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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo produzir uma análise a partir de minha experiência de 

aproximadamente um ano e meio trabalhando em um projeto de uma organização social, 

localizada em uma comunidade da zona sul do Rio de Janeiro. Este projeto era uma parceria 

com uma outra instituição, esta por sua vez, suíça. Através da experiência empírica do dia a dia, 

foram reveladas algumas questões a respeito da relação entre as organizações, e destas com seu 

“público-alvo”, me levando a refletir e questionar o papel destas instituições, e, a me interessar 

a fazer minha pesquisa ali.  

Desta forma, este trabalho vai explorar, a partir de um olhar antropológico, a atuação do projeto 

e como ele interagia com o público alvo, trazendo desde sua concepção até a forma como ele 

realmente ocorreu. Também são desenvolvidas algumas das situações que experienciei mais 

detalhadamente, sobre as interações com as pessoas e as questões que apareceram durante o 

período de trabalho, a fim de pensar tanto a idealização e projeção dos projetos, quanto seu 

desenvolvimento na prática.  

Por se tratar de um projeto de empreendedorismo só para mulheres com a promessa de 

“empoderá-las” e “mudar suas vidas”, desenvolvo a partir do contato diário com suas 

participantes as complexidades de se idealizar um projeto com esses moldes em comunidades. 

Além da observação participante, pois era uma de minhas funções de trabalho, utilizei como 

metodologia algumas ferramentas digitais, como pesquisa em sites e redes sociais para 

construção de dados.  
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ABSTRACT 

 

 

 

 

This work aims to produce an analysis based on my experience of approximately one year  and 

a half working on a project for a social organization, located in a community in the south  area 

of Rio de Janeiro. This project was a partnership with another institution, this one in 

Switzerland. Through the empirical experience of everyday life, some questions about the 

relationship between organizations, and between organizations and their "target audience" were 

revealed, leading me to reflect and question the role of these institutions, and to become 

interested in doing my research there. 

Thus, this work explores, from an anthropological viewpoint, the performance of the project 

and how it interacted with the target audience, from its conception to the way it actually 

occurred. It also develops some of the situations that I experienced in more detail, about the 

interactions with people and the issues that appeared during the period of work, in order to think 

both the idealization and projection of the projects, and their development in practice.  

As it is an entrepreneurship project only for women with the promise of "empowering them" 

and "changing their lives", I develop from the daily contact with its participants the complexities 

of idealizing such a project in communities. In addition to participant observation, as it was one 

of my job functions, I used as methodology some digital tools such as websites and social 

networks for data construction.  
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INTRODUÇÃO 

 

Trabalhei durante cerca de um ano e meio em um projeto de uma organização social 

localizada no Rio de Janeiro, que trabalha com projetos sociais desde 1993 e hoje se define a si 

mesma como uma “empresa social”. Chamarei ela aqui de Espírito Vivo1. Mais 

especificamente, me desenvolvi em um setor dessa organização descrito como um “polo de 

inovação social”, que se encontra situado em uma favela da Zona Sul do Rio de Janeiro, na 

fronteira de dois bairros nobres da cidade. Este polo tem como objetivo fomentar “um ambiente 

criativo e o empreendedorismo de comunidade, influenciar políticas públicas e capacitar jovens 

locais para uma atuação produtiva na economia e na sociedade”. 2 

No final do ano de 2018, soube que começaria um projeto nesta organização que 

trabalharia apenas com mulheres, chamado de forma geral de “Empreendedorismo Feminino 

para Mulheres Periféricas”3. Me interessei pela vaga pois, neste momento, estava buscando um 

estágio que pudesse me trazer experiências profissionais na área da Antropologia. Fui 

contratada como estagiária em janeiro de 2019, após passar por entrevistas. Nunca tinha tido 

contato direto com instituições como esta, tampouco em algo que tivesse esse viés 

empreendedor. A priori, alguns questionamentos a respeito do assunto pairavam minha mente, 

pois tinha uma ideia que esses projetos poderiam cair em um plano de “salvação de pessoas 

periféricas”, mas pretendia ainda vivenciar e perceber como seria efetivamente desenvolvido e 

qual poderia ser meu papel nele.  

Com o tempo, após o início das aulas, fui entendendo mais o meu lugar dentro do 

projeto. Além de me ver em uma função de faz tudo, desde buscar o cafezinho para as aulas até 

organizar as salas para que tudo ocorresse da melhor forma possível, também me entendi 

 
1 Os nomes das organizações, das pessoas e dos locais foram criados por mim para evitar a identificação dos atores 

envolvidos. Foi impossível, ou não desejável aos fins da pesquisa, evitar a descrição de certas características que 

contextualizam as informações trazidas, mas decidi evitar a nominação real (FONSECA, 2010). 
2 As citações sobre os projetos e as organizações foram extraídas dos respectivos sites e por isso se encontram 

entre aspas. No entanto, para respeitar a não identificação evito colocar aqui a referência.  
3 O “empreendedorismo social” ou de “impacto social”, segundo Ana Carolina Fernandes, “aparece no mercado 

de formação empreendedora e faz parte dos editais de fomento que existem nesse mercado. A intenção de 

proporcionar impacto social vai desde o empreendimento em si, o que será comercializado e para quem, o quanto 

será cobrado, até como gerar emprego para pessoas em vulnerabilidade social. A capacitação de outras mulheres 

para o mercado de trabalho e como empreendedoras também foi mencionado como parte dos objetivos do 

empreendimento” (2021, p. 103). Nesse caso, tem como público alvo as mulheres, buscando trazer elas para o 

“mercado de trabalho”.  Ainda, segundo Paula Machado, empresas têm desenvolvido iniciativas voltadas ao 

“empoderamento de mulheres” que, quando destinadas a mulheres negras e periféricas, têm como foco a 

participação em diversos projetos sociais, voltados para agricultura e artesanato com a promessa de trabalho e 

renda. Contudo, segundo Machado, “visivelmente as empresas têm muita dificuldade de vislumbrarem outras 

possibilidades de entrada desse grupo [nas empresas] sem reduzi-lo a fortuidade dos projetos sociais” (2020, p. 

119).  

 



enquanto uma pessoa com o comprometimento sensível de um acolhimento com as alunas, e 

de percepção de demandas a partir da relação e contato diário com elas.  

A experiência empírica do dia a dia com as mulheres produziu uma troca que considero 

muito enriquecedora. Ela me permitiu receber uma diversidade de histórias de vida, de 

realidades, de pessoas, e ao mesmo tempo me fez sentir a representação do meu corpo naquele 

espaço. A forma que eu via e era vista. Etnia e classe social eram fatores que me diferenciavam 

das minhas interlocutoras, estas que eram em sua maioria negras e possuíam renda mensal 

menor que um salário mínimo. Foram meses de muito aprendizado. 

Ao criar uma relação com as alunas, muitas alcançando o campo da amizade4, pude 

perceber como minha presença ali causava questionamentos. Questionamentos sobre minha 

sexualidade, minha classe social, meu estilo de vida, e meus interesses naquele trabalho. 

Perguntas do tipo “você gosta de mulheres?”, “você tem mó cara de quem curte festa rave, né?”, 

“você mora onde?”, “você é hippie?” entre outras deste gênero, eram bem frequentes. Análises 

das minhas roupas, comentários irônicos sobre meus sapatos, e adereços (principalmente vindos 

das meninas mais extrovertidas ou das que já tinham construído uma relação mais próxima 

comigo) demonstravam o estranhamento que existia com meu corpo e com minha presença no 

espaço. Ao mesmo tempo, ao conversar com elas sobre mim, fui construindo uma relação de 

confiança, também baseada no diálogo, o que tornou essas mulheres interlocutoras dos meus 

dias ali e da minha pesquisa, muito mais do que informantes (EILBAUM, 2012; MEDEIROS, 

2017; OLIVEIRA, 1998).    

Através destas relações intensas e da proximidade que desenvolvemos, tive 

conhecimento de suas trajetórias de vida. Histórias eram contadas a todo momento. No intervalo 

do cafezinho, nas aulas, antes delas, no caminho para casa – que muitas vezes eu as 

acompanhava -, no bar que tinha na ladeira principal da comunidade e que fomos algumas vezes 

juntas, eram momentos de trocas e histórias. Algumas das quais retomarei mais para a frente.  

Além disso, tive a oportunidade de observar o funcionamento interno de um projeto 

social em um OSC5, projeto este que fazia parte de uma parceria com uma instituição suíça, a 

FIP&D. A experiência empírica revelou diversas questões entre a relação entre organizações e 

a relação entre elas e o seu “público-alvo”, o que me fez refletir sobre o papel destas instituições, 

 
4 Fato que de início, enquanto pesquisadora, me questionei se deveria me preocupar com isso ou não. Entretanto, 

após diálogos com professores, e amigas percebi o quão enriquecedor é, neste espaço de pesquisa e experiência, 

a criação de relações reais e de afeto. 
5 Organização de Sociedade Civil. 



e trazer questionamentos. Foi a partir dessa observação que a ideia de fazer minha pesquisa no 

projeto se esboçou, se concretizando após o início das aulas. 

Por mais que as mais diversas experiências que tive durante meu campo tenham 

despertado minha vontade de escrever sobre, pois, em um determinado momento pensei em 

explorar os relatos das mulheres, em outro o das pessoas que circulavam por ali, moradoras da 

região, optei por trazer sobre a concepção e desenvolvimento do projeto e as situações que 

ocorreram durante o cotidiano das aulas, a fim de pensar tanto a idealização e projeção dos 

projetos quanto seu desenvolvimento na prática.    

Por ter me incomodado muitas das situações na parte organizacional da iniciativa, farei 

neste presente trabalho uma produção etnográfica sobre minha experiência dentro de uma 

organização social. Explorarei a partir de um olhar antropológico a atuação do projeto e como 

ele interagia com o público alvo. Ao longo dos capítulos, pretendo trazer quem eram as 

organizações; a concepção do projeto e o que ele trata; como ele funcionou na prática, como 

atuou; e desenvolverei algumas das situações que experienciei mais detalhadamente, sobre as 

interações com as pessoas e as questões que apareceram durante o período de trabalho.  

Para fazer isto, utilizei como metodologia a observação participante, através da minha 

ida diária a campo e contato direto com minhas interlocutoras, pois isso fazia parte do meu 

trabalho. Além disso, utilizei de ferramentas digitais como pesquisa nas redes sociais e sites das 

organizações para a construção de dados.   

 

  



 

CAPÍTULO 2: O PROJETO 

 

Nesse capítulo pretendo apresentar o projeto, a parceria internacional, o espaço onde ela 

ocorre e o contexto de atuação.  

