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“Até hoje estou em processo de transformação. Não existe um fim para isso. Existe um 

começo e um meio, o fim não existe, porque você continua no processo o resto da vida. 

Porque cada dia você está aprendendo uma coisa.” 

  

Heliene Singrid 
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RESUMO 

 

 

 

O presente trabalho visa fazer uma análise antropológica das práticas de “reintegração 

social” na “Embaixada do Altíssimo”, Organização não Governamental localizada na cidade de 

Florestal, pertencente a mesorregião metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. A 

Embaixada abriga mães e filhos em situação de risco social, como vulnerabilidade pessoal, 

problemas socialmente identificados como “vícios”, “ex” moradoras de rua, vítimas de 

violência doméstica, entre outras vulnerabilidades. A presente pesquisa desenvolveu-se partir 

de visitas e entrevistas efetuadas na associação. Para alcançar o entendimento de como ocorre 

o processo de reintegração social proposto pela ONG, foi necessário seguir um percurso 

metodológico etnográfico, em busca de diálogos e contatos efetivos. Foram efetivadas três 

visitas, nos anos 2015, 2016 e 2017 respectivamente. Porém, em 2017 foram executados 

contatos externos para alcance de mais informações. As entrevistas não foram gravadas, os 

métodos utilizados, foram anotações em Diário de Campo e observações. A partir das visitas, 

foram considerados os papeis assumidos pelas moradoras para “reinventar seus corpos” e 

maternidades. Para tanto, foram consideradas suas agências na “rede de relações” para o 

desenvolvimento do sentimento de empoderamento, foi possível perceber que, além desse 

sentimento de empoderamento, as regras também tinham papel significativo nesse processo de 

“reintegração”. A maternidade é vista como algo fundamental e de primordial importância na 

vida das moradoras, suas tarefas, suas escolhas, a busca pela mudança são fatores ligados a ela. 

A partir da análise de todos esses pontos importantes, o estudo revelou que as vivências 

cotidianas compõem importante papel na construção de saberes e condutas que permitem as 

moradoras se “reinventarem” todos os dias.  

 

 

PALAVRAS CHAVE: Reintegração social. Enquadramento comportamental. 

Empoderamento. Disciplina. Maternidade.  
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ABSTRACT  

 

The present work aims to make an anthropological analysis of the practices of "social 

reintegration" in the "Embaixada do Altíssimo", a Non Governmental Organization located in 

the city of Florestal, belonging to the metropolitan mesoregion of Belo Horizonte, Minas 

Gerais. The NGO is home to mothers and children at social risk, such as personal vulnerability, 

socially identified problems such as "vices", "ex" homeless people, victims of domestic 

violence, among other vulnerabilities. The present research was developed from visits and 

interviews carried out at the NGO. In order to reach an understanding of how the social 

reintegration process proposed by the NGO occurs, it was necessary to follow an ethnographic 

methodological course, in search of effective dialogues and contacts. Three visits were made in 

the years 2015, 2016 and 2017 respectively. However, in 2017 external contacts were made to 

reach more information. The interviews were not recorded, the methods used were annotations 

in "Field Journal" and observations. From the visits, the roles assumed by the residents to 

"reinvent their bodies" and maternities were considered. In order to do so, their agencies were 

considered in the "network of relationships" for the development of the feeling of 

empowerment, it was possible to perceive that, besides this sense of empowerment, the rules 

also had a significant role in this process of "reintegration". Motherhood is seen as something 

fundamental and of paramount importance in the life of the people, their tasks, their choices, 

the search for change are factors related to it. From the analysis of all these important points, 

the study revealed that everyday experiences play an important role in the construction of 

knowledges and behaviors that allow the residents to "reinvent" themselves every day. 

 

KEY WORDS: Social reintegration. Behavioral framework. Empowerment. Discipline. 

Maternity. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em 2015 cursei a disciplina “Antropologia e Educação” lecionada pela professora e 

atual orientadora, Érica Renata de Souza. Cumprindo como trabalho final, foi escrito um artigo 

em um contexto de educação não formal. Desde então, comecei a desenvolver minha pesquisa 

de monografia. “Reinventando corpos e maternidades: uma análise antropológica das propostas 

e práticas de ‘reintegração social’ em uma Organização não Governamental da Mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais.”, foi uma pesquisa iniciada no ano de 2015, a 

partir de um campo antropológico efetuado para a disciplina “Antropologia e Educação”. 

Para a elaboração do trabalho final da disciplina mencionada, foi solicitado que os 

alunos efetuassem um trabalho de campo em um contexto de educação formal ou não formal. 

Ao conversar sobre essa tarefa de campo com uma prima que residiu como voluntária na 

“Embaixada do Altíssimo”, uma casa de amparo à mães e filhos, houve de sua parte a sugestão 

de procurar por essa instituição não-governamental, aberta a receber visitações e ajudas 

externas. Foi-me informado o contato de Anália, uma das coordenadoras com a qual 

comuniquei-me desde o início para fazer as visitas ao abrigo. As visitações precisam ser 

previamente agendadas e muitas vezes, houve dificuldades em conseguir horários, já que a 

instituição é sempre preenchida por várias atividades. 

 A “Embaixada do Altíssimo” é uma Organização não-governamental religiosa, de 

matriz cristã1, que fica localizada na cidade de Florestal, pertencente à Mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte, no Estado Minas Gerais. A “Embaixada” abriga mães e filhos 

em situação de risco social, como vulnerabilidade pessoal, problemas socialmente identificados 

como “vícios”, “ex” moradoras de rua, vítimas de violência doméstica, entre outras 

vulnerabilidades. A princípio, segundo a coordenadora Magaly Borges, a casa abrigava apenas 

crianças e adolescentes. Porém, por situações burocráticas-governamentais, nas quais as leis 

não permitiam que os menores estivessem desacompanhados de seus responsáveis legais, 

passou-se a acolher crianças e adolescentes, acompanhados de suas mães. 

Em seu site2, a instituição denomina como metas de suas propostas pedagógicas,  

reestruturar e promover integralmente famílias com crianças e adolescentes em situação de 

                                                 
1 Apesar de não muito discutido, esta pesquisa considera o importante papel da fé e religião na vida das moradoras. 
2 Disponível em: http://embaixadadoaltissimo.blogspot.com.br/. Não existe autoria para o texto disposto no site. 

 

http://embaixadadoaltissimo.blogspot.com.br/
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risco, por meio de acolhimento, da valorização e promoção humana e ainda, da reintegração 

social. Almejam contribuir com a redução dos índices de exclusão social, vulnerabilidade 

social, violência e criminalidade com famílias amparadas, ressocializadas e restauradas em sua 

dignidade e valor sagrados por meio de princípios evangélicos. 

Devido a dificuldades que a “Embaixada” enfrentou no ano de 2017, não pude estar tão 

presente na instituição quanto o pretendido. Nesse sentido, esta pesquisa se baseará não somente 

nas visitas e conversas efetivadas na “Embaixada do Altíssimo”, mas também no diálogo com 

antigas moradoras, sendo elas, Júnia Viana, minha prima e ex-voluntária, e Heliene Singrid, 

(adolescente na época que fora acolhida e assistida pela casa de amparo). Heliene é uma jovem 

de 22 anos que morou na “Embaixada” durante cerca de 10 anos, sendo ela, a primeira pessoa 

com que conversei em 2015 (momento inicial da pesquisa) e em 2017 (etapa final), 

contribuindo com seu depoimento na condição de antiga moradora da “Embaixada”. O contato 

com ela foi efetuado via Facebook e então, foi agendada uma conversa presencial em minha 

residência. 

 Assim como Júnia e Heliene, também as coordenadoras da “Embaixada”, Magaly e 

Anália, serão as únicas entrevistadas identificadas ao longo da pesquisa. As primeiras, por terem 

permitido a identificação, mesmo sendo dada a escolha do anonimato e as coordenadoras, por 

colaborarem na efetivação das visitas. Às outras mulheres serão mencionadas com nomes 

fictícios. O motivo dessa escolha de anonimato, partiu de um cuidado ético às histórias das 

mães que contribuíram com a pesquisa através de seus depoimentos e desse modo, serão 

preservadas suas identidades.  

O primeiro momento da pesquisa que também compõe o primeiro capítulo desta 

monografia, aconteceu através da primeira visita etnográfica efetuada no ano de 2015. O 

principal intuito da visita teve o objetivo de responder à seguinte questão: “Como ocorre o 

processo de reintegração social dentro da casa?”. Considerando que as pessoas que ali 

chegaram, tinham corpos3 marcados pela violência social das ruas, de suas casas e que neles, 

traziam marcas de uma vida composta por sofrimento, fome, preconceitos, pelo desgaste da 

pobreza, sendo esses fatores que a sociedade e o Estado ignoraram (ARROYO, 2012). O intuito 

foi entender de que forma a “Embaixada” “trabalha” esses corpos para que eles se sintam 

inclusos socialmente e assim, se reestruturem.  

                                                 
3 O conceito de “corpo” utilizado nesta pesquisa, baseia-se nas teorias do livro “Corpo- infância: Exercícios tensos 

de ser criança- Por outras pedagogias dos corpos” ( ARROYO, 2012). Neste, considera-se o corpo vivenciado na 

diversidade de sujeitos situados em contextos históricos marcados pelas desigualdades sociais (de classe) e 

diversidades de espaços, de relações sociais, étnicas, raciais, de geração, de gênero.  
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O segundo capítulo da pesquisa monográfica, que compõe igualmente, o momento de 

análise efetuado em 2016, ano em que retornei no intercâmbio universitário e retomei a 

pesquisa. Nessa visita, visei entender como funciona a implementação das regras no cotidiano 

das pessoas que moram na “Embaixada do Altíssimo”. Nessa instância, a partir de um olhar 

antropológico, o capítulo buscou abordar de que maneira a imposição das regras é vista pelas 

moradoras da casa e de que forma contribuem para transformação dos corpos no que tange a 

“reintegrá-los socialmente”. A partir dessa visão, serão abordadas no capítulo, as seguintes 

questões: “Por que as regras são entendidas como necessárias? Como ela é aceita e sua 

implementação é percebida pelas moradoras da Embaixada do Altíssimo?”  

O terceiro e último capítulo teve como eixo, a maternidade. Partindo da perspectiva 

antropológica, buscou-se entendê-la como um dos meios que contribuem para o processo de 

reintegração social na “Embaixada do Altíssimo”.  É preciso considerar  que é um fator 

primordial para cada uma das mulheres que moram na “Embaixada”, pois através da 

maternidade, buscam a mudança que acreditam precisar atingir. Entretanto, pretendeu-se 

compreender o que as mulheres moradoras da associação entendem por “ser mãe” e “ser 

mulher”. O que lhes é imposto, enquanto mulheres e o que é construído socialmente como 

modelo ideal de “ser mãe”. Porém, em grande medida, ser mãe exige, segundo as moradoras, a 

mudança que elas acreditam precisar para se reintegrarem socialmente e se reinventarem. 

Considerando ainda, o fato de que muitas mulheres foram violentadas ou sofreram algum tipo 

de agressão social, este capítulo abordará o emaranhado de significados e práticas experiências 

pelas mães. 

Para alcançar os objetivos da pesquisa, em busca do conhecimento de como ocorre o 

processo de reintegração social proposto pela ONG entendida através das vivências cotidianas 

das moradoras, foi necessário seguir um percurso metodológico teórico e etnográfico, em busca 

de diálogos e efetivos contatos com a “Embaixada do Altíssimo”.  

