ser atendida pela organização? 

5) Como você era reconhecida pelas pessoas (tanto as de pessoas da 

comunidade quanto as profissionais da organização)? 

6) Quais as principais dificuldades que você enfrentou e como ser uma 

menina da Fundação contribuiu com isso ou ajudou a superar a 

situação? 

7) Existe diferença em ser uma “Menina da Fundação” na sua época e 

agora? 

8) Como ocorreu a construção da sua carreira na Fundação? 

9) Como as pessoas te reconhecem atualmente? 
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Perfil 3 – “Meninas da Fundação” 

1) Quando você iniciou a sua participação nos projetos da Fundação? 

2) Qual era seu contexto quando você entrou na Fundação? 

3) Como foi a sua participação nos projetos? Descreva os projetos. 

4) Quais foram as principais mudanças que você teve por participar dos 

projetos da organização? 

5) O que significa ser atendida pela organização? 

6) Como você é/era reconhecida na comunidade e dentro da organização? 

7) Você se identifica como uma “Menina da Fundação”? Por quê? 

8) O que significa ser uma “Menina da Fundação”? 

9) Quais foram/são as oportunidades que você teve/tem por ser uma 

“Menina da Fundação”?  

10)  Quais foram/são as maiores dificuldades/problemas que você 

enfrentou/enfrenta?  

11)  Ser uma “Menina da Fundação” contribuiu para isso? Por quê? 

12)  Quais são seus planos profissionais? 
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APÊNDICE B – TERMO LIVRE DE CONSENTIMENTO 

 

 

Universidade Federal Fluminense 

Instituto de Ciências Humanas e Filosofia 

Programa de Pós-Graduação em Sociologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Declaro, por meio deste termo, que concordei em ser entrevistada e/ou participar na 
pesquisa de campo referente ao projeto de pesquisa de mestrado intitulado “Meninas 
da Fundação: do objeto falado ao sujeito falante. Uma análise do discurso institucional 
da Fundação Angélica Goulart e a produção de sujeitos” desenvolvida por Jane Lucy do 
Amaral Moura. Fui informada, ainda, de que a pesquisa é orientada pelo professor Dr. 
Jair Souza Ramos, a quem poderei contatar/consultar a qualquer momento que julgar 
necessário através do e-mail jair.souza.ramos@gmail.com. 
 
Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro ou ter qualquer ônus e com a finalidade exclusiva de colaborar 
para o sucesso da pesquisa. Fui informada dos objetivos estritamente acadêmicos do 
estudo, que, em linhas gerais é compreender a produção de determinados sujeitos e 
posições sociais através do discurso institucional da Fundação Angélica Goulart.  
 Declaro ainda que estou ciente que minha colaboração se fará de forma 
anônima, por meio de entrevista semiestruturada (a ser gravada a partir da assinatura 
desta autorização). O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pela 
pesquisadora e/ou seu orientador. 
 
 Fui ainda informada de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 
momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimentos.  
Atesto recebimento de uma cópia assinada desde Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido. 
 
Rio de Janeiro, ____ de ____________de________ 
 
 
Assinatura da participante: ____________________________ 
                                                Nome: 
                                                CPF: 
 

Assinatura da pesquisadora: ____________________________ 
                                                Nome: 
                                                CPF: 
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APÊNDICE C – ESTUDO “DE OLHO EM GUARATIBA” – KNH E FUNDAÇÃO 

ANGÉLICA GOULART 
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