No momento em que fui entrevistada, conheci André e Marcelo, ambos diretores dentro 

da organização. O primeiro, homem, negro, cis gênero e de aproximadamente trinta anos, seria 

o principal responsável pelo projeto em que estavam me apresentando. O segundo, homem, 

branco, cis gênero e também de aproximadamente trinta anos, tinha como função a gestão de 

todos os projetos de forma mais geral, mas não os acompanhava de perto. Após realizarem 

diversas perguntas a mim sobre minhas qualificações e experiências, me apresentaram a 

proposta de trabalho. Segundo eles, o projeto Empreendedorismo Feminino era fruto de uma 

parceria entre o Espírito Vivo e seu setor de inovação social e uma organização internacional 

suíça, com o objetivo de “promover o empreendedorismo feminino em áreas vulneráveis da 

cidade do Rio de Janeiro, desenvolvendo atividades de qualificação profissional e lançando 

novos negócios com as mulheres envolvidas para o desenvolvimento profissional e econômico 

da região”, segundo consta também no “Manual da Aluna” distribuído posteriormente às 

participantes do projeto. De acordo com esse documento de apresentação, tinham como objetivo 

geral “Mobilizar, selecionar, treinar e apoiar mulheres de regiões periféricas, que desejam se 

tornar empreendedoras no Rio de Janeiro; desenvolver habilidades empresariais entre as 

mulheres e aumentar a igualdade de gênero no ambiente de empreendedorismo do Brasil.” 

Contavam, além da parceria da organização internacional, com o suporte da Fundação de Apoio 

a Escola Técnica - FAETEC na sessão das salas nas quais foram montadas o “Salão de Beleza 

Escola” e a “Padaria Escola”, como descreverei posteriormente.  

 

A PARCERIA  

 

Em meio às reuniões e decisões nos primeiros meses de concepção do projeto, tivemos 

alguns encontros online onde fui apresentada às coordenadoras da organização suíça. Anna e 

Sophie, eram mulheres, cis gênero, brancas, e tinham aproximadamente cinquenta anos. Nos 

conhecemos de forma breve, e mantivemos contato por e-mail durante o tempo de trabalho, até 

o momento em que vieram visitar o projeto.  



Desde o início, tive uma grande curiosidade de saber quem era aquela instituição suíça 

que estava investindo no projeto. Perguntei ao André, e o que fiquei sabendo era que ela já 

havia investido em um outro projeto alguns anos antes também em parceria com a Espírito 

Vivo, sobre reciclagem. É interessante porque à minha curiosidade se somava que algumas 

informações sobre “a organização” circulavam à modo de fofocas ou rumores, sem muita 

referência e certeza se eram verídicas. Uma delas referia a que parte do dinheiro utilizado por 

essa organização era fruto de herança de uma das coordenadoras. Isso me deixou intrigada. 

Sempre tive muita curiosidade nas motivações de empresas internacionais ao investir em 

projetos em países em desenvolvimento, o que tem sido chamado também como “ajuda 

humanitária” (FASSIN, 2016). Por conta disso, busquei em suas páginas na internet um pouco 

mais sobre, já que a organização internacional nunca foi apresentada para nós em detalhe.  No 

site, a apresentação da fundação é a seguinte:  

 

“A FIP&D se esforça para contribuir para a eliminação da pobreza entre os grupos mais 

vulneráveis nos países em desenvolvimento. A FIP&D apoia programas e atividades 

comunitárias integradas em saúde, educação, geração de renda e melhoria dos meios de 

subsistência”6.  

 

Após mais algumas buscas em seu site, encontrei também um pouco sobre sua história, mas 

não muitos detalhes:  

 

“Criada em 1999 e com sede em Genebra, a FIP&D é reconhecida como uma 

organização sem fins lucrativos. A nossa principal missão é abordar a marginalização 

social e contribuir para a autonomia das pessoas vulneráveis através da implementação 

de programas de formação profissional e empreendedorismo. Em colaboração com 

ONGs locais, bem como atores privados, públicos e acadêmicos, operamos na Índia, 

Nepal, Brasil e Suíça.” 

 

Além disso, seus ideais, metas e histórico, são definidos como:  

 

“Implementamos programas de formação profissional e empreendedorismo social para 

apoiar projetos de desenvolvimento. A Fundação atua como facilitadora para a criação 

de fontes locais de geração de renda com o objetivo de orientar seus beneficiários para 

a autonomia financeira e apropriação de programas de redução da pobreza no longo 

prazo. 

Criamos e desenvolvemos alianças multi-atores para cumprir nossa missão, facilitando 

sinergias entre o setor acadêmico para a formação profissional, organizações 

 
6 O site se encontra em inglês. A tradução é minha. 



comunitárias locais com acesso à população mais vulnerável e empresas do setor 

privado para o investimento social necessário.” 

 

Após muitas buscas, não foi possível encontrar detalhes sobre a história em relação a 

Organização, apenas maneiras para se unir a ela e apoiá-la através de doações e os benefícios 

ganhados ao fazer a ação: 

 

“Existem muitas maneiras de você ajudar e cada esforço é verdadeiramente impactante. 

Ao emprestar seu apoio, você se tornará uma parte valiosa da Fundação e ajudará a 

fortalecer nossas ações. Faça uma doação: O compromisso contínuo de nossos doadores 

nos permitiu cumprir nossa missão por mais de 20 anos! As doações são dedutíveis de 

impostos.”  

 

Categorias como marginalização, pobreza, pessoas vulneráveis, população vulnerável e própria 

função da organização em torno à noção de “missão”, através de “doações”, permite pensar nas 

representações e lógicas que atuavam na idealização do projeto. De alguma forma, como 

menciona Rodrigues, dialogando com o antropólogo James Ferguson, projetos como esses se 

inserem numa visão neoliberal da pobreza:  

 

Neste contexto, a pobreza não seria tomada enquanto um mal em si mas sim enquanto 

uma “oportunidade”. “Empoderar” os pobres, explica o autor [Ferguson, 2007], 

significa redesenhar trabalhadores informais ou mesmo desempregados como “micro 

empreendedores” que, talvez, com a ajuda de pequenos “micro-créditos”, podem usar 

sua criatividade para inventar novas estratégias de desenvolvimento econômico. 

(RODRIGUES, 2019, p. 5) 

 

 Como veremos, o projeto proposto buscava o empoderamento das mulheres e o 

oferecimento de uma capacitação que gerasse oportunidades de renda, mas também com a ideia 

de que assim essas mulheres poderiam “mudar de vida”, de certa forma, serem “salvas”. Além 

disso, através do que Lila Abu-Lughod traz em seu trabalho, pode se pensar que projetos com 

a promessa de salvar mulheres dependem e reforçam um senso superioridade, principalmente 

por parte de grupo privilegiados, e isto é uma arrogância que deve ser desafiada (ABU-

LUGHOD, 2012). 

 

A Visita  

 

 Em meados de outubro, após algumas trocas de email, fomos informados que Anna, 

Sophie, juntamente a uma amiga, Melanie, viriam para o Brasil no início de novembro. O plano 



estabelecido por elas era acompanhar a semana inteira e finalizar a visita participando do evento 

da formatura da primeira etapa do projeto. Preparamos – Martín, André e eu - uma semana de 

apresentações para elas e algumas reuniões.  

 Ao chegarem ao Brasil, nos reunimos no prédio do projeto na favela e pudemos nos 

conhecer ao vivo. Até então, só tinha conhecimento delas pelas falas do Martín, video 

conferências e emails trocados. Durante a semana, elas fizeram visitas às salas, conheceram as 

mulheres, o espaço e tentaram entender um pouco quais “metas” haviam sido atingidas. 

Diferentemente do que eu imaginava, elas não pareciam estar buscando só as metas de trabalho 

cumpridas (em números, etc).  Perguntavam-me muito sobre como estava funcionando a relação 

com as “beneficiárias”7 e disseram que gostaram muito do que elas chamaram de 

“comunidade”, referindo-se à forma como as mulheres estavam envolvidas e a proximidade 

que criamos. 

 Nosso diálogo era todo em língua estrangeira, maior parte do tempo em inglês, o que 

tornava a comunicação com as alunas bem difícil, tendo em vista que elas não falavam o idioma. 

Ficava sob minha função e do Martín traduzir para ambas as partes. Em um determinado 

momento, foi realizada uma dinâmica entre as mulheres e as coordenadoras suíças para se 

conhecerem e para que estas entendessem um pouco a história das participantes. Foi uma 

situação em que procurei ter bastante cuidado e ficar atenta às questões de tradução, tentando 

decidir quais significados se aproximavam melhor do que era dito, principalmente porque 

algumas palavras não têm tradução, muitos sendo expressões, gírias, etc. Ao final da semana, 

acompanharam a cerimônia da formatura, situação esta que desenvolverei mais para frente.  

 Achei interessante a forma de “monitorar” o projeto, através de uma aproximação 

direta e pessoal. Ao final das contas elas queriam saber como o projeto estava funcionando na 

prática, ou, como costuma se dizer, no terreno.  

 

COMO FUNCIONARIA O PROJETO 

 

O projeto tinha um calendário de 2 anos, sendo dividido em três etapas: a capacitação 

profissional na área escolhida pelas mulheres inscritas; a decisão de qual caminho seguir; e o 

acompanhamento dentro do que elas escolhessem fazer. 

A capacitação profissional era a fase para desenvolver novas competências relacionadas 

a um dos dois eixos do projeto, “Beleza” ou “Padaria”. Tal fase estava programada para ter 

 
7 Categoria utilizada por ambas organizações para se referir às pessoas, no caso, às mulheres que se “beneficiariam” 

do projeto. 



duração de onze semanas, e os encontros seriam diários. As aulas e oficinas ocorreriam na 

organização parceira e no prédio que o projeto tem na própria favela. O horário foi estabelecido 

de oito ao meio dia, com quinze minutos de intervalo. A ideia era ter tolerância máxima para 

atraso de 15 minutos e se houvessem faltas deveriam ser justificadas, sob o risco das 

participantes serem excluídas do projeto caso ultrapassassem o limite definido. Foi-lhes avisado 

também que existia uma copa com geladeira e microondas dentro do prédio, que poderiam 

usufruir. Todo material, utensílio, instrumento e equipamento que seriam utilizados nas aulas e 

oficinas eram fornecidos pelo projeto, sendo as alunas responsáveis pelo “cuidado e pelo não 

desperdício de material”, sob risco – novamente- de serem excluídas do projeto. Nesta etapa, 

essas informações foram passadas a mim porque eu teria como função a organização do dia a 

dia no local do projeto e teria que auxiliar as atividades de forma que elas ocorressem 

efetivamente, e também de controlar dados como presença, atrasos, e eventuais demandas 

apresentadas. 

Em seguida, ao estarem formadas profissionalmente, as mulheres teriam que decidir o 

que seria feito com os conhecimentos que foram desenvolvidos: abrir o seu próprio negócio ou 

entrar no mercado de trabalho em um empreendimento já existente. Neste momento, o projeto 

prometeu proporcionar às mulheres que estivessem dispostas a lançar seus próprios negócios, 

as habilidades básicas necessárias para montar e gerenciar suas microempresas, tais como: 

como estabelecer um plano de negócios, como montar um orçamento, contabilidade básica, 

como comunicar e comercializar atividades, como criar um site. Às que não tivessem tal 

interesse de abrir um empreendimento sozinha, preferindo acessar o mercado de trabalho, fazia 

parte do cronograma do projeto ajudá-las a desenvolver habilidades necessárias como: 

elaboração de currículo, postura profissional, entre outras. Esta etapa foi pensada para ter a 

duração de três meses, sendo os encontros semanais. 