As visitas efetivadas à ONG nos anos 2015 e 2016 foram baseadas em entrevistas com 

as moradoras da casa, que contribuíram, contando suas vivências externas e internas à 

“Embaixada”. As entrevistas não foram gravadas, os métodos utilizados foram anotações em 

Diário de Campo e observações. As perguntas foram elaboradas previamente com base em 

pesquisas teóricas que deram embasamento prévio ao capítulo que se pretendia elaborar. Antes 

de iniciar as perguntas, a coordenadora já estava ciente do assunto que seria discutido. Então, 

posteriormente, foram liberadas as visitas e a entrevista com as mães que tinham um caráter 

mais dinâmico, como uma conversa mais flexível. Entretanto, pelo fato da terceira etapa da 

pesquisa (início do ano de 2017) ter sido marcado por dificuldades da instituição receber visitas 
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externas, a metodologia de acesso às informações foi externa à casa de amparo. Os diálogos 

com Júnia (prima e ex-voluntária) e Heliene (antiga moradora da Embaixada), foram baseados 

na metodologia “etnografia multisituada”, como acesso teórico de busca de informações. 

Denominada como uma nova forma de alcance pelo antropólogo George Marcus (2011), essa 

investigação antropológica incorpora também, sujeitos etnográficos que estão multisituados no 

sistema-mundo. Para atingi-los, é preciso usar novas formas de alcance. Para efetuar a conversa 

em ambientes externos à “Embaixada”, encontrei separadamente, Júnia e Heliene, 

respectivamente. Com exceção às outras, essas entrevistas foram gravadas e posteriormente 

contribuíram com informações nos capítulos 1 e 2.   

Após esse momento de dificuldade, no ano de 2017, a “Embaixada” já pôde receber 

visitas. Então, o capítulo “Maternidade na Embaixada do Altíssimo: ‘ser mãe’, do 

enquadramento comportamental à reintegração social” foi escrito com base nas dinâmicas de 

grupo que tiveram como foco, discutir a maternidade. Como recurso, foram usadas charges 

coletadas da internet (fontes diversas), que potencializavam a discussão “ser mãe”. Essa nova 

metodologia foi escolhida para dinamizar e otimizar a participação e discussão das mães com 

o tema. Uma dinâmica em grupo contribuiu com o compartilhamento de vivências, 

enriquecendo o trabalho com informações.  Para segunda dinâmica foram utilizados materiais 

com os quais as mães puderam desenvolver formas de manifestação escrita ou em desenho do 

que para elas representava a “Embaixada” e a maternidade.  

 

 

1. ANÁLISE DO PROCESSO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL NA EMBAIXADA 

DO ALTÍSSIMO: A AGÊNCIA E O EMPODERAMENTO COMO FATORES 

PRIMORDIAIS 

 

A primeira visita, da qual resultou o presente capítulo, foi feita no ano de 2015, depois de 

ser efetuado o primeiro contato com o abrigo. Conheci a “Embaixada do Altíssimo” através da 

indicação de uma pessoa com grau próximo de parentesco (prima), cujo nome é Júnia, tendo 

residido como voluntária (nomeada pela instituição como monitora).  Ao chegar ao local, fui 

muito bem recebida por uma das coordenadoras, com a qual me comuniquei previamente, 

marcando a visita. Após a chegada, expliquei-a que o principal intuito da visita era em prol de 

responder a seguinte questão: “Como ocorre o processo de reintegração social dentro da casa?”.  

Considerando que as pessoas que chegaram lá tinham corpos marcados pela violência social 
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das ruas, de suas casas e que neles traziam marcas de uma vida composta por violência, 

sofrimento, fome, preconceitos, pelo desgaste da pobreza, sendo esses fatores que a sociedade 

e o Estado ignoraram (ARROYO, 2012). Entretanto, na “Embaixada”, esses corpos recebem 

acolhimento e reconhecimento de que precisam ser tratados de forma diferente. O intuito é 

entender de que forma a “Embaixada” “trabalha” esses corpos para que eles se sintam inclusos 

socialmente. Para tanto, será considerada a estrutura da “Embaixada” como um local que exerce 

políticas da educação não-formal que segundo GOHN (2006), tem como principais 

características a atuação sobre aspectos subjetivos do grupo, ajudando na formação do indivíduo 

para a vida e suas adversidades. Para isso são estimulados sentimentos de valoração de si 

próprio. Um dos intuitos de análise do presente capítulo, foi tentar entender como ocorre o 

processo cotidiano para promover o que a instituição denomina “reestruturação social”, 

colocada como uma de suas metas para reestruturar e promover integralmente os moradores da 

“Embaixada”. Para tanto, essa interpretação foi baseada em um olhar antropológico, que 

considerou a agência das moradoras.  

            É preciso observar nesse contexto, a individualidade, a história que esses indivíduos 

trazem, considerando os diferentes contextos sociais que vivenciaram. Entretanto, levar em 

conta que, dentro desse contexto que envolvem muitas subjetividades, busca-se construir na 

vida cotidiana, a identidade coletiva. 

   

1.1 Depoimentos das moradoras da “Embaixada do Altíssimo” 

1. Heliene4 

Fui apresentada a uma das moradoras que já mora na casa há mais de oito anos. Seu 

nome é Heliene Singrid. Segundo ela, a casa mudou sua vida e construiu uma perspectiva de 

futuro que ela não tinha. Heliene morava com seus pais e três irmãos. Seus pais eram viciados 

em drogas e ela presenciava todo tipo de violência dentro de sua casa. Na escola, seu 

comportamento refletia toda violência que, quando criança, presenciava naquele ambiente 

hostil. Percebendo o fato, os educadores acionaram a Vara da Infância para verificar o caso. 

Heliene foi levada para um abrigo precário que segundo ela, não tinha estrutura para amparar 

crianças psicologicamente abaladas.  De acordo com Heliene, ao chegar à “Embaixada” 

percebeu que tinha algo diferente. Lá, ela foi acolhida com sua mãe e irmãos, 

 “Aqui eu me senti acolhida, me senti amada, eu não sabia amar, porque nunca fui 

amada antes (...). aqui aprendi que tinha que seguir regras, antes, eu não seguia regras, 

                                                 
4 Moradora identificada. 
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eu fazia o que eu queria na hora que eu queria meu comportamento não era adequado 

para viver bem socialmente. Aqui eu aprendi a ter autoestima, eles me mostraram, 

Você pode, você é linda, você é capaz!,  então, eu fui ouvindo aquilo e internalizando 

dentro de mim, eles não cuidaram de mim só por fora, agora você está me vendo, eu 

tenho vaidade, me sinto bonita, antes não era assim... Mas hoje me sinto bem tanto 

por dentro quanto por fora.” ( Depoimento de  Heliene, moradora da Embaixada, 

2015).  

Como bem ilustra a fala de Heliene , a “Embaixada” trabalha com base em questões de 

autoestima, visando a capacitação e segurança de poder pessoal que segue em via de contribuir 

para construção de perspectiva de futuro que antes não tinham. Outro fator importante é a 

presença das regras, que como afirmou Heliene, ajudou a culminar a disciplina que antes os 

“corpos” não tinham para um bom convívio social. A agressão sofrida em casa era depositada 

em outros ambientes causando comportamentos que ela acreditava serem negativos.  

As regras e o convívio coletivo compõem as relações na “Embaixada”. “A multidão, 

massa compacta, local de múltiplas trocas, individualidades que se fundem, efeito coletivo, é 

abolida em proveito de uma coleção de individualidades separadas.” (FOUCAULT, 1975). Não 

é preciso uma supervisão severa e estrita todas as horas do dia para que as regras sejam 

cumpridas. Contudo, disciplinar os corpos é também impor regras e ordens que são aplicadas 

perante práticas que são interpretadas como “desviantes” de condutas estabelecidas 

socialmente.    

Percebe-se nessas definições que o significado da palavra disciplina está vinculado a 

algo externo ao sujeito. Em geral, ela é imposta, ignorando as opiniões, os desejos e 

os valores daqueles que têm de se sujeitar a ela. Nesse sentido, a disciplina está 

nitidamente ligada à indisciplina; enquanto a primeira é entendida, pelo senso comum, 

como a manutenção da ordem e obediência às normas, a segunda significa a sua 

negação, ou seja, a quebra da ordem. Esse entendimento sobre o conceito de disciplina 

e indisciplina é o que prevalece até hoje em determinados meios sociais.  (OLIVEIRA. 

M, 2009).  

 

No caso da “Embaixada”, a disciplina vem com forma de “moldar os corpos”. O 

conceito de disciplina na visão de Foucault (2014), remete o indivíduo como sujeito passível 

de dominação. A disciplina se impõe como forma de dominação e adequação de 

comportamento. Na instituição, a implementação de regras denominada por Heliene, reflete 

esse domínio impondo comportamentos padrões. Na escola, as regras são impostas o tempo 

todo, seja na hora de se organizar em fila, na locomoção de entrada e saída, nas salas de aula. 

Nesse contexto, Heliene afirma que não cumpria com essa imposição, ou seja, ela era uma aluna 

nada passível à dominação disciplinar. Por isso, afirma que seu comportamento era inadequado 

para viver socialmente. 

Na “Embaixada”, as moradoras têm que seguir regras, isso pode ser percebido na fala 

de Heliene, “(...)aqui aprendi que tinha que seguir regras, antes, eu não seguia regras, eu fazia 



15 

 

o que eu queria na hora que eu queria meu comportamento não era adequado para viver bem 

socialmente.”. Sujeitos que antes não eram passíveis de dominação, agora, na “Embaixada”, 

estão se compondo, sendo “estruturados” para seguir o que socialmente é imposto como padrão 

comportamental. Se antes Heliene não cumpria a imposição disciplinar dos espaços, na 

“Embaixada” ela foi dominada pela imposição, pois uma vez que ela não as respeitasse, não 

poderia continuar vivendo os benefícios oferecidos pela instituição. A punição, segundo 

Foucault (2014), também compõe a eficácia da imposição de regras, isso pode ser percebido na 

mudança de comportamento de Heliene, quando, diferente da escola, sua escolha era 

permanecer no local. Como na “Embaixada”, ela escolheu seguir as regras que lhe eram 

exigidas. 

Entretanto, no caso da casa de amparo, as regras são impostas de acordo com o desvio 

de condutas. Logo, até a implementação delas é dinâmica, pois irá depender da agência das 

moradoras na casa. Uma vez que elas não respeitam as limitações do espaço de convivência, 

moldam também a exigência da criação das regras. 

 

2. Simone5 

 

Outro depoimento ao qual pôde ser notado o quanto os “corpos” estão marcados pela 

violência no contexto da “Embaixada”, foi a fala de Simone. Ela tem mais de trinta anos e é 

negra. Quando criança ela foi adotada por uma família de brancos e algum tempo depois, sua 

mãe adotiva veio a falecer. Então, sua guarda ficou sob responsabilidade de seu pai adotivo.  

Com a morte de sua cônjuge, ele passou a abusar de Simone, colocando- a como “substituta” 

da mulher que ele não tinha mais. Em sua casa, Simone era tratada preconceituosamente como 

“a negrinha”, a “escrava”, “a feia” que tinha o cabelo mais feio. Simone cresceu, construindo 

um ódio de pessoas brancas. Na escola, ela agredia as crianças desse tom de pele e as que tinham 

o cabelo liso e que, segundo ela, era uma forma de descontar toda sua raiva. Muitas vezes essas 

violências sofridas têm que ser entendidas a partir do comportamento da criança, pois numa 

cultura do silêncio, na construção de mitos que naturalizaram tais práticas, criando empecilhos 

a uma ação pública para o seu enfrentamento (FONTES, 1993).  

Aos nove anos de idade, Simone foi morar na rua, abandonando a casa onde era  

maltratada. Ela cresceu acreditando que sua cor era inferior, sem construir vínculos afetivos. 

Simone relata que, ao chegar à “Embaixada”, não entendia o porquê de estar sendo acolhida 

                                                 
5 Nome fictício. 
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sem ter que retribuir; receber amor e carinho, sem ter que dar como recompensa, o seu corpo, 

assim como ocorria em sua infância. “Corpos” que são machucados tendem a agir na mesma 

dimensão que foi agredida com outros no seu convívio social. Logo, há que se considerar a 

importância de olhar para esses “corpos precarizados”, de maneira diferente, pois eles instalam 

tensões na sociedade. (ARROYO, 2012).  

Na “Embaixada”, os “corpos precarizados” são vistos e entendidos de formas diferentes, 

não obstante, que necessitam de um tratamento distinto. Simone relata que foi muito bem 

acolhida na casa junto aos seus filhos, que também sofreram abuso por parte de seu 

companheiro. Ela relata que não entendia a razão de estar recebendo tanto amor, sem a sua 

retribuição “Eu ouvia, você é bonita, você pode ter sonhos para você e seus filhos, e falava: 

“Isso não é verdade, ‘porque’ estão me falando tantas mentiras?”. Como Simone nunca 

acreditou na sua beleza, por sempre ser tratava como “a feia”, a “negrinha”, “escrava”, não 

acreditava que seria possível, aquelas palavras serem entendidas como verdades.   

  A partir do depoimento de Simone, foi possível perceber o importante papel das agentes 

mediadoras, principalmente no processo que trabalha a autoestima das moradoras, estimulando 

um sentimento de empoderamento. Segundo GOHN (2006), os agentes mediadores são meios 

importantes para se entender o caminho metodológico que precisou ser construído ao longo do 

tempo. Logo, pode-se perceber a partir de sua fala, que a atitude das mediadoras colabora para 

que a “Embaixada” se construa como um contexto realizador de mudanças e de ações que levam 

as moradoras a se fortalecerem. (VALOURA, 2005). 

 

[...]a educação não-formal resgata o sentimento de valorização de si próprio (o que a 

mídia e os manuais de auto-ajuda denominam, simplificadamente, como a auto-

estima); ou seja dá condições aos indivíduos para desenvolverem sentimentos de 

autovalorização, de rejeição dos preconceitos que lhes são dirigidos, o desejo de 

lutarem para de ser reconhecidos como iguais (enquanto seres humanos), dentro de 

suas diferenças (raciais, étnicas, religiosas, culturais etc.). (GOHN, 2006, p.3).   

 

Em outro momento da produção monográfica, já em 2017, quando prosseguia com a 

pesquisa, houve uma dificuldade da “Embaixada” em receber visitas (como mencionado na 

introdução), devido a problemas internos que vinham enfrentando. Diante desta dificuldade em 

não poder estar tão presente quanto pretendido, foi preciso procurar novas formas de prosseguir 

com a pesquisa. O que pode ser denominada como uma nova forma de alcance que o 

antropólogo George Marcus (2011) denomina “etnografia multisituada”, com o intuito de 

incorporar a transformação dos espaços de produção cultural no contexto pós-moderno. Nessa 

medida, a investigação antropológica incorpora, também, sujeitos etnográficos que estão 

multissituados no sistema-mundo. Para atingi-los, é preciso usar novas formas de alcance 
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(MARCUS, 2011). Nesse sentido, retomei o contato com  Heliene, a primeira pessoa com quem 

conversei na “Embaixada” e, que atualmente mora com seus pais, recuperados das drogas.  

 O contato com Heliene foi efetivado via Facebook, a partir da indicação de Júnia (minha 

prima e ex-voluntária). No dia 01/05/2017, convidei-a para um almoço em minha residência e 

a expliquei-a sobre a pesquisa. Ela foi muito simpática e bem-disposta a conversar. Falou um 

pouco sobre o papel das mediadoras e como foi importante no processo de transformação. 

O que mais foi impactante em tudo, porque eu e meus irmãos dávamos muito trabalho, 

a gente era muito rebelde. Foi a paciência de cada uma delas e o amor, acho que o 

amor é que rompe com tudo. Porque, às vezes a gente fica procurando mudança em 

uma pessoa e a gente procura muito pelo meio racional. Procura muito resultado nas 

pessoas, a gente quer resultado... Só que quando envolve o ser humano, o caráter da 

pessoa, não é uma coisa imediata. É um processo, transformação é um processo, até 

hoje eu tô em um processo de transformação, não existe um fim pra isso hoje, existe 

um começo e um meio, o fim não existe porque, você continua no processo o resto da 

vida, por que cada dia você tá aprendendo uma coisa. Então o que marcou esse início 

dessa transformação, foi esse companheirismo, delas, esse investimento.[...] Pessoas 

como as agentes sociais decidiram acreditar e investir na gente. Porque as vezes 

muitas pessoas veem os casos e as pessoas e não acreditam na mudança. Faltam outros 

seres humanos pra investir na gente, pra enxergar além daquela situação e, graças a 

deus eu encontrei essas pessoas que acreditaram, porque essas pessoas fazem toda 

diferença, e que amaram a gente decidiram investir. Não é uma coisa racional, tem a 

ver com ser humano mesmo. (Fala de Heliene moradora egressa da Embaixada, 2017). 

  

Nesse caso, entende-se que as agentes mediadoras têm papel essencial na busca pela 

transformação, não obstante, a partir da ação delas foi possível entender o caminho 

metodológico que precisou ser construído para desenvolver a proposta da “Embaixada” em 

“reinventar” os “corpos”.    

 

1.2 O Empoderamento Construído em uma Rede de Relações  

 

Na sua definição mais geral, empoderamento é definido como "um processo pelo qual 

indivíduos, comunidades e organizações obtém controle sobre suas vidas" (Rappaport 

apud Minkler, 1992:303). Vasconcelos (2001) define empoderamento como "o 

aumento do poder pessoal e coletivo de indivíduos e grupos sociais nas relações 

interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de 

opressão e dominação social." ( TEIXEIRA, 2002).   

As moradoras fazem parte de um grupo de minoria oprimida, que se permitem no 

contexto da “Embaixada”, construir um meio de resistência, no qual o empoderamento é um 

instrumento de mudança de sentidos e práticas. (MENEGHEL, et al., 2005). Isso acontece pois, 

lhes são atribuídas formas de se “reinventar socialmente”, de enxergar meios possíveis de 

capacitação pessoal que todas, potencialmente têm, mas que para desenvolver, precisam 
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acreditar em si. Nesse contexto, elas entram em contato com informações e conhecimentos que 

ampliam o entendimento anterior que não lhes possibilitava enxergar meios de alcançar  

mudança. 

A “Embaixada” é um meio onde elas podem se reinventar. É um espaço que possibilita 

sua agência. Isso se torna possível, em meio ao processo de construção de novas relações sociais 

na qual elas podem acreditar potencialmente na autoconstrução de um novo futuro.  

Pensando antropologicamente sobre empoderamento e como ele pode ser significado no 

contexto da “Embaixada”, remete-se à construção de novos saberes composto pelo coletivo, 

que fortalece o ideal de escolha do grupo, o tornando mais forte e possível. Também porque as 

vivências cotidianas possibilitam construir relações que compõem novas oportunidades e 

potencialidades que antes o contexto não  

as permitia construir. O saber está ligado ao poder de renegociar o lugar social de cada uma, 

marcados pela desigualdade de gênero, raça e classe. As mulheres na “Embaixada”,  permitem 

se reconstruir nas diariamente nos saberes construídos e adquiridos em grupo. 

Na conversa em uma mesa em frente à uma quadra na qual crianças brincavam junto a 

uma mãe, Magaly, coordenadora do projeto, relatou,  

 

Você está vendo aquela mãe junto às crianças? Ela era moradora de rua... Ela 

aparenta ter mais de 40 anos, não têm os dentes da frente por violência sofrida nas 

ruas, mas hoje ela tem apenas 29 anos de idade. Veio pra cá com seu filho pequeno, 

aquele de azul... Ela está ali brincando com aquelas crianças tendo a infância que ela 

não teve há anos atrás. Conseguimos um dentista voluntário para tratar de seus 

dentes... Hoje ela está acolhida e feliz... (Relato da coordenadora Magaly,2015). 

A partir dessa história é possível perceber como o processo de se “reinventar” é 

construído cotidianamente, em cada gesto e cada possibilidade de ação. Poder viver aquele 

momento com seu filho seria algo impossível para uma moradora de rua, se sentir fisicamente 

bem com uma autoestima boa, seria também difícil na realidade anterior. Mas, a “Embaixada” 

possibilita àquela mãe viver de forma diferente, para então, poder construir novas 

possibilidades. 

O processo de reintegração de fato é cotidianamente desenvolvido dentro da casa, 

mulheres que chegam sem sonhos e perspectivas de futuro nem para elas e nem para seus filhos, 

começam a ter uma nova visão de mundo e oportunidades que para elas nunca foram abertas. 
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O processo de reintegração social se baseia também em estimular o sentimento de 

empoderamento constituído pela agência das mulheres, nas atitudes diárias. Considerando a 

visão de Freire a partir das considerações de SCHIAVO e MOREIRA ( 2005).   

Implica, essencialmente, a obtenção de informações adequadas, um processo de 

reflexão e tomada de consciência quanto a sua condição atual, uma clara formulação 

das mudanças desejadas e da condição a ser constituída. A estas variáveis, deve tomar-

se uma mudança de atitude que impulsione a pessoa, grupo ou instituição para a ação 

prática, metódica e sistemática, no sentido dos objetivos e metas traçadas, 

abandonando-se a antiga postura meramente relativa ou receptiva. (SCHIAVO e 

MOREIRA, 2005).  

Em Os excluídos do interior, Bourdieu (1998) mostra a exclusão e a dificuldade de 

acesso à educação por classes menos favorecidas. Depois, desconstrói a forma como essa classe 

aos poucos e ao longo dos anos galga o caminho rumo ao acesso do saber. Esse ingresso pode 

ser notado com a intermediação da educação social. No caso da “Embaixada”, os “corpos 

precarizados” e marginalizados que se desconstroem e se recuperam, rumo à construção de 

direitos que sempre lhes fora negada pela vida e pelos fatos. O processo de reintegração social 

inclui diversos fatores de trabalho e reflexão que, de fato, têm como intuito, mostrar que esses 

“corpos” não só podem como devem ocupar outros espaços. O empoderamento pode contribuir 

para mostrar essa agência das moradoras, isso pode ser percebido no discurso de Heliene .  

 

A  coordenadora da Embaixada, me levou para assistir a colação de grau da filha dela, 

lá eu pude vê-la pegando o diploma e aquilo representou uma conquista muito bonita. 

Logo após eu fui a um jantar de comemoração. Eu me senti tão sem lugar naquela 

mesa chique com pessoas bem vestidas e inteligentes, eu pensei esse lugar não é meu. 

Mas, depois de um tempo eu refleti e pensei, eu também quero ter meu diploma, meu 

lugar em meio àquelas pessoas, eu posso fazer parte desse mundo, esse mundo 

também é meu!(Depoimento de Heliene, 2015).   

Quando Heliene fala que se encontrava em um espaço que não era seu, ela ainda se 

sentia incapaz de estar presente em determinado contexto social, sentia que não podia pertencer 

a um mundo de sonhos e perspectivas futuras. A “Embaixada” como um contexto construtor 

que possibilita a elaboração de novas escolhas de vida, contribui para que as moradoras 

reelaborem e se recomponham. 