A última fase, momento em que era pensado para que as beneficiárias já estivessem 

“encaminhadas”, funcionaria da seguinte forma:  assim que os novos negócios fossem lançados 

ou que as alunas entrassem em seus recentes empregos, o projeto forneceria apoio e insumos a 

elas regularmente para ajudá-las a desenvolver e sustentar suas atividades. Além disso, 

mentores voluntários parceiros seriam mobilizados para aconselhar as alunas do projeto e 

acompanhar seu desempenho. As mulheres também seriam encorajadas e orientadas a se unirem 

a redes de mulheres empreendedoras, que estariam sendo desenvolvidas localmente e que 

ofereceriam uma grande oportunidade de aprender umas com as outras e contar com a 

experiência e o conhecimento de cada uma. 

 



AS INSCRIÇÕES  

 

O planejado era que as inscrições tivessem início em fevereiro para que fosse possível 

começar as aulas em março. Entretanto, uma grande tempestade aconteceu nessa mesma época, 

ficando impossível seguir a programação definida a priori, pois a torre de energia do local caiu 

deixando o prédio da organização sem luz por seis meses. 

Os cursos estavam sendo divulgados nas redes sociais do projeto e pelo Informativo da 

comunidade8, anunciando o que seria o projeto e a forma de se matricular. As inscrições já 

haviam começado de maneira virtual, através do link na internet, onde as interessadas deixavam 

alguns dados, como nome, telefone e e-mail (caso possuíssem).  

Durante esse período sem energia, que inviabilizava a início das atividades, a função 

que me foi passada foi de tentar manter contato com as inscritas até então para que o interesse 

delas não fosse perdido, conforme preocupação dos coordenadores. No decorrer desses meses, 

organizei alguns encontros com as inscritas, onde foi possível nos conhecermos melhor, mapear 

em diversos aspectos quem eram as mulheres matriculadas e entender um pouco sobre suas 

trajetórias de vida, interesses e expectativas. 

 

O primeiro contato com as mulheres 

 

Um desses encontros aconteceu em um Centro de Referência de Assistência Social 

(CRAS) da comunidade9. A partir da lista de telefones das mulheres, liguei de uma em uma 

para conversar rapidamente sobre como estavam as coisas e o interesse delas pelos cursos, 

mesmo com o adiamento, e informar do encontro. A reunião aconteceu no dia 2 de maio, às 

15h. Informei às 101 mulheres até então inscritas no projeto, entretanto no dia compareceram 

apenas 19 delas. O elevado número que não pôde estar presente ilustrou para nós – eu e André 

– as dificuldades que poderiam vir a ter no desenrolar do projeto. A maioria trabalhava no 

horário que foi marcada a reunião, outras não tinham com quem deixar os filhos, entre outros 

variados motivos. Haviam também algumas mulheres que estavam desempregadas quando se 

inscreveram, mas que conseguiram trabalho nesse tempo de espera para o início das atividades, 

estas, portanto, desistindo de participar. Entretanto muitas tinham disponibilidade apenas no 

 
8 O Informativo é um jornal 100% digital do complexo onde acontecia o projeto, que surgiu em 2014 com o 

intuito de promover o fortalecimento da comunicação interna entre moradores e lideranças comunitárias. Através 

dele, é possível encontrar também os empreendimentos da comunidade divulgados e os projetos e campanhas 

que acontecem. 
9 Em razão da falta de energia do prédio até aquele momento, a reunião aconteceu no C.R.A.S, pois este espaço 

era coordenado pela organização Espírito Vivo, logo, possuía um salão que pudemos usufruir.  



horário da manhã uma vez que trabalhavam na parte da tarde e não teriam viabilidade de largá-

lo. Apesar disso, grande parte das que não puderam comparecer por conta do turno que foi 

marcada a reunião, mantiveram o interesse em participar do projeto e compareceram nos 

próximos encontros. 

Participaram da reunião mulheres de diversos lugares; curiosamente, a maioria não era 

moradora da favela onde residia o projeto. Das dezenove que lá estavam, onze vinham de 

lugares como Vidigal, Complexo do Lins, Duque de Caxias, Copacabana, Catete, Santa Teresa, 

entre outros, e declararam não ser um problema a distância e o trajeto de suas casas até ali.  

A reunião contou com uma breve apresentação do projeto pelo André, e em seguida da 

Companhia Preta, Fernanda e Priscilla - que iriam conduzir o seguimento de beleza - e do Pedro 

- que conduziria a oficina de Padaria. Após as apresentações, as inscritas foram convidadas a 

contar um pouco sobre suas trajetórias de vida, trazendo histórias inspiradoras e em sua maioria 

de muita luta. Cada narrativa viva ali inspirava outras e assim as mulheres foram se soltando 

para falar. 

As mulheres presentes na reunião tinham entre 20 e 56 anos e doze delas eram mães. 

Procurando por mais informações, consegui saber que um pouco mais da metade já empreendia 

ou já havia empreendido. Soube também que treze trabalhavam, entre elas dez com carteira 

assinada, nas mais variadas atividades, tais como manicure, recepcionista, confeiteira, designer 

de unha, depiladora, cabelereira, vendedora, na área de comunicação, entre outros. Muitas 

mulheres já haviam trabalhado na área dos cursos que se inscreveram e demonstraram uma 

grande vontade de seguir profissionalmente nesses campos de atuação, sendo um grande desejo 

de parte delas abrir seu próprio negócio, embora algumas manifestassem também o interesse 

em trabalhar com carteira assinada. O encontro se encerrou e ficou uma sensação de que elas 

estavam bastante animadas. Apesar disso, diante do grande intervalo entre esta reunião e o 

inicio das atividades, muitas delas acabaram não seguindo adiante no projeto por contratempos 

da vida. Isso levou o projeto a abrir uma nova inscrição quando a luz voltou, desta vez 

presencial.  

 

As reuniões  

 

Além dos encontros organizados por mim com as mulheres, muitas reuniões entre a 

organização ocorreram nesse período sem energia no prédio da organização na favela. Nelas os 

participantes do projeto debatíamos os objetivos e expectativas, e os demais temas que surgiam 

nesse período de pré-início das aulas.  



No momento precedente ao começo das atividades recebemos o Martín, representante 

da organização suíça. Esta, como mencionado, foi a responsável por investir no projeto 

financeiramente, dando suporte para compra de equipamentos, pagamento dos professores e os 

demais custos. Ele veio com o dever de acompanhar tudo “de perto” desde o princípio. Assim 

que ele chegou foi me atribuída a missão de encontrar um local de moradia que acabou sendo 

o quarto da casa de uma amiga. O dado poderia não ser relevante a não ser minha surpresa pelo 

representante da organização internacional não ter tido isso previamente resolvido.    

Nas primeiras conversas entre a equipe e o Martín, foram determinadas diversas noções 

que identificamos como necessárias no projeto, no sentido de quais eram nossos objetivos. Estes 

foram tomados como mais amplos do que aqueles que estavam formalizados, isto é, não 

estávamos visando apenas formar mulheres empreendedoras, mas possíveis impactos positivos 

em suas vidas pessoais que viessem a partir do projeto, seria algo importante para a equipe. 

Noções como auto estima, confiança, encorajamento, faziam parte desses objetivos na tentativa 

de “mudar alguma coisa” na vida dessas mulheres. Desde aquelas conversas, percebia que havia 

uma representação de que estaríamos lidando com pessoas com uma realidade de vida 

complexa, onde propostas como esta de trabalhos de empreendedorismo poderiam acabar 

representando algo que ao invés de realmente ajudá-las, as frustrassem.  

Além disso, reuniões entre nós aconteceram para definir datas, os materiais necessários 

para contratar os fornecedores e fazer as compras a tempo e criar um formulário para que, nos 

períodos das novas inscrições, além de matricular as mulheres, compreendêssemos o panorama 

socioeconômico delas. Entre as perguntas contidas no documento, tinham nome, idade, cor, 

identidade de gênero, renda mensal e familiar, quantidade de filhos entre outras.  

 

As novas inscrições 

 

As inscrições presenciais foram divulgadas de diversas maneiras. André me solicitou 

que fizesse uns layouts para divulgar nas redes sociais, no Informativo e para que fossem 

impressos em massa e distribuídos pela comunidade. Além disso, contactei todas as mulheres 

que já tinham se inscrito de forma online no primeiro momento e as que haviam comparecido 

presencialmente ao encontro no CRAS, para que elas soubessem que o projeto iria finalmente 

começar. Para confirmar e garantir a vaga seria necessário ir ao prédio do projeto na favela, 

preencher o formulário e me entregar ou entregar ao André.  

O primeiro dia das matrículas presenciais já foi marcado pela presença de algumas 

mulheres e o momento em que elas estavam lá foi meu primeiro contato com muitas delas. 



Enquanto preenchiam os formulários e tiravam as dúvidas, pudemos nos conhecer um pouco. 

Tentei ao máximo também ser cuidadosa e atenciosa para que as que pudessem ter dificuldades 

de leitura e escrita fossem auxiliadas por mim, sem que se sentissem constrangidas com nada. 

À essas mulheres, por me oferecer para preencher para elas, também me esforcei para ter 

cuidado ao fazer as perguntas mais íntimas do formulário, tentando não criar nenhum 

constrangimento.  

No decorrer da semana, pude observar que o método mais eficaz para atrair as alunas 

para o curso era o famoso “boca a boca”. A maioria que chegava contava que uma vizinha, 

amiga, mãe, irmã, ficara sabendo, se inscreveu e comentou, gerando interesse nas outras. As 

redes sociais também tiveram um papel importante, mas nada como a troca de informações 

entre as pessoas da comunidade. Circulou tanto, que alguns homens foram procurar curso, 

pedindo para que futuramente fossem pensadas aulas que os contemplassem.  

Após as semanas de inscrição, liguei para todas, e foi feita novamente uma reunião com 

as matriculadas, desta vez para apresentar definitivamente o curso, os professores e o espaço. 

Foi realizado no auditório da organização e, como uma demanda dos professores, foi chamada 

uma aluna de cada vez para conversar particularmente com seus respectivos professores. 

Estavam presentes nessa reunião também eu, André e Martín, responsáveis por organizar tudo. 

A semana seguinte foi a que deu início ao projeto.  

 

A COMUNIDADE  

 

A Comunidade e a Violência – Contextualizando 

Localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, a comunidade onde se realizou o projeto é 

conhecida na área como uma favela que nos dias atuais não “oferece muitos riscos de violência 

a sociedade”. É vista desta forma principalmente após a instauração de uma sede de UPP10 

(Unidade de Polícia Pacificadora) no ano de 2009 e, principalmente por aqueles que não moram 

ali. Esta unidade, se encontra em frente a uma das entradas do prédio, e moldava muito da 

dinâmica de vida local. Em uma das primeiras vezes que entrei na comunidade por essa entrada, 

fui acompanhada da Ayla, uma das alunas, que me explicou a priori alguns pontos geográficos 

importantes do espaço. Apresentando a área evidenciou alguns “protocolos” que eu devia seguir 

diante de “certas” pessoas. Segundo ela, com os policiais eu não precisava me preocupar, não 

 
10 As Unidades de Polícia Pacificadoras responderam a uma política pública do governo do Estado do Rio de 

Janeiro, criada em janeiro de 2009. O programa, destinado a “comunidades e territórios carentes”, ocorreria em 

quatro etapas: Intervenção Tática, Estabilização, Implantação da UPP e Consolidação (monitoramento de 

avaliação do programa). Na favela onde foi realizada essa pesquisa, a UPP foi implantada em dezembro de 2009. 



era o “alvo” deles. Entretanto, ao avançarmos em nossa caminhada, passamos por um dos becos 

que, de acordo com Ayla, era local de uma das bocas de fumo11 dali. Neste momento, me 

aconselhou a abaixar a cabeça e não dar muita confiança, pois como eu não era moradora e não 

pertencia ao local, provavelmente receberia um tratamento diferente. Aos olhos da Ayla, ficava 

evidente que por meu aspecto – ela referia aos meus “cabelos esvoaçantes”, mas acredito que 

não fosse só isso- seria rapidamente classificada como uma outsider, o que, curiosamente, me 

brindaria “segurança” diante da polícia, e desconfiança diante dos “traficantes” locais. 

Outro fator importante de salientar é que, localizando-se em uma área nobre do Rio de 

Janeiro, existe uma preocupação por conta do Estado em tornar a comunidade uma “vitrine” da 

cidade, trazendo a imagem de harmonia e controle de conflitos e do tráfico de drogas. 

Entretanto, os relatos diários de moradores e pessoas que frequentam o espaço não evidenciam 

grande harmonia. Para além das situações abusivas dos agentes da Unidade de Polícia 

Pacificadora que os moradores revelam em suas falas, as intervenções militares e as constantes 

tentativas de controle da ordem e “guerra às drogas”, principalmente nos primeiros momentos 

de “pacificação”, impunham uma realidade dura para os que ali circulavam. Tiroteios, revistas, 

abusos de poder, invasão de suas casas, e situações de constrangimento fazem parte do cotidiano 

dos que vivem por ali, e eram ilustradas diariamente por minhas interlocutoras.  

Uma delas foi a história contada por Cristina, uma mulher negra, de 46 anos na época, 

que participava das aulas do projeto. Criei um vínculo forte com ela, de muito respeito e afeto. 

Todos os dias em que ela estava lá eram animados para mim, brincávamos, nos abraçávamos, 

e conversávamos muito sobre a vida. Em meio a risadas e papos leves, às vezes entrávamos em 

conversas profundas, contando de nossas vidas, e muito aprendi com ela. Em meio aos sonhos 

e histórias, me contou da maior dor de sua vida. A perda brutal de seu filho por policiais 

militares na porta de sua casa. O ocorrido foi tão chocante, que “todo mundo” naquela favela 

conhece a história. Segundo ela, por conta do envolvimento do filho com o tráfico de drogas na 

comunidade, ele foi executado na porta de sua casa, “restando apenas seus dentes na frente”.  

Cristina contou que tentou muito afastá-lo dessa vida, que ele era “aviãozinho”12 e que em um 

dia de operação, foi pego, acontecendo o ocorrido. Como isso se sucedeu próximo ao 

aniversário dela, quando estava comemorando seus 47 anos, chegou a aula com um astral que 

nem parecia ela. Chorou e contou que há poucos dias havia completado alguns anos do fatídico 

 
11 “Ponto de drogas, popularmente chamado de boca de fumo refere-se ao local, geralmente um barraco ou 
botequim, onde é feita a venda de drogas ilícitas.” (https://pt.wikipedia.org/wiki/Boca_de_fumo)  
12 Aviãozinho é uma expressão popular muito conhecida que aborda a figura do informante ou intermediador no 

tráfico de drogas, ou seja, a pessoa que de alguma forma presta informações importantes ao grupo, organização 

ou associação criminosa e muitas vezes media a compra entre traficantes e usuários. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Boca_de_fumo


acontecimento. Foi um momento delicado. Todas prestaram solidariedade a ela e tentaram a 

reanimar. Ela era muito querida por todxs. Cristina tinha mais uma filha, que havia se mudado 

para Portugal com seu marido. Então após o final da primeira fase das aulas, ela decidiu se 

mudar para lá, convite este que sua filha fazia já há algum tempo. Segundo ela, era um grande 

passo para que conquistasse uma nova vida, tentando deixar para trás as grandes dores que tinha 

morando ali solitária em um espaço com tantas memórias, e pouca qualidade de vida.

 Durante as aulas, os dias foram preenchidos com histórias emocionantes, muitas tristes, 

trágicas, mas que de certa forma eram narrativas que uniam aquelas mulheres naquele espaço. 

Enquanto contavam, uma se via na outra em sentimentos, situações, dificuldades, superações, 

estas que desenvolverei mais para frente. Foram dias intensos e de muita emoção também.   

 

Contextualizando o espaço 

 

 O prédio da organização social Espírito Vivo onde se realizou o projeto se encontra 

no antigo prédio do chamado Brizolão ou Criança Esperança, como é conhecido pelos 

moradores, por conta dos antigos projetos que lá aconteciam. Hoje em dia, além do Espírito 

Vivo, outras cinco instituições atuam ali, entre elas a FAETEC e o CIEP João Goulart. O prédio 

se encontra bem no alto do morro, e tem uma de suas entradas por um elevador que vem do 

bairro nobre de Ipanema. Assim, um elevador separa uma disparidade social enorme. A outra 

entrada, como já mencionado anteriormente, se dá pela comunidade, esta que se localiza ao 

lado de uma UPP.  

Ao sair do elevador, e chegar no prédio, é possível ver uma sala toda de vidro. Esta é o 

prédio da organização onde se realizou parte do projeto. Este espaço era o que eu tinha como 

fixo de trabalho. Quando não estava nas salas de aula, acompanhando as conversas e tarefas, 

estava nessa sala de vidro, o que me trouxe uma comunicação muito grande com a população 

dali.  

Quando comecei a frequentar a favela, principalmente no momento inicial, momento 

das inscrições, observei que havia animação, principalmente vindo das mulheres moradoras da 

região, com o novo projeto que se iniciava; ao mesmo tempo que havia uma desconfiança de 

se realmente ele aconteceria da forma esperada ou prometida. Por conta da organização se 

encontrar em um prédio de referência na comunidade, pois já foi sede de outras organizações e 

projetos grandes na favela, havia uma expectativa de que cumprisse esse papel para com os 

moradores da região e adjacências. Segundo muitas das mulheres que conheci lá, durante os 

períodos de transição entre organizações, e por um tempo, o espaço perdeu essa imagem que 



tinha de grande oferta de atividades para adultos e crianças, com cursos profissionalizantes e 

aulas educacionais e esportivas. Atualmente, segundo elas, essa visão do espaço está sendo 

retomada aos poucos, com as novas oportunidades que estão aparecendo. 

 

As crianças no espaço 

Assim que comecei a trabalhar lá, algo que me chamou a atenção foi que meu chefe, o 

André, deixou bem claro que ali era pra ser um espaço de interação com a comunidade. Muitas 

pessoas paravam para perguntar, tirar dúvidas etc. Além disso, por ser uma área de trânsito – 

entre o elevador e a comunidade -, e no mesmo prédio ter um CIEP, muitas crianças circulavam 

ali o tempo todo e ficavam intrigadas e curiosas com aquela sala de vidro no meio do caminho. 

Por já ter trabalhado com muitas como professora, sempre dei muita atenção a elas e 

desenvolvemos uma relação forte. Depois que as conheci, adoravam parar diariamente para 

fazer visitas, pedir para fazer desenhos, ver os brinquedos e conversar um pouco. Tínhamos 

dentro da sala, um espaço com várias máscaras de personagens infantis, kits de canetinhas, lápis 

de cor, folhas em branco e bonecos. Logo, depois de quase 1 ano lá, reuni também um grande 

acervo de desenhos delas. Sempre amei crianças, então era muito gostosa a convivência. Cada 

uma que vinha carregava muitas histórias, e muitas das coisas que comecei a entender do 

espaço, muitas vezes vinham delas. Em meio a desenhos e cartinhas, contavam desde histórias 

da escola, amigos, aulas, família, até muitas vezes problemas ou conflitos que permeavam suas 

vidas ou a vida de seus familiares. Era bonito ver a confiança que aquelas crianças 

demonstravam ter naqueles momentos ao abrir as muitas histórias de suas vidas e a troca que 

acontecia entre nós a partir das longas conversas e brincadeiras. Ao mesmo tempo, percebi que 

as histórias que elas (me) contavam e confiavam “falavam” muito sobre as relações sociais, 

conflitos e situações diversas que aconteciam naquela favela. Como mencionei, no decorrer da 

pesquisa, pensei em construir a etnografia focando nesse olhar através das crianças. Nesse 

sentido, o apontamento que Betânia Mueller traz na sua tese de doutorado, construída a partir 

da etnografia com crianças em uma favela de Niterói e uma cidade do México, se torna 

significativo para essa abordagem: 

 

Em relação ao papel do pesquisador com crianças em antropologia, é preciso pensar em 

maneiras de construir uma relação com essas interlocutoras que seja menos hierárquica 

e mais igualitária. Embora isso possa parecer utópico em nossa sociedade, é possível o 

exercício de um olhar que considere as crianças enquanto sujeitos que merecem respeito 

e consideração como atores sociais que são. (MUELLER, 2019, p. 29).  

 



 Da mesma forma, Mello, Vogel e Leitão (1995) também já chamaram a atenção para 

esse olhar da cidade através das crianças e as potencialidades das falas, desenhos, mapas e 

outros produtos que possam ser construídos junto com eles.  

Nesse contexto, houve um dia dentre a rotina do encontro com as crianças que me 

chamou a atenção. Estava trabalhando sozinha nessa grande sala de vidro, quando um menino, 

que aparentava ter uns 13 anos, entrou. Se chamava Patrick. Nesse momento, eu o recebi como 

fazia com todos, conversando, perguntando se eu poderia ajudá-lo em alguma coisa. Após ele 

sair, entraram outros funcionários, bem mais antigos que eu, relatando que ele não poderia estar 

ali, pois não era “confiável”. Segundo eles, já havia quebrado uma sala cheia de materiais 

daquele prédio e havia uma história “super séria e trágica” em relação a ele na comunidade. 

Segundo algumas pessoas relataram ali, ele era um menino com “complicações familiares”, 

pois seus responsáveis seriam envolvidos no tráfico de drogas, ambiente este em que era 

destacado que ele tinha crescido. Segundo as falas, em um determinado momento, ele teria 

inventado uma história para alguns traficantes da área sobre uma tentativa de estupro que sofreu 

por um morador, e este foi executado. Após o ocorrido, ele revelou que não era verdade, que 

não havia acontecido realmente isso. Após circular essa história pela comunidade, o direito de 

ir e vir do Patrick ficou comprometido, pois ele representava para muitos, principalmente para 

os que não eram dali, uma ameaça. Quando me contaram a história, o que foi dito era que isso 

havia ocorrido alguns anos antes, quando ele tinha aproximadamente 9 anos. Esse destaque 

dado à idade e o lugar que ele ocupou na história me fez pensar como as crianças podem ser 

representadas diferencialmente em contextos distintos, como por exemplo uma criança branca 

moradora de um bairro da zona Sul e uma criança negra, moradora de favela que, como 

disseram, “cresceu naquele ambiente”. Muito para além da idade, “ser criança” e as 

representações sobre as responsabilidades desse status aparecem como muito diferentes 

(MEAD, 1979; MUELLER, 2019).        