As moradoras são agentes de suas próprias histórias. Elas compõem o que é a 

“Embaixada “e possibilitam se reinventar naquele meio, o que torna o local o construto de uma 

rede de forças que possibilita a mudança individual. Essas são formas de resistir e potencializar 

meios de renegociar o lugar social na rede de relações.  

 

As redes ou os atores-redes são formados por aquilo que Latour chama de “processos 

de translação”, ou seja, um processo em que dois ou mais actantes tornam-se de tal 
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modo relacionados que um exerce força sobre o outro. Isso significa que, para fazer 

parte de uma rede, os actantes devem ser reunidos de modo a trabalharem juntos, o 

que pode significar mudanças nas formas em que atuam (COUTINHO, et al. 

2017,p.7). 

 

Dessa forma, para que a composição de uma nova reelaboração das relações e de si, é 

preciso que elas se tornem agentes para se compor de nova forma na rede de relações . Uma 

das maneiras de tornar isso possível é se apropriar de sua história de vida  para que possam 

situar-se como sujeitos do discurso. As histórias produzem transformações, à medida que 

estimulam os sujeitos a pensar em outros sentidos e significados para a experiência passada, a 

partir do ponto de vista do presente (MENEGHEL, et al., 2005). 

Essa nova forma de pensar é possibilitada pela agência conjunta na rede de relações, em 

que as moradoras são “actantes” e contribuem para a reinvenção das relações e de si mesmas.  

Na Teoria Ator-Rede, a noção de rede remete a fluxos, circulações e alianças, “nas quais 

os atores envolvidos interferem e sofrem interferência constante” (FREIRE, 2006).  Em 2017, 

segundo momento da pesquisa em que encontrei Heliene, ela relatou que teve como 

oportunidade ser voluntária na “Embaixada”, e que pôde contribuir com um diferente papel,  

 

Quando a Embaixada abriu as portas pra mim ser voluntária, pra mim foi uma honra. 

Por tudo que eu vivi, por tudo que fui um dia e eu poder ajudar outras pessoas eu 

poder ser voluntária e me doar em alguma coisa pra alguém é uma honra, eu me senti 

privilegiada quando eu posso ajudar alguém. Porque eu sai de uma posição de risco, 

sai dessa posição e passei a ser resposta pra outras pessoas. Como voluntária  estava 

numa situação de ajudar, mas de também ser transformado. [...]Então a Embaixada 

me transformou como pessoa, como ser humano, no caráter também.  Nesse contexto 

você vê que não foi só você que teve essa história difícil ruim, que outras pessoas 

também compartilham de histórias difíceis. Só que o você passou, você consegue 

contribuir com aquela pessoa. Mesmo sendo histórias diferentes, você consegue 

contribuir de uma certa forma. Só que não com uma experiência ruim, mas com a 

nova pessoa que você se tornou. Por exemplo, pra eu amar uma pessoa lá dentro eu 

precisei receber amor. Então é um ciclo. Só dá amor quem recebe amor, só dá 

educação quem recebe educação... (Fala de Heliene antiga moradora da Embaixada, 

2017). 

 

Em outro momento de sua vida, Heliene pôde compor um novo papel nessa rede de 

relações.  Reinventou o seu “eu” e pôde se perceber como uma “actante” exercendo novas 

formas de contribuir e de resignificar a “Embaixada” na vida de cada uma dessas mulheres. Ao 

longo do tempo, cada uma das moradoras vai enxergar sua importante ação nessa rede de 

relações. No caso de Heliene, sua admiração pelas agentes mediadoras e o papel dessas na 

contribuição de sua transformação, seguiu em via de “reinventá-la” anos depois, no lugar de 

ação como mediadora que tanto admira, compondo uma nova rede de relações. 
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2. DA NECESSIDADE DA EXISTÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DE REGRAS 

JUNTO A EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO: UM OLHAR ANTROPOLÓGICO 
 

 

Este capítulo visa compreender o funcionamento da implementação de regras na 

“Embaixada do Altíssimo”.  O primeiro contato com a associação, como retratado no capítulo 

anterior, ocorre desde 2015, momento em que iniciei a pesquisa. Nesse primeiro contato, o 

intuito foi entender como funciona o processo de “reintegração social” na “Embaixada do 

Altíssimo”. Para tanto, foi preciso considerar que as pessoas que chegaram lá tinham corpos 

marcados pela violência social das ruas, de suas casas e que  neles traziam marcas de uma vida 

composta por violência, sofrimento, fome, preconceitos e pelo desgaste da pobreza, sendo esses 

fatores que a sociedade e o Estado ignoraram (ARROYO, 2012). No entanto, o intuito foi 

entender de que forma as relações cotidianas na “Embaixada” contribuem para que esses corpos 

se “reinventem” e se sintam reestruturados. 

Fundamentada nessa primeira visita que fiz em 2015, escrevi o primeiro capítulo 

“Análise do Processo de Reintegração Social na Embaixada do Altíssimo: a agência e o 

empoderamento como fatores primordiais”, a partir do qual foi possível concluir que a 

reintegração acontece também através do empoderamento que é construído cotidianamente, 

compondo a rede de relações como um influente positivo na busca da “reintegração” dos 

corpos. A partir da fala de Heliene (moradora em 2015), foi possível perceber que, além desse 

sentimento de empoderamento, as regras também tinham papel significativo nesse processo de 

“reintegração”. Em 2016, na segunda visita, decidi abordar as regras como assunto principal 

para continuar desenvolvendo a pesquisa. Nesta pesquisa, pretende-se através de um olhar 

antropológico, entender a partir dos depoimentos das mães, a vivência da incorporação de tais 

normas. 

Ao chegar fui muito bem recebida pela coordenadora Anália, com a qual mantenho 

contato desde há algum tempo. Ela sempre demonstra muita simpatia  mostrando-se disposta a 

colaborar. A princípio expliquei-a que o retorno à Embaixada representa não apenas o desejo 

de prosseguir com a investigação, mas que pretendo também fazer um trabalho voluntário e 

ajudar no que fosse necessário. Ela gostou da minha disposição. 

A segunda visita à “Embaixada”, da qual resultou o presente capítulo, procedeu na 

manhã da sexta-feira, dia 30/09/2016, sendo que há um ano, estive ali para iniciar minha 

pesquisa. Nessa segunda visita, pude observar que muitas coisas mudaram. Percebi que tudo 
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estava bem mais estruturado, organizado e que houve reformas na casa. Toda essa estrutura 

torna o ambiente aparentemente mais tranquilo, ordenado e confortável. 

No primeiro capítulo escrito com base na primeira visita; Análise do processo de 

reintegração social na embaixada do altíssimo: a agência e o empoderamento como fatores 

primordiais”, pôde ser percebido que a presença   das regras é vista de forma positiva pelas 

moradoras da casa. Elas não serão identificadas neste capítulo, portanto, serão denominadas por 

nomes fictícios (com exceção Heliene6). O motivo dessa escolha de anonimato partiu de um 

cuidado ético com as histórias das mães que contribuíram com a pesquisa através de seus 

depoimentos, por isso serão preservadas suas identidades.  

  Na fala de Heliene, a atribuição de importância à presença das regras  pôde ser 

percebida7. Na primeira observação, é possível  notar que as regras e o convívio coletivo 

compõem as relações sociais e humanas, bem como as relações dentro da casa. A disciplina 

surge a partir do momento em que regras têm que ser respeitadas para que se vivam em grupo. 

“A multidão, massa compacta, local de múltiplas trocas, individualidades que se fundem efeito 

coletivo, é abolida em proveito de uma coleção de individualidades separadas.” (FOUCAULT, 

1975).  

Nessa instância, o presente capítulo buscará abordar em que medida a implementação 

dessas regras é vista pelas moradoras da casa. “Como essas regras podem ajudar a culminar a 

disciplina que antes os corpos não tinham? Como essas imposições podem contribuir para que 

esses “corpos” possam ter um bom convívio social?” Para responder a essas questões, é preciso 

perceber como as regras e o convívio coletivo compõem as relações na “Embaixada”.  

Retomando a fala de Heliene, as regras podem ser percebidas como um fator de 

“recomposição” dos corpos em busca de mudança de comportamentos, “(...)aqui aprendi que 

tinha que seguir regras, antes, eu não seguia regras, eu fazia o que eu queria na hora que eu 

queria meu comportamento não era adequado para viver bem socialmente.”. Mudar a forma 

de se comportar é uma maneira de alcance da mudança que almejam, para “viver bem 

socialmente”, como afirma Heliene é preciso seguir padrões comportamentais que exigidos pelo 

meio. 

                                                 
6 Em 2017 antes da entrevista com Heliene, relatei que seu nome, assim como das outras colaboradoras, não seria 

identificado, porém Heliene mencionou que não haveria problema em identifica-la. Por isso, a menciono ao longo 

da pesquisa sem nome fictício.  
7 Depoimento de Heliene página 14 Capítulo 1.  
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Permitir que os “corpos oprimidos” se desloquem para convivência social externa à 

“Embaixada”, incluem resistência, mas também o enquadramento de comportamento. A 

disciplina começa por moldar os corpos,  prepará-los e afetá-los para uma nova dinâmica de 

vida no qual é necessário adequação aos padrões comportamentais impostos socialmente dentro 

e fora da instituição. 

 

2.1 A “Disciplina” entendida como necessária a partir do olhar das 

Moradoras da “Embaixada” 

 

Anália, uma das coordenadoras da Embaixada, chamou as mães para que eu pudesse 

conversar. As mães não serão identificadas ao longo do trabalho, devido ao fato de que em 

muitas situações, algumas podem estar fugindo de alguma ameaça externa. Tendo em vista essa 

situação, acredito que seja melhor não expor suas identidades. À primeira mãe com quem 

conversei expliquei o motivo da visita: o intuito dos diálogos é entender melhor como funciona 

o cotidiano delas, no que tange às regras e as obrigações que lhes são exigidas e o que elas 

pensam sobre esses regulamentos. 

As mães vinham sempre acompanhadas de seus filhos. A primeira mãe aparentava ser 

bem jovem, em média 23 anos; Ela tem dois filhos, sendo uma de 3 anos e outro de 7 meses. 

Um pouco tímida, me falou sobre seu cotidiano, 

“Acordo cedo, tomo café e vou assistir a “direcional”, onde nós estudamos a 

palavra da bíblia. Aqui, cada uma tem a sua tarefa, uma arruma a cozinha, outra faz 

almoço. Aqui nós não podemos usar roupa decotada, não pode conversar com 

meninos, não pode ouvir “música do mundo” só pode ouvir “música de Deus”. Mas, 

fim de semana a gente pode assistir filme.... Acho que as regras mudam por fora e por 

dentro... Se não tivesse regras seria tudo uma bagunça.” (Depoimento de Samara 

moradora da Embaixada, 2016). 

Para Latour (2007) ter um corpo é aprender a ser afetado, ou seja, movido, posto em 

movimento por outras entidades, humanas ou não-humanas. Quem não se envolve nesta 

aprendizagem fica insensível, mudo, morto (LATOUR, 2007). Essa ideia converge ao cotidiano 

na “Embaixada”, pois os “corpos” estão sendo afetados pelas regras o tempo todo, desde a hora 

de acordar, até a hora de dormir. As regras compõem o funcionamento do cotidiano. Pode-se 

pensar o corpo como objeto de alvo de poder, como Latour propõe em “- Como falar do corpo?” 