Minha relação com as crianças dali não se limitava a esses momentos fora das aulas do 

projeto. Sendo a maioria das participantes mães, e possuindo uma vida muito corrida, muitas 

vezes elas não tinham com quem deixar seus filhos. Como mencionei, antes dos cursos 

começarem, durante a concepção do projeto, fizemos um formulário de inscrição que possuía 

diversas perguntas para que conseguíssemos mapear as participantes, entendendo suas 

demandas e a melhor forma para acolhe-las. Pensando nisso e em tornar o trabalho realmente 

efetivo para o público alvo, foi disponibilizada a brinquedoteca13 para que as mães pudessem 

 
13 A brinquedoteca era um espaço que se encontrava no prédio, próximo a sala de vidro, que possuía mesas, 

brinquedos, escorregas, livros e uma profissional que ficava a disposição para “tomar conta” das crianças. Era um 



deixar seus filhos ali, e fossem tranquilas para suas aulas. Então, quando chegavam com as 

crianças, eu já as encaminhava para a brinquedoteca. Entretanto, a faixa de idade era de crianças 

de 3 a 10 anos, o que trazia dificuldades para duas das mães, pois seus nenéns eram recém 

nascidos, uma tinha 8 meses, a Laura Sofia, e a outra tinha 6 meses, a Joana. A primeira, filha 

da Kathleen, às vezes era levada e ficava no carrinho do lado de fora da sala, enquanto eu ficava 

olhando; outras vezes, chegava com seu pai apenas às 11h da manhã para que mamasse. Então, 

nesses dias, Kath saía da sala para dar de mamar por um tempo e depois retornava; e havia 

também os dias em que as aulas eram mais teóricas e que a professora de “Beleza” acabava 

permitindo que Laura Sofia ficasse dentro da sala de aula, sendo momentos de carinho geral 

vindo das mulheres amigas de Kath, pois todas queriam brincar e cuidar da bebê. Já a segunda, 

filha da Isis, na maioria das vezes não tinha outra pessoa que pudesse cuidar, e muito menos 

ela podia ficar com sua filha na sala, pois o curso que Isis fazia era Panificação, o que implicava 

em um ambiente quente, com forno e objetos perigosos, como facas. Então, alguns dias ela 

deixava a criança comigo em uma “bolsa canguru”14, pois desta forma eu conseguia fazer 

minhas tarefas e tomar conta dela – atitude esta que eu ficava muito honrada, com tamanha 

confiança que desenvolvi com ela, ainda mais pela Isis ser conhecida por não deixar ninguém 

mexer com a Joana. Outros dias ela deixava no carrinho do lado de fora da sala, e acontecia um 

rodízio de pessoas que ficavam tomando conta, entre elas, a própria Isis, eu, a Bethinha 

(responsável pela FAETEC), ou alguma de suas amigas de curso. De alguma forma, ficava 

evidente que o cuidado das crianças podia ser uma responsabilidade coletiva, a fim que não 

impedisse as atividades das mães (FONSECA, 2000). 

  

 
projeto desenvolvido junto com a Secretaria Municipal de Saúde e orientado através da Política Nacional de 

Promoção da Saúde, com profissionais formados em psicologia, pedagogia e psicopedagogia. Se tratava de um 

espaço de lazer direcionado as crianças da comunidade.  
14 Bolsa usada para carregar bebês, que funciona como uma mochila, que pode ser usada tanto nas costas, tanto 

na frente do corpo da pessoa que carrega.   



CAPÍTULO 3: AS AULAS 

 

Nesse capítulo pretendo, trazer sobre a dinâmica das aulas, como se desenvolviam, 

quais histórias apareciam e quais conflitos eram suscitados. O objetivo é poder ver como o 

projeto acontecia na prática.  

 

AS AULAS: FAZENDO E CONVERSANDO 

 

O início das aulas se deu no final de julho. Como mencionado anteriormente, o projeto 

se desenrolaria em três etapas, e a primeira delas eram as aulas, teóricas e práticas, do que as 

mulheres escolhessem fazer. Os eixos dos cursos eram Beleza - este voltado para cabelos 

crespos e cacheados - e Panificação - voltado para padaria com técnicas de fermentação natural 

e confeitaria. De início, seria oferecido também o eixo de Moda e Reciclagem, mas com o 

problema de energia que atrasou o início das atividades, e alguns problemas financeiros da 

organização suíça suspenderam por tempo indeterminado a possibilidade de lançar esse curso.  

No primeiro dia das atividades, eu acompanhei a aula de “Beleza”, que era conduzida pela 

Companhia Preta, conhecida pela consultoria especializada em cabelos crespos e cacheados, 

que tinha como integrantes a Fernanda e Priscilla, ambas mulheres, cis, pretas, de 

aproximadamente 30 anos. A primeira, mora em um bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e a 

segunda é moradora da favela do projeto, e, portanto, já conhecida por muitas alunas, vizinhas 

há bastante tempo.  

Este primeiro dia de apresentação foi dado pela Fernanda. Ela se apresentou, falou um 

pouco de como seria a dinâmica das aulas e fez uma atividade para conhecer as mulheres e fazê-

las se conhecerem, pois algumas eram vizinhas, moravam na comunidade, mas outras vinham 

de outros pontos da cidade. Falaram seus nomes, idades, de onde eram e jogaram um jogo para 

ver se haviam realmente gravado os nomes umas das outras. No decorrer da primeira semana, 

Fernanda e Priscilla trouxeram aulas que tinham como proposta a conversa, a troca de 

experiências e debates sobre temas que, segundo elas, deveriam ser discutidos antes de entrar 

na parte prática e teórica dos cuidados de cabelos.  

No início de uma das aulas desta semana, Fernanda começou sua fala dizendo que “o 

racismo começa pelo cabelo”. Contextualizou toda a opressão vivida por mulheres negras desde 

sempre, as fazendo acreditar que apenas o cabelo liso era tido como “cabelo bom”, bonito, e 

levando-as a recorrer a procedimentos que agridem seus fios e que se mostram como uma única 

“solução” para se encaixar, se adequar. Ela mostrou que o projeto do curso iria abordar a 



importância de se ter e mostrar a beleza do cabelo da mulher negra, natural, "pra cima", que 

não tem que se adequar a um padrão de beleza instituído por uma sociedade racista. Nestes 

primeiros diálogos com as alunas, a grande maioria delas contaram que já fizeram diversos 

procedimentos com química em seus cabelos, o que era proposto no curso como um reflexo de 

uma pressão vinda de uma sociedade que impõe o que é belo. Muitas contaram que sofreram 

demais com procedimentos como a transição capilar, que é o momento em que a pessoa deixa 

de utilizar química até que o cabelo consiga ficar de forma inteira natural. Entretanto, até que 

ele atinja o esperado, fica com duas texturas, o que, segundo os relatos das pessoas que passam 

por essa experiência, é um momento muito difícil. Muitas não conseguem nem finalizar esse 

processo porque encontram uma grande dificuldade, pois afeta de forma intensa a autoestima. 

Além disso, outro obstáculo é que a partir do momento em que a transição é completa e o cabelo 

é inteiramente natural novamente, um estranhamento enorme é provocado, principalmente 

quando os procedimentos químicos já são feitos há muito tempo. Em alguns casos, a pessoa 

nem se recordava mais de seus cabelos “originais”.  

Além de conversar sobre a dimensão política dos cabelos crespos e cacheados, Fernanda 

começou a contar de sua vida, e falar um pouco sobre racismo estrutural e os impactos na sua 

trajetória enquanto mulher negra. Contou de uma experiência que teve uma vez que foi visitar 

uma amiga em um condomínio sofisticado em São Conrado e que o segurança perguntou se ela 

estava indo prestar serviços dentro do prédio, a associando automaticamente a uma pessoa não 

pertencente do espaço, a não ser uma funcionária. Por se tratar de um projeto que visava um 

sucesso no âmbito econômico, Fernanda trouxe algumas noções e ideias que tinha, como a de 

que “dinheiro não embranquece pessoas negras, pois estas, mesmo com dinheiro, continuam 

sendo únicas e não sendo totalmente incluídas na sociedade como uma pessoa branca”. Trouxe 

em sua fala também o quanto ela considerava importante o conhecimento sobre o que ela 

chamou de “panorama racista” para saber reagir e se unir com os seus, pois “o sistema está o 

tempo todo utilizando estratégias para fazer pessoas negras se separarem e entrarem em 

conflitos entre si”. Segundo ela, é uma estratégia de guerra para colocar o grupo em “conflito”.  

A partir disso convocou as participantes que se sentissem confortáveis a contar situações 

e experiências em que tenham sentido estas violências, principalmente por se tratar de mulheres 

majoritariamente negras e moradoras de favela. Em um primeiro momento, houve uma certa 

timidez por parte delas, mas à medida que uma contou suas histórias outras foram sendo 

encorajadas e motivadas a contarem as suas também. Roberta foi a primeira a falar.  Contou 

que um dia foi seguida em loja de departamento, e foi revistada no final. Também disse que 

certa vez, em um mercado, ouviu os seguranças recebendo um chamado para que ficassem de 



olho nela, pois era “suspeita”, mesmo agindo naturalmente como as outras pessoas ali no 

espaço. Logo após Roberta, Cristina começou a falar também. Contou que em um determinado 

dia, durante o trajeto de sua casa para seu trabalho, foi abordada por uma policial perguntando 

o que ela tinha no bolso. O outro policial que estava com a primeira que a revistou, após toda a 

situação, pediu desculpas pelo constrangimento. Em seguida, Cristina indagou com revolta o 

porque ele estava pedindo desculpa após já tê-la feito passar por todo constrangimento, por toda 

a situação humilhante. Questionou ainda mais toda a situação, pois naquele momento, segundo 

o relato, passaram naquele espaço diversas pessoas brancas, que não tiveram problemas com 

agentes policiais, já que estes não demonstraram nenhuma preocupação com estas 

pessoas. Após contar essa história e ouvir as muitas outras que foram contadas, Cristina 

desabafou: "por passar por tanta coisa, a gente aprende com a vida. Nessas situações respirava 

fundo, boladona, nervosa".  

A participação nesse curso evidenciou, por um lado, o objetivo do projeto de combinar 

aprendizados que pudessem contribuir com a geração de renda das mulheres inscritas, com a 

dimensão de problematização e conscientização política sobre questões sociais e raciais das 

mulheres e especificamente das mulheres negras na sociedade. Por outro lado, ficava evidente 

que essa proposta, embora não de forma imediata nem automática, gerava adesão das 

participantes, já que, apesar da timidez inicial, todas elas contavam sobre experiências de 

racismo ou discriminação para serem compartilhadas. O espaço da aula se transformava assim 

em um espaço coletivo de compartilhamento de histórias. Contudo, isso não excluía a 

possibilidade de conflitos ou desconfortos.  