(LATOUR, 2007). O corpo pode ser manipulado, modelado, assim como afirma Samara, “Acho 

que as regras mudam por fora e por dentro.” (Fala da moradora da Embaixada, 2016).  
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A partir das regras demandadas dentro da Embaixada, os corpos se deixam afetar, pois 

são submetidos o tempo todo a cumpri-las. Porém, as moradoras não as veem como algo 

negativo, mas como algo necessário para o funcionamento da casa.  Priscila, a segunda mãe 

com quem conversei tem 29 anos e um filho de 1 ano e 4 meses. Sobre as tarefas da Embaixada 

ela falou; 

“Aqui tem escala, cada mãe tem uma tarefa, uma faz o almoço para todo 

mundo, depois outras mães que arrumam a cozinha. A cozinha é um ponto de encontro 

das mães, onde a gente conversa... Depois vai cada uma para o seu quarto e ensina o 

filho o “para casa”. A monitora que organiza e  coordena tudo, ela não manda, ela 

ensina... Eu já passei por vários abrigos na minha vida, eu cresci em abrigo... Achei 

que aqui seria um abrigo comum, como os outros, mas não, aqui é um recomeço. Aqui 

tem regras sim, como os outros, mas é importante, porque lá fora  já está 

implementado esse limite. O objetivo não é ficar aqui a vida toda, é sair e estar 

preparado para a vida lá fora. Aqui passamos por um processo. As regras são 

importantes lá fora, lá você tem que seguir sozinha, não vai ter mais Embaixada. A 

nossa carne não gosta de obedecer, ne? Mas, as regras vão lapidando. Aqui nós 

aprendemos, temos que saber entrar e sair e capacitar os filhos para o mundo lá fora. 

Eu não tenho o que reclamar daqui, porque aqui estou aprendendo a ser mãe.” ( 

Depoimento de Priscila,  moradora da Embaixada, 2016). 

 

 No caso da instituição, “ser afetado” faz parte da reintegração cotidiana. Entende-se 

que estar na Embaixada é um fato que exige mudança para a readaptação dos corpos ao mundo 

“de fora” por isso os corpos se deixam afetar. Latour (2007) tenta definir o corpo como uma 

interface que vai ficando mais descritível quando aprende a ser afetado por muitos mais 

elementos. As regras são um dos elementos que induzem às mudanças. 

Uma das importâncias atribuídas à regra pelas mães dentro da Embaixada, é que estas 

estão presentes também na vida fora da “Embaixada”. Por isso, o corpo é também um objeto 

de investimentos. Foucault (2004) explicita que micropoderes perpassam todo o corpo social, 

acarretando em transformações e modificações de condutas nos indivíduos. Entretanto, na 

“Embaixada” essas mudanças são vistas como necessárias, por isso as regras são vistas de 

forma positiva. Aline, outra mãe com quem conversei afirmou: 

“Temos que obedecer às regras, cada uma tem sua função, tipo um ritual. Isso ajuda 

muito, porque quando sair daqui temos que seguir as regras lá de fora. Acho que se 

não tivesse regra ia virar bagunça. Temos que seguir as regras se não é chamada 

atenção... Eu tenho medo de ser chamada atenção.” (Fala de Aline, moradora da 

“Embaixada”, 2016). 

O corpo tem que deixar-se afetar pelas regras que lhe são demandadas. Isso é permitido, 

por enxergarem as regras como algo importante para o funcionamento da casa e essencial para 

as mudanças que elas acreditam ser necessárias. Essas, são atribuições que as caracterizam 

como importantes, são adjetivações necessárias para que as regras funcionem. Essa importância 
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está vinculada à forma como as regras lhe são sobrepostas, no que tange ao formato de seu 

funcionamento.  

As reações dos corpos como respostas às regras podem ser percebidas através do que 

Foucault (2004) chamou de sinais de representação dos poderes de coerção sob o corpo,  

“A modalidade enfim: implica numa coerção ininterrupta, constante, que vela sobre 

os processos da atividade mais que sobre seu resultado e se exerce de acordo com uma 

codificação que esquadrinha ao máximo o tempo, o espaço, os movimentos. Esses 

métodos que permitem o controle minucioso das operações do corpo, que realizam a 

sujeição constante de suas forças e lhes impõem uma relação de docilidade-utilidade, 

são o que podemos chamar as “disciplinas”.  (FOUCAULT, 2004. p.164.) 

Ao colocar esses corpos em movimento, a rede de saberes e poderes da “Embaixada” 

também os disciplina, compõem as medidas que irão integrá-los ao convívio dentro da 

instituição e “reinventá-los” para o convívio externo a casa, ao mundo “de fora” como as mães 

o chamam. A partir das falas das mães, pode-se perceber que as regras são vistas como forma 

de aprendizado necessária para as relações sociais. 

 

2.2 Regras: Do Controle à Aceitação Social  

 

Regras, controle social ou práticas de poder? (ALVAREZ, 2004). As regras são de fato 

uma maneira de controlar os corpos de mantê-los sob condutas sociais desejadas. “Deixar-se 

afetar” por esse controle é se enquadrar à dinâmica social, em que os padrões de comportamento 

devem ser seguidos o tempo todo, tanto dentro quanto fora da “Embaixada”. Ao ver de Laila, 

o contexto social  de vulnerabilidade em que se encontrava a conduziu em via contrária a seguir 

padrões comportamentais,  

 “Aqui é um lugar de reconstruir a dignidade. Com 18 anos eu saí de casa, porque eu 

era viciada em craque, morei na rua durante 11 anos, nesse tempo eu me prostitui, fiz 

de tudo para sustentar meu vício. Nesse tempo eu engravidei, mas filha nasceu e eu 

tive ela na rua mesmo, eu nem cheguei a ver a carinha dela, porque ela nasceu e eu 

desmaiei, só acordei no hospital com a notícia que minha filha tinha morrido. Hoje, 

depois de anos, meu irmão me ajudou a vir para Embaixada, aqui eu me reestabeleci, 

eu cuido do meu filho, ele tem 1 ano. Ele é o amor da minha vida. Seguir as obrigações 

´importante, é uma mudança e preciso de mudança se eu tô aqui. Resgatei minha 

dignidade aqui. Se eu puder definir esse lugar, eu posso definir com uma palavra: 

amor. ” ( Fala de Laila, moradora da Embaixada, 2016).  

As regras também são mecanismos de “combate” aos denominados “desvios 

comportamentais”, como o uso de drogas. A “Embaixada” desempenha na vida de Laila  

mecanismos de controle  para que ela não volte a praticar esses desvios. Nessa medida, as regras 

podem ser caracterizadas, 
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"conjunto dos recursos materiais e simbólicos de que uma sociedade dispõe para 

assegurar a conformidade do comportamento de seus membros a um conjunto de 

regras e princípios prescritos e sancionados" (BOUDON, R.& BOURRICAUD, F. , 

1993, p. 101).  

Entretanto, para que isso se torne possível na vida de pessoas em situação de 

vulnerabilidade social, é preciso configurar novos espaços que permitam a construção de 

relações, contribuindo para formação de meios possíveis, a considerar, a subjetividade dos 

indivíduos, como acontece na “Embaixada”. “A monitora que organiza e coordena tudo, ela 

não manda, ela ensina...” (Priscila moradora da Embaixada, 2016). Nessa medida, nota-se que 

a forma de propor a implementação do comportamento, no que tange à colocação das regras 

para conduzir “os corpos” dentro da Embaixada, se tornam eficazes não apenas pela forma 

como são dispostas, mas também como são entendidas, percebidas e incorporadas. Entretanto, 

é preciso considerar por quem  e como é conduzido esse entendimento. 

Nessa instância, podem ser consideradas as “técnicas de controle” (ALVAREZ, 2004) 

assim como mencionado por Priscila. Percebe-se que o corpo é operacional na medida em que 

se realizam sujeições , ou seja, que  se permite “deixar afetar”.  Entretanto, para que haja esse 

êxito na “ação” e para essas regras sejam vistas como algo importante é preciso entendê-las nas 

formas como são vistas pelas moradoras.  

A implementação de regras que visa impor a disciplina dentro da casa, compõem o 

formato de definição pelas moradoras de busca por transformação, que vem junto a uma busca 

de adaptação ao “mundo de fora”. Nessa medida, as moradoras podem se “reinventar”, em 

busca da mudança que almejam. Essa mudança inclui a aceitação social que segue junto ao 

enquadramento de comportamento. Tendo em mente essa necessidade da aceitação social e que 

ela vem embutida de relações de poder, as regras são vistas como essenciais para compor as 

relações cotidianas.  

Logo, as regras podem ser denominadas no contexto da “Embaixada” como meio de 

controle dos corpos para compor novas relações, elas são compreendidas como possibilidades 

da criação de uma nova realidade, embora o poder produza certamente controle, ele produz 

igualmente outras coisas (LACOMBE, 1996). Nessa medida, o poder entendido em uma rede 

de relações compõe um gerenciamento que é também um mecanismo que habilita novas ações. 

(ALVAREZ, 2004). 
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3. MATERNIDADE NA EMBAIXADA DO ALTÍSSIMO:  

“ SER MÃE”, DO ENQUADRAMENTO COMPORTAMENTAL À REINTEGRAÇÃO 

SOCIAL 

O presente capítulo aborda a maternidade, notada com primordial importância no 

cotidiano das mulheres da “Embaixada do Altíssimo”, suas tarefas, suas escolhas, a busca por 

mudança, são fatores ligados a ela. Nessa instância, é possível perceber que a maternidade é 

significativa e simbólica na vida dessas mulheres. Porém, essa experiência vem carregada de 

expectativas sociais e culturais sobre a maternidade. Este enquadramento, muitas vezes exige 

uma estrutura, que ao considerar o contexto de vulnerabilidade dessas mulheres, não há 

condições de serem cumpridas, principalmente quando relevado seus  históricos de vida ligados 

a precariedade e pobreza .  

Em alguns casos, como vai ser mostrado ao longo do capítulo, a maternidade no 

contexto da Embaixada é fruto de abuso, prostituição e violências. Entretanto, o cumprimento 

de “ser mãe” e o aprendizado para cumpri-lo leva essas mulheres à busca pela mudança. Porém, 

essa  busca é também um caminho que segue em via da procura por estar dentro do que lhe é 

imposto socialmente sob o comportamento de uma mãe.  

A  maternidade pode ser entendida e cobrada socialmente como uma “tarefa” que dita 

normas. Ela é cobrada no ponto de vista legal, social, econômico, físico e emocional, pela 

família, pelo Estado e por toda a comunidade para que entenda aos ideais e condições de “boa 

mãe” (VASCONCELOS, 2010). Entretanto, principalmente no caso de mulheres em situações 

de vulnerabilidade, como no caso da “Embaixada”, não há suporte para que isso aconteça. 

Nessa medida, esses “corpos” que o Estado ignora (ARROYO, 2012), têm que ser vistos e 

cuidados de formas diferentes. É o que a “Embaixada” se propõe a fazer ao acolher essas 

mulheres, reconhecendo todos os seus individuais problemas para ajudar na mudança e na 

“reintegração social”. Essas mulheres então reinventam seus corpos e suas maternidades no 

contexto das relações da instituição, mas, fora dela, não encontram estrutura e condições frente 

às expectativas de  “mãe ideal” que lhes é exigida. 

Em cada sociedade há uma tendência a acreditar que só existe um modo de criar filhos, 

que é o modo adotado naquela cultura. Os antropólogos e sociólogos, porém, 

demonstraram que a maternidade é uma construção social e cultural que decide não 

só como criar filhos, mas também quem é responsável pela criação do filho. (FORNA, 

1999 p. 31,32). 