 

AS AULAS: ENTRE A POLÍTICA E A TÉCNICA 

 

Fernanda e Priscilla, além de origens diferentes, tinham estilos distintos para comandar 

as aulas, já que tinham uma personalidade e uma condução diferente quanto à didática com as 

alunas. Fernanda era bem mais incisiva e direta do que Priscilla. Sua postura chegava para 

muitas alunas como mais enrijecida e rígida, sendo vista muitas vezes até como “grossa”. Isso 

gerou alguns desentendimentos, que levaram algumas mulheres a querer trocar de dia, ou 

faltarem muitas aulas. Priscilla tinha uma abordagem mais “liberal” e era vizinha de muitas, o 

que também facilitava a boa relação, mas o que não impediu também que tivesse atritos com 

algumas das alunas. Assim, aquilo que acontecia nas aulas e era comentado fora delas se tornava 

também o coração do curso.  



O certo é que histórias para contar é o que não faltava ali. Entre as pessoas que entravam 

e saiam dos cursos, muito era falado, tanto nas aulas, como pelos corredores. O que não era dito 

espontaneamente, era puxado nas aulas, e, como já mencionei anteriormente, muitos debates 

eram incentivados, estes com pautas classificadas por elas como “polêmicas”. Tal fato, teve um 

impacto sobre o número de alunas permanentes no grupo. Desde o início, quando assuntos como 

racismo, violência, questões de gênero, e aulas com uma pegada política, eram puxados, 

algumas mulheres demonstraram desconforto. Lembro-me de Júlia, que começou a frequentar 

as aulas com sua mãe, e depois de aproximadamente duas semanas, começou a faltar. Quando 

fui procurá-la para saber o que estava acontecendo, ela disse que não queria mais continuar, 

pois não gostava desse tipo de assunto e não queria ficar “falando sobre política”. Além dela, 

mais duas alunas perderam interesse nas aulas também por motivos parecidos, segundo elas.  

Nas aulas de “Padaria”, a relação com o professor era bem tranquila. Foram feitas no 

máximo algumas reclamações por conta de atrasos dele, e algumas questões de organização. 

Pedro tinha como modelo uma aula mais voltada para a teorias e práticas de questões 

relacionadas estritamente a panificação e confeitaria. Não entrava muito em conversas sobre 

pontos que não fossem esses. Nesse sentido, a aula dele era vista como mais “técnica”, 

diretamente voltada para alguma coisa que rendesse numa atividade profissional. Menos 

histórias circulavam nesses momentos, mas ao mesmo tempo isso gerava menos tensões e era 

bem visto pelas mulheres. 

 

CONFLITOS NA SALA DE AULA: UMA JANELA PARA AS HISTÓRIAS DAS 

MULHERES 

 

Com o tempo de campo, senti que a troca ali estava me agregando demais. Muito mais 

que as mulheres, quem mais estava aprendendo ali era eu. Com o dia a dia, as conversas, as 

situações, tudo era muito enriquecedor e importante para mim. Além de mim, os professores 

também estavam aprendendo a lidar da melhor maneira possível para fazer o projeto acontecer. 

Assim, o desenrolar dele apresentou situações com as quais todos nós, e eu enquanto “faz tudo”, 

devíamos lidar e em certa medida contornar para o projeto “dar certo”.  

 

Lucas e as mulheres 

 



Gostaria de começar contando a história da Beatriz. Beatriz, chamada por todos de Bia, 

é uma mulher solteira, de 47 anos, negra. Largou a escola antes de completar o Ensino 

Fundamental e é mãe de 6 filhos, sendo alguns destes pais já. A renda mensal dela é menor que 

um salário mínimo, e dentro de sua família é a única que possui renda, sendo dependentes dela 

mais de oito pessoas. Bia entrou no projeto trazendo uma necessidade muito grande de trabalho; 

uma esperança em uma mudança de vida. Nos primeiros dias, quando o grupo ainda estava se 

conhecendo, Bia já se destacou por sua personalidade animada e brincalhona. Todo momento 

era momento de fazer piadas e soltar risadas. Em uma dessas situações de humor e destaque da 

Bia ela trouxe à tona que tinha um filho que “queria ser menina”, e, com tons sarcásticos, mas 

de interesse, perguntou se o filho poderia participar do projeto por conta deste fato. Respondi 

que poderia conversar com ele para entender a situação, tentando ao máximo demonstrar um 

convite entusiasmado e acolhedor em meio a risadas das outras meninas da sala perante a fala 

da Bia.  

No dia seguinte, estavam presentes no prédio do projeto o Lucas (filho da Bia), negro, 

de 17 anos15, acompanhado de sua irmã, Luiara, mulher, negra, de aproximadamente 20 anos 

(também filha da Bia), e de um amigo, Pedro Henrique, negro e de aproximadamente 17 anos 

também. Antes do início da aula, tentei de forma delicada, entretanto sem parecer “cheia de 

dedos” entender como eles se identificavam. Ambos disseram que estavam em momento de 

transição, entretanto preferiam ser chamados pelo nome oficialmente registrado e não por um 

nome social. Além disso, preferiam que se referissem a eles através do gênero masculino. Ao 

iniciar a aula, Fernanda os perguntou também sobre como gostariam de ser chamados. Ambos 

mantiveram a resposta, e Lucas ainda acrescentou que preferia que fosse desta forma por 

“respeito à sua mãe e sua irmã que também faziam parte do projeto”.  

Com o decorrer do tempo, Lucas se mostrou uma pessoa extremamente interessada, e 

apresentou uma personalidade bem forte, fator que, durante o período do curso, atraiu a atenção 

das outras alunas de forma negativa, pois estas se aborreciam facilmente com a postura/ jeito 

do Lucas. Toda semana haviam reclamações por parte delas em relação a ele. Eu, enquanto uma 

pessoa que as acompanhava nas aulas praticamente todos os dias e a todo momento, não 

conseguia compreender de início o que é que tanto incomodava em relação ao Lucas, pois aos 

meus olhos, ele era uma pessoa esforçada e estava ali realmente com intenções de aprender e, 

 
15 O projeto tinha como idade mínima 16 anos, entretanto as que tivessem menos de 18 anos deveriam trazer 

uma autorização assinada do responsável e comprovar que o curso não era no horário das aulas na escola (caso 

frequentassem), para que os estudos não fossem comprometidos.  



como ele mesmo falava, ter alguma perspectiva de mudança de vida. Dentro das minhas 

diversas especulações sobre essa antipatia coletiva sobre o Lucas, estava o fato delas acharem 

que aquele espaço não era para ele, principalmente por ele não usar roupas e adereços 

categorizados como os de uma mulher. Ou até mesmo por elas acreditarem que a participação 

dele no curso se dava “na base da malandragem”, porque ele estaria nos enganando falando que 

estava em transição para que fosse possível fazer as aulas. Inúmeras foram as vezes que elas 

vieram me “cobrar” algum tipo de atitude, com o objetivo de afastá-lo do projeto, alegando 

como motivos o seu comportamento e, muitas vezes, como dito por elas ao final de suas falas, 

o fato de que ele “nem era mulher”. 

Os desafios enfrentados por Lucas ultrapassavam as relações de sala de aula. Um 

episódio marcante ilustra essa realidade, que por sua vez contemplou também outras pessoas 

como ele naquela comunidade. Após meses de cursos, ele chegou à sala com alguns convites 

para seu aniversário. Estava organizando para acontecer em alguns dias na quadra que se 

encontrava na favela, próxima ao prédio do projeto. Convidou as mulheres e a mim, mas 

infelizmente não consegui comparecer. Na semana seguinte, o assunto da festa do Lucas chegou 

como “a grande fofoca” a circular pelo ambiente.  Mesmo com alguns atritos, um grande 

número de alunas compareceu e tinha histórias para contar, trazendo em seus relatos muitas 

risadas e comentários recheados de brincadeiras. Contaram que Lucas estava, nas palavras 

delas, “muito engraçado”, “todo todo, se sentindo”, porque estava “montado”, isto é, vestindo 

roupas categorizadas como de mulher e maquiagem. Em algumas falas, isso vinha com uma 

ideia de que ele estar vestido dessa forma era uma grande brincadeira, e não ocupando um lugar 

de uma identificação. Segundo elas, e o próprio Lucas, ele não era o único a estar assim, pois 

seus amigos também estavam trajados desta forma. Contudo, tal fato gerou complicações para 

eles. Ao amanhecer e a festa ainda estar acontecendo, alguns moradores que estavam saindo 

para trabalhar se depararam com as pessoas que permaneciam na comemoração, entre elas, 

Lucas e seus amigos. De acordo com eles, muitas ficaram impressionadas com as roupas, 

adereços e músicas presentes. Como de costume na comunidade, muitas das questões internas 

de lá eram resolvidas com os traficantes locais. Estes instituíam as leis16 e regras que deviam 

ser seguidas pelos moradores, e eram procurados para resolver “problemas”, fato que ocorreu 

a partir do encontro entre os trabalhadores e os que permaneciam na festa. Baseado nisso, foi 

 
16 Outra lei estabelecida pelos traficantes foi a de que estava estritamente proibido engravidar meninas com 

menos de 10 anos. Segundo os relatos das pessoas locais, a medida foi implementada devido ao elevado número 

de jovens dessa idade engravidando no local.   



determinado pelos “donos do morro”17que estavam proibidas de circular pela favela pessoas 

que utilizassem roupas e adereços categorizadas como do gênero oposto. Isso fazia parte de um 

pacto moral entre os que ali viviam, afetando diretamente diversas pessoas, principalmente trans 

e travestis presentes no espaço.  

Luiara e a prisão  

As situações com o Lucas não foram os únicos conflitos que apareceu nesses tempos de 

projeto. Além dele e sua família terem uma realidade financeira muito difícil, viviam um 

panorama social complicado. Dentre os filhos de Bia, dois estavam presos. Um, ela afirma que 

é inocente, e que foi preso por uma “grande injustiça”. O outro, ela diz que era envolvido no 

tráfico de drogas e que estava na cadeia porque foi pego durante uma operação. Seja como for, 

a relação entre eles - mãe/filho/irmãos - é uma relação conturbada, em que a presença de 

conflitos é constante, refletindo em diversas esferas da família e em suas relações externas, 

muitas vezes sendo mais um motivo para a “implicância” das outras mulheres. Luiara, irmã de 

Lucas, era casada e tinha um filho. Entretanto, seu marido estava preso, sendo ela, desta forma, 

a responsável total por criar seu filho sozinha. Nas primeiras semanas que ela entrou no curso, 

faltou inúmeras vezes, e quando fui questioná-la do que estava acontecendo18, ela disse que era 

porque todas as quintas, dia que ela havia sido escalada para as aulas19, era “dia de visita”, tanto 

de seus irmãos, quanto de seu marido. Por conta disso, sugeri então que ela fosse para a outra 

turma.  

Entretanto, diante disso, alguns problemas continuaram surgindo para ela, 

principalmente em sua relação com as outras mulheres. Em um determinado dia, fui procurada 

por algumas alunas, entre elas Juliana e Kathleen, para falar sobre “algo importante”. Contaram 

que entraram no banheiro e encontraram Luiara tossindo sangue, e isso após ela faltar em torno 

de duas semanas porque estava doente. Muito nervosas, questionaram qual seria o 

procedimento, tendo em vista que se fosse uma doença séria, todas estariam expostas. 

 
17 “Dono do morro” é a expressão que atualmente designa o chefe do tráfico de drogas em favelas do Rio de 

Janeiro. Esta categoria se aplica apenas quando se trata da venda de drogas em territórios controlados por “facções” 

ou “comandos” criminais, como o Comando Vermelho, Terceiro Comando Puro e Amigos dos Amigos. 