 

Será pretendido considerar aspectos da maternidade, que a conceituam enquanto 

importante e idealizador papel social da mulher, que envolve uma complexidade de valores e 
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expectativas que afetam as mulheres da “Embaixada”. Entretanto, é preciso considerar que o 

presente contexto estudado é de extrema complexidade para atingir o papel imposto socialmente 

pela maternidade, por se tratar de uma realidade social precária. Logo, atender aos ideais sociais 

de maternidade se torna tarefa difícil. É necessário considerar também, que em grande medida 

a maternidade neste contexto, se vincula a uma noção religiosa e o conceito de família ligado a 

ela. 

As mulheres estão o tempo todo sendo atravessadas por noções essencialistas e 

universais da maternidade. Essas linguagens produzem, ao mesmo tempo, instrumentos de 

controle e de mensuração nos quais o “ser mãe” é composto de vários elementos. 

(MEYER,2006). Esses elementos são expressões culturais, que englobam um sistema de 

valores relacionados” (KITZINGER, 1978), que organiza o consenso em torno do entendimento 

do papel materno na sociedade. ( MESTRE, 2013).  

Considerando todos esses aspectos, a terceira visita feita à “Embaixada do Altíssimo”, 

teve como abordagem principal, a maternidade. Esta visita aconteceu no sábado, dia 

22/04/2017. Dessa vez, fui acompanhada da minha prima Júnia, que já residiu no abrigo como 

monitora e, sua amiga Keziah, que foi conhecer a casa, levando algumas roupas para doação. 

Essa visita foi uma das mais difíceis de serem agendadas, devido ao fato de, há dois meses, 

terem recebido novas moradoras, oriundas de uma família com nove pessoas, que saíram de 

casa apenas com a roupa do corpo fugindo do pai que batia e abusava das filhas. 

Havia várias moradoras diferentes daquelas visitadas anteriormente ao final de 2016. 

Além de várias pessoas novas, algumas das que conheci já não estavam mais lá. Inicialmente, 

uma das monitoras da “Embaixada” nos apresentou todo o abrigo. Em outras visitas eu já havia 

conhecido, mas dessa vez, foi-nos apresentado o segundo andar, que antes eu não conhecia. Por 

exemplo, o salão, onde as mães se arrumavam, composto de toda estrutura de um salão de 

beleza, com esmaltes, a cadeira giratória, espelho, decoração. Um local onde as mães poderiam 

trabalhar sua autoestima, se sentirem bem e bonitas. Todos os itens do espaço foram 

conseguidos através de doações.  

Ao longo do percurso, Vitória uma linda menina de mais ou menos 3 anos, nos 

acompanhava e interagia aos poucos. Cumprimentamos e conversamos com as mães que 

pareciam já estar preparadas para nossa visita, muitas estavam arrumadas com batom e uma 

roupa bem escolhida. 

O que me deixou à vontade foi a recepção de uma das mães que se lembrou de mim da 

visita anterior. Ela me mostrou decorações artesanais que estavam decorando seu quarto, que 
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ela mesma havia produzido. Aprendeu em um curso de artesanato que fizera fora da Embaixada. 

Na parede do seu quarto estava dependurado o certificado de conclusão do curso. 

 Depois da visita a todo o espaço, de conversar com algumas mães, convidei-as para a 

dinâmica, cujo intuito era discutir a maternidade. Então, fomos ao espaço de convivência da 

Embaixada, um local amplo e bem espaçoso, onde acontecem os cultos e eventos.  

 

Figura 1 - Espaço Salão Interno 

Data: 22/04/2017 

Fonte: Minha autoria 8 

 

 

3.1 Apresentação das Mães 

 

Chegando ao espaço de interação, todas as mães acompanhadas de seus filhos, sentaram 

em um sofá bem grande que se posicionava em forma circular. Primeiramente, propus que cada 

uma se apresentasse e dissesse há quanto tempo estavam na Embaixada. Esse foi um momento 

de tentar “quebrar o gelo”, pois, algumas mães eram muito tímidas. A princípio estava um 

pouco insegura de a dinâmica não render muitas discussões, mas, felizmente me surpreendi. 

Fiquei surpresa, pois logo no início, na apresentação uma das mães se emocionou contando sua 

história.  

  Foi também um momento no qual elas se sentiram à vontade para trocar experiências e 

contar suas histórias. Assim como nos outros capítulos, neste as mães não serão identificadas, 

                                                 
8 O uso das fotos foi autorizado pela coordenadora Anália. 
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portanto, serão denominadas com nomes fictícios. Ao todo, nove mães participaram da 

dinâmica.  

 A primeira a se apresentar foi Vilma, moradora recente na “Embaixada”, “tem pouco 

tempo que eu tô aqui, vai fazer um mês. Eu tô gostando de morar aqui, eu cheguei com a roupa 

do corpo e documento e a Embaixada acolheu eu e meus filhos. ” (Fala de Vilma moradora da 

Embaixada). A segunda a se apresentar foi Priscila, “Meu nome é Priscila, tô na embaixada há 

dois anos e meio, ou mais. Dois anos e cinco meses.” (Fala de Priscila moradora da 

Embaixada.). 

 Depois de se sentir mais à vontade, Vilma a primeira mãe a se apresentar, acrescentou, 

“Tudo é filha minha. Só minha família encheu a embaixada toda. Todo mundo só chegou com 

a roupa do corpo.” Kátia, filha de Vilma, estava muito tímida e era uma das mães mais jovens, 

devia ter aproximadamente 18 anos, ao se apresentar falou apenas, “Meu nome é Katia. 

 Amanda se apresentou e se sentiu à vontade em falar um pouco mais que as outras mães. 

“Meu nome é Amanda, tem aproximadamente três anos que eu tô aqui. Tem as duas pérolas, 

Sofia e Alice( filhas de Amanda). O meu histórico de família é que os parentes moram aqui 

próximos e eu nunca tinha vindo morar em Florestal, sempre morei em Betim e Deus me deu o 

privilégio de tá aqui mais perto da família. (Fala de Amanda Moradora da Embaixada).  

  A quinta mãe a se apresentar foi Ursula. “Meu nome é Ursula, tô aqui vai fazer dois 

meses, tem duas filhas que to morando aqui na Embaixada e, é isso.” (Fala de Ursula moradora 

da Embaixada). Em seguida, Laila, com quem eu já havia conversado na visita anterior. Dessa 

vez, ela se emocionou em contar sua história e lembrar da filha que já não via há quase 6 anos.  

 

Meu nome é Laila eu sou mãe do Davi e da Samanta.  Eu fiquei numa situação meio 

difícil quando o Davi tava pra nascer... Eu estava numa casa de recuperação feminina. 

Por causa de drogas eu morei na rua. Aí, meu irmão me levou pra casa dele. Mas, não 

tinha condição de ficar lá. Então entre a rua e as drogas eu tive que escolher, entre ser 

mãe do Davi ou deixar essa maternidade pra continuar o tratamento, porque onde eu 

tava não tinha como proporcionar pra mim e pra ele. Então, só se alguém da minha 

família pudesse ficar com ele e não tinha ninguém. O mais certo era ele ir pro abrigo, 

pra adoção. Então eu tive que tomar a decisão de ser mãe. Eu via ali a minha 

oportunidade de sair daquela vida tava ali, nele. Ai  tava minha oportunidade de 

recomeçar uma nova história. E nessa história meu irmão falou, olha eu tenho um 

lugar. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu sei que la você vai ter toda estrutura pra se 

firmar nessa nova caminhada[...]Eu me lembro que ele me fez uma pergunta, quando 

eu morava debaixo do viaduto. Ele falou marca um dia pra eu vir e te buscar, e ele 

falou: “L” se você não estiver aqui eu não volto nunca mais. Aí eu falei, amanhã 7 

horas da manhã você pode vir que eu vou estar aqui esperando.[...] Aí ele foi e me 

buscou... E falou: Eu tenho uma pergunta, quero saber de você a sinceridade do seu 

coração... Você quer sair dessa vida, você quer viver de outro jeito, que mudar sua 

história? Eu falei, eu quero, quero mudar minha vida... Então ele falou... Então hoje 

a partir de hoje você não ta sozinha mais. E na verdade você nunca esteve, porque so 

de você ta viva hoje, você tem muito que agradecer. [...]E ai, nesse dia eu comecei 



31 

 

essa nova história. Isso foi 13 de maio de 2015. Vai fazer 2 anos. Mas um ano antes 

eu engravidei de uma menina e ela nasceu. Quando eu tava sozinha no escuro, ela 

acabou morrendo. [...]Um ano e dois dias depois eu tive o Davi. Eu tenho uma menina 

também. E eu morei com ela e o pai até ela fazer 6 anos, hoje ela tem 11, então tem 

mais de cinco anos que eu não a vejo... E agora mesmo com toda luta e dificuldade, 

eu to perseverando pra ver se eu consigo ver ela agora em julho. Nas férias de julho, 

vou ver se meu irmão me auxilia. Tem pessoas aqui que já me falaram, se você quiser 

eu vou com você só pra você realizar esse sonho. Porque é um sonho! Depois de 5 

anos, porque já tem cinco anos que eu não vejo ela. E nesses 6 anos que ela viveu do 

meu lado, eu não fui uma mãe que ela merece. Ela ta com a vó dela, tem a família dela 

lá, eu sei que é muito bem cuidada, muito bem tratada, mas ela precisa da mãe dela. 

(choro). E a mãe dela ta aqui. Eu falo com ela no telefone, sua mãe ta aqui...Ta se 

preparando pra te encontrar. Você merece ter uma mãe melhor do que eu fui pra 

você. Apesar de eu ter sido a mãe dela.  Eu sempre fui presente, no que eu pude fazer 

eu fiz. Mas, eu sei que ela merece mais. Por isso que hoje eu tô aqui, e espero que 

deus me dê a oportunidade de encontrar ela no fim do ano. ( Depoimento de Laila 

moradora da Embaixada). 

 

Após o depoimento, Laila estava muito emocionada, então eu a agradeci por 

compartilhar sua história naquele momento e a seguinte mãe se apresentou. A próxima a se 

apresentar foi “Carol” uma senhora, que contou a história de seu neto...  

 

Ele ia pra doação, então a Embaixada pegou ele e ficou 11 meses com ele até o juiz 

decidir com quem que ele ia ficar. Eu que ia no hospital pra ver ele. A Embaixada 

socorreu ele. Eu não podia ficar com ele. Mas eu ia visitar ele. Então o juiz passou a 

guarda pra nós. A Embaixada é uma benção pra mim. Ele tem um amor com todo 

mundo aqui. Mas agora ele ta lá. Eu não consigo me desligar daqui. ( Fala de Carol, 

antiga moradora da Embaixada). 

 

Havia também, além dessas mães, duas mães que não quiseram se apresentar. Uma delas 

estava ao fundo observando a conversa e a outra, a mais jovem das mães, não se apresentou, 

mas participou da dinâmica e foi autora de uma das mensagens mais tocantes. 

 

1.1 3.2  As Dinâmicas 

1.1.1 3.2.1 Dinâmica I 

Para a primeira dinâmica, preparei um material impresso, separei algumas charges 

coletadas da internet (fontes diversas) que retratavam a maternidade. A escolha das charges 

aconteceu a partir de uma pesquisa aleatórias na internet, as selecionadas foram aqueles que 

acreditei terem potencial para estimular uma discussão sobre “ser mãe” e o papel de cada uma. 

A discussão foi desenvolvida a partir da identificação das mães com o que cada charge 

representava. Pedi para que cada mãe escolhesse uma charge e justificasse o motivo da escolha. 