(https://wikifavelas.com.br/index.php/Dono_do_Morro#:~:text=%E2%80%9CDono%20do%20morro%E2%80

%9D%20%C3%A9%20a,Puro%20e%20Amigos%20dos%20Amigos.)  
18 Era uma de minhas funções ter o controle de presença das alunas e estar sempre a par do que estava acontecendo 

para que fossem pensadas maneiras de acolhê-las e evitar uma alta taxa de evasão. 
19 Como eram muitas alunas, e o espaço não comportava todas para fazerem os exercícios práticos, durante o 

período das aulas que não eram mais teóricos, elas foram divididas em duas turmas, A e B – tanto em “Beleza” 

quanto em “Padaria” – e foram colocadas em dias alternados, para que todas aprendessem com maior êxito com 

uso dos equipamentos. 

https://wikifavelas.com.br/index.php/Dono_do_Morro#:~:text=%E2%80%9CDono%20do%20morro%E2%80%9D%20%C3%A9%20a,Puro%20e%20Amigos%20dos%20Amigos
https://wikifavelas.com.br/index.php/Dono_do_Morro#:~:text=%E2%80%9CDono%20do%20morro%E2%80%9D%20%C3%A9%20a,Puro%20e%20Amigos%20dos%20Amigos


Destacaram também que, diante da frequência das visitas que ela fazia a cadeia, era muito 

provável que fosse tuberculose, pois, segundo elas, era muito comum nesses lugares. Esse foi 

um momento muito delicado, que o que mais pensei foi em acolhe-la e tentar ao máximo 

minimizar o clima um pouco “hostil” que se deflagrou, ao mesmo tempo que tentava pensar a 

melhor forma de lidar com a situação. Neste momento, desci para conversar com André, e 

acabei encontrando Isabel. Contando o ocorrido, ela me encaminhou a um funcionário que 

trabalhava exatamente com a parte de saúde em projetos, e entendia bem como cuidar disso. 

Tive que resolver outras questões, enquanto ele conversou com Luiara e a aconselhou. Segundo 

ela, já havia ido à clínica da família e tinha um atestado médico, alegando que tudo estava bem. 

Depois de alguns dias, retornou ao projeto melhor e com o atestado médico requisitado pela 

organização. 

Ao meu ver, as ausências e tensões suscitadas pela situação de saúde da Luiara 

evidenciam o quanto o dia a dia do curso era atravessado pelas dificuldades e dinâmicas da vida 

das mulheres participantes. Do meu ponto de vista, era responsabilidade do projeto lidar com 

esses imponderáveis e encontrar as melhores soluções possíveis para torna-lo real e acessível 

ao contexto no qual se desenvolvia. Ao mesmo tempo, as tensões suscitadas evidenciam 

diferenças e conflitos entre as mulheres que não podem ser vistas como um bloco ou público 

homogêneo. Apesar da experiência da prisão (seja própria ou de um familiar) poder ser uma 

realidade em certa medida próxima de algumas delas, não o era de todas e nem todas se 

mostravam confortáveis com os contatos possíveis, manifestando desconforto ou temor.  

 

A FORMATURA  

 

Em meados de novembro, a primeira etapa do projeto chegou ao fim, e as mulheres 

estariam desta forma “capacitadas tecnicamente” a atuarem na área que tivessem escolhido. À 

vista disso, no final do mês anterior estávamos pensando em fazer uma cerimônia de 

encerramento no mês seguinte. Quando digo estávamos, quero dizer o corpo organizacional, 

eu, juntamente ao André, coordenador do projeto pelo Espírito Vivo, os professores, Fernanda, 

Priscilla e Pedro e Martín. A ideia partiu do entusiasmo das mulheres ao chegarem ao fim desse 

ciclo, e da importância para elas ali. Conversando com André e com os professores, vimos que 

deveria ser mesmo um momento de comemoração. Durante as aulas, inúmeras vezes elas 

trouxeram a importância que teria, ao momento de finalizar um curso, receber um diploma. O 

fato de ser o primeiro diploma da família da maioria, vinha junto com a alegria de poder dividir 



isso com seus familiares e amigos. De ter a possibilidade de serem prestigiadas. Desta forma 

foi pensado o evento da seguinte maneira: seria realizado na sexta-feira, dia 8 de novembro de 

2019, às 19h no auditório do Espírito Vivo no prédio na comunidade, e as comidas oferecidas 

para elas seriam as que as alunas de Panificação/Confeitaria haviam feito, para que os amigos 

e familiares pudessem, além de tudo, provar seus trabalhos. 

Além disso, havia um ponto importante. As coordenadoras suíças da organização 

FIP&D, que estavam financiando o projeto e que eram as superiores do Martín, tinham 

planejado vir para o Brasil nesta época para conhecer o projeto de perto e aproveitar para estar 

no evento, como narrei acima. Entretanto, há alguns anos atrás elas já haviam visitado a 

comunidade, e haviam ficado assustadas e impressionadas com o que haviam visto. Ao subirem 

e atravessarem as ruas da comunidade, se depararam com o tráfico de drogas e com algumas 

pessoas armadas. Tal fato foi muito falado por Martín quando discutíamos os detalhes do 

evento. Para ele, deveria começar as 15h/16h da sexta feira, pois o acesso ao prédio pelo 

elevador era possível apenas até as 19h e, segundo ele, “as suíças”, como eram referidas, não 

poderiam passar pela favela por conta do que tinham visto nos anos anteriores. Nesse momento 

da conversa, estava presente eu, Fernanda e ele, e no instante em que ele trouxe tal sugestão, 

nós já nos posicionamos contrariamente, por não acreditar que essa possibilidade contemplaria 

nossas interlocutoras.  Sendo em totalidade mulheres, e em sua maioria mães, chefes de uma 

família inteira, que estavam no curso conciliando todas suas tarefas domésticas, seus trabalhos, 

trajetos e responsabilidades, como alimentar filhos, netos, ou buscá-los na escola, essa proposta 

do evento ser a tarde era inviável.  

Neste momento, Martín continuou não querendo que fosse no horário que sugerimos, 

pois estava muito preocupado em cumprir as metas estipuladas por ele e a organização suíça, 

entregar os resultados esperados sem colocar as coordenadoras da organização em uma situação 

que lhes fossem desconfortável. Entretanto, conversamos com ele alguns pontos que 

considerávamos cruciais para pensar um evento como esse. Por ser de grande importância para 

as alunas, e ser feito para contemplá-las, insistimos no ponto que, ao idealizar o evento, elas 

deveriam ser prioridade. Como já mencionei anteriormente, a formatura vinha com uma carga 

simbólica de um ritual, algo que muitas nunca tinham vivido e que ali seria o momento. Além 

disso, evidenciei que no dia em que Martín comunicou a elas que seria nesse horário a grande 

maioria demonstrou descontentamento e impossibilidade de participar de prontidão. Trouxe 

também o fato de que, pelo que Anna e Sophie demonstravam de interesse em conhecer o 

projeto e estar nessa celebração, imaginei que não deixariam de circular pela área em que o 

projeto estava acontecendo e que estavam investindo.  



Depois de alguns dias de conversa, e de perceber que o evento não aconteceria se fosse 

no meio da tarde, pois futuras formandas não iriam, o horário foi mudado para as 18h. 

 

O dia da formatura 

 

O dia 8 de novembro foi um dia especial. Desde as 9 horas da manhã, horário que 

cheguei no morro, e encontrei as mulheres nas aulas, me deparei com um grande entusiasmo. 

Falavam sobre as roupas que usariam, as pessoas que haviam chamado, o que poderíamos fazer 

depois, enfim, todos os planos para o dia. As alunas da Panificação ficaram na produção dos 

quitutes do evento no horário das aulas, e algumas da Beleza cuidando de seus cabelos. Ao 

chegar no final do turno da manhã, elas foram embora para seus afazeres para retornarem à 

noite. 

Neste dia, resolvi ficar lá o dia inteiro para a organizar tudo. Teve um período do mês 

anterior que eu tive uma ideia de fazer umas entrevistas com elas sobre os cursos, as gravando 

de vídeo, para que ficasse no arquivo da organização não só os números de pessoas participantes 

do projeto e um relatório de metas cumpridas, ou não, mas também seus rostos e experiências. 

Dar nome e saber quem eram essas pessoas que estavam ali naquele período me pareceu um 

importante registro. Então, a partir dele, escolhi algumas fotos para serem impressas em 

tamanho grande e levar na formatura para que elas vissem. Após organizar algumas coisas 

práticas de slide show com fotos do dia a dia, verificar como estava o auditório - detalhes como 

som e o microfone funcionando, bandejas, copos, jarras, guardanapos, para consumo dos 

alimentos e bebidas, entre outros – fui a Ipanema rapidamente buscar as outras fotos impressas 

de moto taxi e voltei. Quando tudo estava encaminhado para o evento e o horário se 

aproximando foi quando as mulheres começaram a chegar. Eu ainda não estava pronta, e, como 

de costume, algumas delas já começaram a brincar comigo, me perguntavam se mesmo naquele 

dia eu ia usar aquele sapato esquisito, e as roupas malucas que costumava apresentar. Neste 

momento, então, me direcionei ao banheiro com algumas delas e com Priscilla, que havia 

acabado de chegar também, para me trocar e me maquiar. Ao sair pronta, mais comentários 

com tons brincalhões me foram feitos. Primeiro porque nunca tinham me visto arrumada 

daquela forma, e segundo que meu sapato “arrumado” era todo colorido e meio “maluco”, 

segundo palavras delas. Eu me divertia, já as encontrava esperando essas brincadeiras que 

tínhamos sempre.  



Chegando no auditório, Anna e Sophie já estavam presentes, assim como André e Isabel. 

Já eram 18h30 e ainda faltava um número razoável de mulheres, levando a cerimônia a começar 

mesmo às 19h, como eu já havia imaginado. 

A mesa com as “obras gastronômicas” estava na lateral do palco do auditório, enorme e 

completa com pães recheados, bolos, refrigerantes e sucos. Todas as alunas estavam sentadas 

na primeira fileira, animadas e falantes. Seus familiares e amigos estavam posicionados nas 

fileiras acima. Anna, Sophie, Isabel, e mais alguns funcionários do Espírito Vivo que foram 

assistir estavam também na primeira fileira, mas no lado oposto das mulheres, e eu, Martín, 

André, Fernanda, Priscilla e Pedro estávamos no palco.   

A cerimônia foi iniciada com a fala de André, que contextualizou um pouco do trabalho 

feito, suas memórias dos dias passados e a trajetória traçada até ali, trazendo também as suas 

expectativas para as etapas seguintes. Em seguida, me chamou para falar também, e me fez uma 

homenagem que eu não esperava. Eu estava desde o início muito nervosa, e tímida para falar 

no palco frente a todas. Quando peguei o microfone, já bastante emocionada, mas segurando a 

emoção, as alunas começaram a gritar, brincadeiras, assobios, elogios carinhosos, o que me fez 

ficar mais emocionada. Nesse momento me senti contemplada refletindo sobre toda a 

experiência vivida até então, pois, como já mencionei anteriormente, para mim a experiência 

era importante se minha relação com aquelas mulheres fizesse sentido, pois como já dito, elas, 

interlocutoras da minha pesquisa e dos meus dias ali, eram muito mais que informantes.  

Após minha fala, que foi de poucas palavras, mão trêmula, mas muita gratidão a elas, 

passei o microfone para os professores e para o Martín, enquanto fui colocar as fotos e vídeos 

delas para passar no telão. Após todos os discursos, uma a uma foi chamada para receber o 

diploma, momento especial de muito aplauso e clamor. As fotos e vídeos no telão provocaram 

muitas risadas e comentários entusiasmados ao fundo. Pediam para pausar, para tirar fotos delas 

em frente as imagens, e estavam muito empolgadas se vendo ali.  

Após a entrega dos diplomas, Anna foi chamada ao palco para ter também a 

oportunidade de falar, momento este que dedicou a contar sobre o projeto, sobre a ideia e suas 

impressões e sentimentos perante o que ali conheceu nos poucos dias no Brasil acompanhando 

os trabalhos de perto. O fim do discurso foi seguido do encerramento da cerimônia, com todos 

se deliciando com as comidas, tirando fotos e conversando. Em seguida, por volta de umas nove 

da noite, como já havia sido combinado, fomos os professores, eu e a maioria das mulheres para 

um samba que tinha na ladeira do comunidade para continuar a celebração, enquanto Martín, 

Anna, Sophie e os demais funcionários do Espírito Vivo desceram pelo elevador. 



Assim, depois de muito se debater o horário da formatura, e compreendermos que só 

seria possível ser feito a partir das 18h e definirmos este como o horário - mesmo que todos 

tivessem que descer pela comunidade – André procurou saber se seria possível, de forma 

excepcional, ligar o elevador para que as pessoas do evento pudessem descer. Tal pedido foi 

concedido.   

 

SEGUNDA, TERCEIRA ETAPA E A CHEGADA DA PANDEMIA 

 

O encerramento da primeira fase das atividades foi um divisor de águas. Após se 

formarem, e receberem seus diplomas, a evasão foi altíssima. Pouquíssimas continuaram, e este 

foi um fato que trouxe muitos questionamentos, principalmente para Martín e Anna.  

Como eu era responsável pela comunicação direta com as mulheres, ficou sob minha 

função entrar em contato com elas para saber o que estava acontecendo. As respostas não me 

surpreenderam muito, pois, com o decorrer das aulas e a partir da possibilidade que tive de 

conhecê-las melhor, percebi que para muitas, o projeto não cumpria um papel apenas 

empreendedor, como era esperado pelas organizações, principalmente a FIP&D, mas também 

de atividades extracurriculares, de algo que poderia agregar na vida profissional em experiência 

e de um conhecimento a mais no currículo. Além disso, se tratava de um projeto com uma 

duração muito grande. Muitas delas demonstraram que o grande obstáculo de participar por 

tanto tempo se devia à dificuldade em se comprometer em algo por dois anos, afinal, a busca 

de muitas por novas oportunidades era imediata e o cotidiano delas corrido e atravessado por 

instabilidade financeira.  

Grande parte das participantes que continuaram na segunda fase, tinha realmente o 

interesse de seguir no mercado de trabalho ou alavancar seus empreendimentos (algumas já 

tinham salões, lanchonetes, etc.). Elas representavam um grupo de mulheres um pouco mais 

adultas do projeto, que tinham de 30 a 50 anos, e demonstravam um interesse maior em 

prosseguir.  

Ao iniciarem as novas aulas, Martín apresentou o plano de trabalho. Em uma sala escura 

do prédio com apenas a luz do projetor iluminando, mostrou a todas como seriam as atividades 

daquele dia em diante. Por se tratar de um curso muito teórico, a atenção de algumas começou 

a se perder com o tempo por acharem que eram aulas desgastantes e que se assemelhavam a 

uma “palestra”. A maneira como Martín estava conduzindo as apresentações e sua interação 

com a turma dificultou a participação em sala, uma vez que essa didática não gerou 



envolvimento das alunas com o curso, o que foi outro fator determinante para algumas 

desistências.  

Após algumas semanas de trabalho, o pequeno grupo de mulheres ainda participantes 

do projeto começou a ser apresentado aos mentores voluntários, que iriam auxiliá-las a partir 

desse momento. Eles eram parceiros que foram captados através de contatos antigos da OSC 

Espírito Vivo, muitos que já frequentavam o espaço do prédio por conta do chamado “co-

working”20. Ao iniciarem as mentorias, algumas avançaram bastante em seus negócios, outras 

procuraram entender mais sobre o mercado de trabalho, mas um número considerável parou de 

frequentar o espaço com o tempo. Alguns mentores, segundo as mulheres, não conseguiram 

estabelecer uma boa comunicação com elas, sendo este mais um fator desmotivador, as 

afastando do projeto.  

A partir disso, com os pareceres de Martín perante a situação, Anna começou a entrar 

em contato conosco – André, Isabel e eu - com mais frequência para apurar com detalhes a 

situação. Ela, em seus e-mails, parecia muitas vezes não conseguir compreender a realidade 

presente no público do projeto, e os obstáculos existentes. Obstáculos estes que se agravaram 

potencialmente com a chegada da pandemia do Corona Vírus.  

No início do ano de 2020, André saiu da organização, restando como o contato direto 

do Espírito Vivo com elas apenas Isabel e eu. Com o decorrer dos dias deste ano, o projeto 

continuou com as mulheres restantes que estavam sendo acompanhadas, mas a ideia era que, 

além de finalizar o ciclo destas que estavam desde 2019, iniciar tudo novamente. Um novo 

ciclo, com primeira, segunda e terceira etapas. Tal planejamento estava programado para 

acontecer no exato dia em que no Rio de Janeiro foi declarado lockdown21, dia 8 de março, 

cabendo a mim, por consequência, informar a todas que o primeiro encontro e as atividades 

estavam suspensos por tempo indeterminado. Logo, durante esse período, Martín me solicitou 

a todo momento a criação de flyers para postagem em redes sociais avisando do futuro retorno, 

contatar as mulheres interessadas e outras empresas, para que, segundo ele, dessem um suporte 

a mais no projeto - fato que estranhei, afinal, a empresa FIP&D estava como responsável 

financeira pelo projeto. Além disso, ele entrou em contato com algumas pessoas em busca de 

 
20 O espaço de inovação social era, além de tudo, um local de coworking, ou cotrabalho, o que significa um 

ambiente de compartilhamento e otimização de recursos para startups, empreendedores, etc.  
21 “É uma medida mais severa e generalizada imposta pelo Estado. Caso o isolamento social e a quarentena não 

sejam suficientes ou respeitados, o Estado intervém para limitar a circulação da população, o que inclui o 

fechamento de vias (proibindo deslocamentos não essenciais) e locais públicos e privados.” 

(https://dasa.com.br/blog/coronavirus/lockdown-coronavirus-

significado/#:~:text=Lockdown%3A%20%C3%89%20uma%20medida%20mais,e%20locais%20p%C3%BAblic

os%20e%20privados.)  

https://dasa.com.br/blog/coronavirus/lockdown-coronavirus-significado/#:~:text=Lockdown%3A%20%C3%89%20uma%20medida%20mais,e%20locais%20p%C3%BAblicos%20e%20privados
https://dasa.com.br/blog/coronavirus/lockdown-coronavirus-significado/#:~:text=Lockdown%3A%20%C3%89%20uma%20medida%20mais,e%20locais%20p%C3%BAblicos%20e%20privados
https://dasa.com.br/blog/coronavirus/lockdown-coronavirus-significado/#:~:text=Lockdown%3A%20%C3%89%20uma%20medida%20mais,e%20locais%20p%C3%BAblicos%20e%20privados


investidores, mas, por algumas questões éticas não pôde prosseguir. Até os primeiros meses de 

pandemia, o número de interessadas em ingressar estava alto e as que permaneciam nas últimas 

fases do primeiro ciclo eram pouquíssimas. Entretanto, com a situação brasileira em relação à 

pandemia se agravando cada dia mais, o número, tanto das futuras inscritas, quanto das poucas 

restantes da primeira turma, caiu consideravelmente. A realidade da população, principalmente 

nas áreas de favela, se tornou ainda mais difícil, sendo a preocupação das pessoas, 

principalmente das chefes de família, como era o caso de muitas, ter comida no prato, emprego, 

e saúde em meio ao caos que se instaurou. Não existia muito espaço, principalmente do 

“público-alvo” do projeto, para pensar em planos que renderiam apenas num futuro distante, 

pois o momento era/ ainda é de pressa. Em meio a essa situação, Anna estava cada vez mais 

inquieta e querendo compreender o porquê dos números baixíssimos, e tentávamos – Isabel e 

eu - ilustrar a ela através dos e-mails o cenário que o Brasil se encontrava. Neste momento, a 

Suíça estava com uma situação um pouco mais controlada, o que, possivelmente foi utilizada, 

mesmo que inconscientemente, como comparação.  

Após meses de muita dificuldade devido a pandemia, a relação entre as duas 

organizações enfraqueceu, pois este foi o momento ápice em que as concepções de projeto e do 

que era seu sucesso estavam desconectadas. Enquanto a FIP&D gostaria de começar o projeto 

em meio a pandemia, a Espírito Vivo ainda não achava o momento oportuno para tal. Além 

disso, outros planos apresentados pela primeira não contemplavam as intenções da segunda no 

momento, o que levou as duas a não renovarem o contrato (que já havia acabado) e finalizarem 

os trabalhos e planejamentos futuros.   

  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando em consideração os relatos trazidos neste trabalho, busquei mostrar durante 

minha experiência empírica em uma organização social, as questões que apareceram em um 

projeto que teve como público alvo grupos “em situação de vulnerabilidade social”.  

Através do dia a dia, pude acompanhá-lo desde sua concepção a sua realização, 

percebendo a partir disso, as dificuldades e questões que aparecem em projetos com a promessa 

de empoderar mulheres e “salvá-las” através de uma oportunidade de geração de renda e 

mudança de vida. Fazer análise do projeto e sua concepção, e não apenas de suas 

“beneficiárias”, ou melhor, estudar os “de cima” tanto quanto os “de baixo” trouxe relevantes 

consequências à pesquisa em termos de seu desenvolvimento e descrições adequadas. 

(NADER, 2020) 

Ademais, os conflitos de concepção por parte das organizações sociais, demonstraram 

as expectativas distintas que cada instituição tinha sobre o projeto. Situações representadas 

como a formatura, eram exemplos de atrito quando o assunto eram algumas decisões 

importantes para o funcionamento das atividades. Neste caso, foi colocado em questão quem 

era o grupo que representava a prioridade em um evento importante do projeto, as 

coordenadoras da FIP&D ou as mulheres “beneficiárias”. Além disso, nos momentos finais dos 

trabalhos, outros conflitos de concepção apareceram ao se discutir como proceder em um 

período difícil como a pandemia do Covid-19. A dificuldade de compreensão da organização 

suíça ao lidar com certas questões que permeiam a realidade do espaço de atuação, fazem 

refletir sobre a parte prática desses projetos em espaços como comunidades.  

Além disso, a construção das relações feitas em campo e o contato diário com minhas 

interlocutoras, permitiram compreender mais do espaço de atuação e da complexidade de 

trabalhar em ambientes como este.  
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