Para isso, expus todas as charges no tapete ao chão, para que as mães pudessem visualizá-las 

melhor. 
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Figura 2 - Dinâmica I- Participação das Mães 

Foto: minha autoria 

 

As charges expostas e escolhidas pelas mães foram as seguintes:  

 

Figura 3 – Representação da Dinâmica I – Charge Mãe Dominante 

Fonte: <http://blogdamarciamoreira.blogspot.com.br/2010/05/dia-das-maes-charge.html> Acesso em 25 de 

novembro de 2017 

 

 

 

http://blogdamarciamoreira.blogspot.com.br/2010/05/dia-das-maes-charge.html
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Priscila escolheu a primeira charge (Figura 3), afirmando, “Me identifiquei,  porque ela 

ta gritando, e eu sou assim também. Eu chamo atenção toda hora. Pra ficar dedicado, bem 

formado, bem disciplinado 9. Me identifiquei com essa moça aqui.” (Fala de Priscila moradora 

da Embaixada). 

  

 

Figura 4 – Representação da Dinâmica I – Charge Relacionamento Mãe e Filho 

                           Fonte: <http://chargesdodenny.blogspot.com.br/2014/05/dia-das-maes.html> Acesso em 25 de 

novembro de 2017 

 

  Essa foi a escolha de Katia (Figura 4) que estava tímida e mais séria desde o início, ela 

apenas mostrou a charge e eu a perguntei: “Por que você escolheu essa?”, ela respondeu, 

“Escolhi por escolher mesmo.”  (Fala de Katia moradora da “Embaixada”). 

 

Figura 5 - Representação da Dinâmica I – Charge – Afago Mãe e filha 

                                  Fonte: <https://www.soumulhersoumaeesoufeliz.com.br/2016/01/vida-de-mae.html> 

Acesso em 25 de novembro de 2017 

 

                                                 
9 Fala que retoma a discussão abordada no capítulo dois; “Da necessidade da existência e do cumprimento de 

regras junto a Embaixada do Altíssimo: Um olhar antropológico”.  
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 Amanda escolheu a charge 3 (Figura 5), e falou um pouco sobre sua escolha, 

Tá escrito, vida de mãe é assim, não existe sexta feira...  O porque que eu escolhi isso? 

Porque quando e to longe, ne... Porque a outra não é criada comigo, é com minha mãe. 

Tô próximo da Sofia e tô longe da Alice, dá um feriado, da um final de semana eu 

ligo pra minha mãe, ou peço a coordenadora pra entrar em contato com minha mãe 

pra trazer ela.  É um amor mesmo de mãe, é aquilo que deus coloca na gente é um 

dom um amor, que a gente tem com o filho da gente. (Fala de Amanda moradora da 

Embaixada). 

 

 

Figura 6 - Representação da Dinâmica I – Imagem Animal Relação Maternal 

                             Fonte:<http://animaiscaega.blogspot.com.br/2007/07/o-cachorro-mais-feio-do-mundo.html> 

Acesso em 25 de novembro de 2017 

Ursula escolheu o a charge 6. E justificou,  

 Uns tempos pra trás no passado eu não fui a melhor mãe não. Então hoje eu tô 

buscando isso.  Eu chamo atenção, não sou de bater não, se não chamo mais atenção 

coloco de castigo. Acho que bater não é o melhor, se não a gente era uma santa. (risos).  

Eu tô aqui na Embaixada por isso pra ser uma mãe melhor. Porque eu sou uma mãe 

carinhosa. Mãe ursa mesmo, protege, defende... 

 

  

Figura 7 - Representação da Dinâmica I – Charge Equilíbrio Materno 

Fonte: <https://radioloandafm.wordpress.com/2008/03/04/04-de-marco-charge-do-dia-vida-de-mulher/> Acesso 

em 25 de novembro de 2017 

 

http://animaiscaega.blogspot.com.br/2007/07/o-cachorro-mais-feio-do-mundo.html
https://radioloandafm.wordpress.com/2008/03/04/04-de-marco-charge-do-dia-vida-de-mulher/
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Vilma, a  primeira mãe que inicialmente não quis escolher nenhuma charge para 

participar, se pronunciou, dizendo... “Acho que meu desenho nem tá aqui não. Por que, nem 

tem como desenhar, a minha vida é uma bagunça mesmo. Até quando eu mudar de Contagem 

pra cá é só provação.”  Então, outra mãe se pronuncia e sugere que o desenho dela poderia ser 

a charge que a mãe carrega tudo ao mesmo tempo e tenta se equilibrar na corda bamba. (Figura 

7).   

Pode ser... Arrumei o pai desses menino, fiquei com ele seis anos, pensei que ele 

estava interessado em mim , mas na verdade estava interessado é nas minha “fia”. 

Mostrava elas como homem e mulher fazia desde pequena. Ensinava o Abrão (filho 

pequeno), como fazia com as mulheres na cama e tudo.  Até que apareceu a diretora 

da escola e me mostrou uma casa de respeito pra eu morar com meus filhos.  E hoje 

eu to tentando ser uma mãe melhor. Mas, tenho hora que eu fico sem paciência me dá 

raiva, brigo com as meninas de vez enquando. Mas, eu peço elas desculpa porque as 

vezes não é por mim, porque vem aquela raiva, que estoura de uma vez de uma vez. 

(fala de Samara moradora da Embaixada).  

 

 

Figura 8 - Representação da Dinâmica I - Pintura Mãe e filha 

                                         Fonte: <https://exploringyourmind.com/mothers-daughters-bond-heals-hurts/> Acesso 

em 25 de novembro de 2017 

 

Ao longo da fala de Samara outras mães brincam, “Vale chorar, vale chorar!”. A 

próxima mãe a manifestar sua escolha é Laila, a mesma mãe que contou a história de sua filha 

que mora longe e deseja visitar. Ela escolheu a charge 8. Sobre sua escolha, Laila afirma,  Já 

comentei com vocês ne, que o sonho que eu tenho na minha vida é encontrar minha filha. Eu 

sei que esse sonho vai se realizar. (Fala de Laila moradora da Embaixada).  Carol foi a 

https://exploringyourmind.com/mothers-daughters-bond-heals-hurts/
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seguinte mãe a falar sobre sua escolha (Figura 9),                    

 

Figura 9 - Representação da Dinâmica I - Charge Crescimento 

Fonte: <http://profmarcelaturmadamonica.blogspot.com.br/2011/09/dia-das-maes.html> Acesso em 25 de 

novembro de 2017 

 

 

Esse aqui, porque parece que é meu enteado, eu e o meu neto. (Figura 9). Já tá grande 

faz tudo sozinho, já cresci, já sou grande pode deixar que eu sei tomar banho sozinho. 

 

 

Figura 10 - Representação da Dinâmica I - Charge Renúncia Maternidade 

Fonte: <https://brasil.babycenter.com/thread/1463877/charges-sobre-m%C3%A3e-e-filho-ou-m%C3%A3e-e-

beb%C3%AA-ou-do-cansa%C3%A7o-da-m%C3%A3eenfimalgu%C3%A9m-tem-vamos-rir-um-pouquinho-

para-desestressar> Acesso em 25 de novembro de 2017 

 

 

 

Depois desse momento, todas as mães já haviam escolhido suas charges, a mãe de 

“Amanda” chegou para visitá-la na Embaixada. Amanda pediu-a para participar da dinâmica 

escolhendo uma charge. Então, ela escolheu uma charge, se apresentou e falou um pouco sobre 

sua história e de suas filhas. A mãe de Amanda escolheu a figura 10, 

http://profmarcelaturmadamonica.blogspot.com.br/2011/09/dia-das-maes.html
https://brasil.babycenter.com/thread/1463877/charges-sobre-m%C3%A3e-e-filho-ou-m%C3%A3e-e-beb%C3%AA-ou-do-cansa%C3%A7o-da-m%C3%A3eenfimalgu%C3%A9m-tem-vamos-rir-um-pouquinho-para-desestressar
https://brasil.babycenter.com/thread/1463877/charges-sobre-m%C3%A3e-e-filho-ou-m%C3%A3e-e-beb%C3%AA-ou-do-cansa%C3%A7o-da-m%C3%A3eenfimalgu%C3%A9m-tem-vamos-rir-um-pouquinho-para-desestressar
https://brasil.babycenter.com/thread/1463877/charges-sobre-m%C3%A3e-e-filho-ou-m%C3%A3e-e-beb%C3%AA-ou-do-cansa%C3%A7o-da-m%C3%A3eenfimalgu%C3%A9m-tem-vamos-rir-um-pouquinho-para-desestressar
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Oi gente eu sou mãe da “A” e vó das filhas dela. Mas, de uma delas eu sou mãe e vó. 

Porque desde que ela nasceu, eu crio.  Por certos motivos, eu tive que pegar ela pra 

mim e cuidar. Aí ela mora comigo. [...]É assim, eu aprendi que a gente não deve ficar 

batendo, ficar xingando, porque foi assim, eu aprendi em um seminário que a gente 

deve chamar atenção duas vezes, na terceira se faz diferente.  Aí eu parei com isso...A 

terceira você chega perto, olha dentro dos olhos e pede olhando pra ela obedecer. 

[...]Eu trabalho muito, e o pessoal aqui da Embaixada me ajuda demais. A questão é 

isso, ser mãe é muito bom, mas não pode passar mão muito na cabeça. Igual o que 

aconteceu com a “A”. A minha filha mais velha, irmã de “A” fala assim... Mãe eu te 

agradeço muito por você ter me batido, porque você me bateu e hoje eu sou alguém 

na vida.  E na “A” você não bateu. Mas, quando eu ia bater o meu marido xingava, 

me repreendia... A Aline não apanhou igual eu apanhei. Acho que eu devia ter sido 

mais rígida mais grossa. Não é bater, é coisa que tem que fazer. O meu marido que 

sempre me repreendeu, nós ficamos casados 27 anos. Aí não deu certo na época que 

a “A” veio pra cá. A Aline ficou revoltada, na época por causa de traição e várias 

coisas que aconteceram, foi muita coisa. Ela me dando trabalho de um lado e ele 

fazendo coisa errada. [...]Quando “A” era menor eu passei aperto demais, ela passava 

a noite fora de casa. E eu ia atrás passava a noite indo atrás dela e voltava pra casa 

chorando. Quando ela engravidou da segunda filha, eu falei, essa é toda sua, por que 

tem que ter os limites, né. Ser mãe é muito bom, mas.. Porque hoje em dia a gente 

fala, ser mãe é muito, bom só que uma coisa é dentro de casa e outra é lá fora. A “A” 

escolheu um caminho, a irmã dela escolheu outra. Uma respeitava e outra não. A “A” 

não respeitava...As mesmas coisas ensinei pra uma ensinei pra outra. (Fala da mãe de 

Amanda). 

 

Enquanto sua mãe falava, Amanda chorava. Houve muitos momentos em que as mães 

ficaram emocionadas ao contar um pouco de sua história. Isso mostrou um resultado positivo 

da dinâmica, que alcançou melhores reflexões que eu esperava. Foi positivo perceber como 

aquele momento de ouvir e refletir sobre suas histórias às tocaram emocionalmente e as fizeram 

enxergar o antes e o depois de suas vidas, como um momento de refletir sobre superações. A 

busca pelo alcance da mudança dentro da “Embaixada” é reflexão válida o tempo todo em suas 

vidas. 

 

1.1.2 3.3 Reflexão sobre a Dinâmica I 

 

Levar as charges foi uma forma de tentar estimular discussões com as mães sobre o que 

acreditam, no sentido de compor a mudança que elas almejam alcançar. “Ser mãe” na 

Embaixada é um papel que compõe a decisão da busca pela reintegração social. Os filhos, 

segundo elas são um incentivo de olhar para o futuro de forma diferente para ir em busca da 

transformação. 

A experiência da maternidade é uma prática diária, significativa e simbólica na vida de 

cada uma dessas mulheres, tanto quando está sendo concretizada como quando se ausenta, no 
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caso de Laila,  mãe que contou a história de sua filha que mora longe e deseja visitar. Essa 

experiência é socialmente impositiva para as mulheres, o que impõe às mães da Embaixada um 

formato de enquadramento social.  

Ninguém nasce Mulher: torna-se mulher”, se adapta muito bem na seguinte colocação 

sobre o processo da maternidade: “Nenhuma mulher nasce mãe, torna-se mãe”, ou 

seja, a aprendizagem do papel de mãe ocorre através dos moldes da cultura imposta, 

derivadas da nossa sociedade patriarcal, machista e capitalista. ( MESTRE, 2013, 

p..27) 

 

 Esse enquadramento comportamental, quando não consegue ser alcançado, justifica a 

culpabilização da mãe que, como no caso de Laila se sente culpada por não poder cumprir o 

papel da mãe presente imposto culturalmente sobre a maternidade. Entretanto, mesmo não 

podendo cumprir o que a sociedade a induz pensar como necessário, a maternidade, no caso de 

seu segundo filho, trouxe meios de superar o que não foi possível “cumprir” como mãe 

anteriormente. 

Para Laila, a descoberta da maternidade também foi vista desde o início como uma 

forma de oportunidade para sair da vida das ruas e das drogas. Segundo ela, Ai  tava minha 

oportunidade de recomeçar uma nova história.( Fala de Laila). Porém, em outro momento de 

sua vida na qual ela não conseguiu cumprir o papel de “ser mãe”, motivou uma angústia. Ta se 

preparando pra te encontrar. Você merece ter uma mãe melhor do que eu fui pra você. Apesar 

de eu ter sido a mãe dela.  Eu sempre fui presente, no que eu pude fazer eu fiz. Mas, eu sei que 

ela merece mais. ( Fala de Laila). 

Dos papéis femininos, é provavelmente a maternidade que sofreu sempre maior 

pressão no sentido de manter uma imagem idealizadora de mulher, relacionando-a ora 

à própria natureza, num determinismo redutor; ora ao sagrado, impondo-lhe o 

sobrenatural. A força da mitificação da figura materna é muito poderosa no nosso 

imaginário, dificultando qualquer proposta de maior discussão da sua real 

complexidade. (VASCONCELOS, 2010, p.3).  

 

 Principalmente no momento em que elas se emocionam, relatam sobre o não 

cumprimento em momento passado de suas vidas o papel de mãe. Porém, a busca pela melhora 

individual, pela superação de uma vida marcada por situações de risco social, colocam seus 

filhos em primeira instância e causa pela busca dessa mudança, nesse sentido, a Embaixada é 

principal colaboradora nessa busca. 

Ursula, mãe que escolheu  a “charge 4” afirmou: “Uns tempos pra trás no passado eu 

não fui a melhor mãe, não. Então, hoje eu tô buscando isso.” Essa fala ilustra bem o quanto as 

expectativas hegemônicas sobre a maternidade afetam o processo de buscar o que acreditam 

para ser uma mãe melhor. A Embaixada, nesse contexto, se compõe como lugar facilitador 

dessa construção.  
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1.1.3 3.4 Dinâmica 2 

Na segunda dinâmica, pedi que as mães expressassem em desenho ou escrita, da forma 

que preferirem a resposta para as seguintes perguntas, “O que a maternidade representa pra 

você? ” O que a Embaixada significa pra você? ”. Seguem as manifestações das mães expressas 

em textos e desenhos. Nesta dinâmica, algumas mães que não quiseram participar da dinâmica 

anterior se manifestaram. As imagens foram editadas para manter o anonimato das mães.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11 - Dinâmica II - Participação da Mães 
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Figura 12 – Dinâmica II – Participação da mãe (Amanda) 
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Figura 13 - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Laila) - (Primeira manifestação) 
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Figura 14  - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Carol) 
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Figura 15-  Dinâmica II -  Participação da Mãe (Kátia) 
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Figura 16 - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Laila) - (Segunda manifestação) 
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Figura 17 - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Norma) 
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Figura 18 - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Priscilla) 
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Figura 19 - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Suelly) 
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Figura 20 - Dinâmica II -  Participação da Mãe (Carla) 
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Foi possível perceber que o caminho para exercer a maternidade de acordo com as 

expectativas sociais está diretamente associado ao motivo de estar na “Embaixada”. A 

construção e formação do que é ser alguém melhor para seus filhos, está sendo motivado e 

construído diariamente nas atitudes cotidianas das mães, numa construção diária. É uma 

formação que contribui para a mudança que elas buscam e que irão compor a “reintegração 

social” que a Embaixada almeja desenvolver.  

Ao falar sobre a maternidade, Amanda associa a capacidade de mudar, ser alguém 

melhor para as filhas. (FIGURA 12). “Ser mãe” dentro da Embaixada é uma atitude composta 

de ações que envolvem amar e ser amado, segundo Laila (FIGURA 13).  Entender nas atitudes 

de um filho manifestações que envolvem o aprendizado diário do que é ser mãe e que cada um 

sente da sua maneira o amor de filho. E é esse amor que fazem com que as mulheres dentro da 

“Embaixada” busquem a mudança. Carol  afirma que para ser mãe é preciso dar seu melhor. E 

ao mesmo tempo a “Embaixada” é um lugar que estimula a ser esse alguém. Então, o “estar na 

“Embaixada” é também um incentivo, uma construção para essa melhora. 

Essa denominação de mãe caracterizada por Amanda dialoga com a teoria do “Mito do 

amor materno”, retomada por Forna (1999) a partir da obra de E. Badinter: a maternidade 

consagra e figura a mãe dentro de comportamentos  e  sentimentos específicos. Para ser mãe 

perfeita, cabe a mãe ser completamente devotada não só aos filhos, mas a seu papel de mãe. 

Sendo aquela que compreende os filhos, que dá amor total,  e que se entrega totalmente devendo 

ser capaz de enormes sacrifícios.” (FORNA, 1999). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que o  “Mito do amor materno” está presente na fala 

das mães com forte justificativas, a fala de outras mães exalta sentimentos cotidianos que a 

maternidade congrega. Como no caso de  Katia, que representou em um desenho (FIGURA 15) 

o que é “ser mãe” e o que a Embaixada representa junto a esse papel. Ela afirmou que ser mãe 

é um sentimento de amor e raiva. Porque há momentos difíceis que se vive com os filhos 

também. E que a Embaixada é um lugar que ensina ter mais amor na relação entre mãe e filho.  

            Priscila (FIGURA 18), de uma forma diferente,  falou um pouco sobre o que é ser mãe. 

Relatou os momentos de amor de uma mãe, mas também aqueles que não se têm paciência. 

Mas ser  uma “boa mãe” é uma escolha diária que se vive 24 horas por dia, que é aprendido da 

Embaixada, também por Magali, uma das fundadoras da Embaixada, que tem papel importante 

nessa construção diária. Priscila falou um pouco como a Embaixada contribui pra a mudança 

diária de ser uma boa mãe. Para isso ela fala sobre o antes e o depois da Embaixada. Ela expressa 

em uma charge a linguagem e a fisionomia.  
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      Carla foi a mãe que mais me surpreendeu. Ela tem cerca de 15 anos de idade. Ao se 

apresentar falou apenas seu nome e não participou da “dinâmica I”. Nem comentou sobre o que 

escreveu sobre as perguntas da “dinâmica II”. Por isso, me surpreendi com seu depoimento 

(FIGURA 20), quando eu estava preparando o material das dinâmicas para incluir na 

monografia e lendo as manifestações das mães, percebi a participação de Carla. Sua filha é 

resultado de abuso que sofria de seu pai. Em sua escrita ela relata, “eu tive minha filha resultado 

de um abuso  e ela não tem culpa nada a ver com isso, por isso peço a Deus que não a 

prejudique.”  

Nos contextos de violência sexual, na maioria dos casos é manifestada uma relação de 

poder, que reflete a sociedade patriarcal machista. Essa desconstrução de correlação de poder 

da cultura machista pode ser desconstruída se começar a ser discutida em casa e nos espaços de 

convivência social. Entretanto, no caso de Carla, isso seria impossível ser discutido no contexto 

familiar, pois essa relação de violência acontecia dentro de sua casa.  

 

Nas famílias em que a violência sexual faz-se presente, segundo Green (1995), não 

raro existe uma estrutura familiar patriarcal bastante rígida, com funções bem 

delimitadas, em que a mulher e a criança ocupam um lugar de subalternidade, em que 

gradativamente existe uma anulação desses como sujeitos. A ausência de criticidade, 

ou mesmo, de consciência acerca das situações de violência sexual, dificulta o 

rompimento com o ciclo da violência, legitimando o processo de vitimização das 

crianças e adolescentes. Contudo, salienta-se que a imposição de valores 

conservadores no sistema patriarcal, concede legitimidade às formas de violência 

intrafamiliar, uma vez que cabe ao homem manter o domínio sobre a família, fazendo 

uso da força, coerção e ameaça. Esse tipo de estrutura familiar tem raiz social e 

histórica na sociedade brasileira, por isso a busca pela ruptura da violência e 

construção de uma consciência crítica perde fôlego em uma cultura calcifi- cada por 

valores machistas (VIEIRA, 2016.p.260).  

 

          A atitude pela ruptura da violência muitas vezes é dificultada pela construção da relação 

de poder machista e patriarcal que está presente e sendo reproduzida todos os dias na sociedade. 

Muitas vezes naturalizadas, as atitudes machistas geram violências como no caso de Carla. Às 

vezes, as próprias mulheres são consideradas responsáveis pela violência, tal posicionamento 

agrava ainda mais a situação, pois fortalece a cultura do preconceito e da culpabilização das 

vítimas. A naturalização da violência está ligada à insensibilidade aos acontecimentos. 

(VIEIRA, 2016). A negação da família sobre o abuso sexual também aparece como um 

obstáculo para a vítima manifestar seu sofrimento. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A disciplina “Antropologia e Educação” pela qual iniciei a presente pesquisa trouxe 

muitos aprendizados. A partir do contato com a “Embaixada do Altíssimo” desenvolvi grande 

interesse pela área de educação, a qual pude vincular minha formação em Antropologia. A 

pesquisa ajudou a trilhar o campo de interesse dentro da Antropologia. 

Junto ao objetivo primeiro, “Analisar como ocorre o processo de reintegração social” 

dentro da Embaixada, foi possível desenvolver e enxergar vários e importantes meios 

simbólicos das moradoras de “reinventarem corpos e maternidades”.  

O primeiro capítulo “Análise do processo de reintegração social na Embaixada do 

Altíssimo: a agência e o empoderamento como fatores primordiais”, elaborado a partir da visita 

efetivada em 2015, trouxe consigo histórias que marcam o percurso das mães. Foi possível 

perceber que a vivência cotidiana na “Embaixada” permite a criação de um meio que favorece 

às moradoras, reinventar suas realidades, em meio ao processo de construção de novas relações 

sociais que potencializam suas agências. Assim, a “rede de relações” é reelaborada, 

potencializando actantes desenvolverem o sentimento de empoderamento, entendido como 

essencial para o desempenho da reintegração que a “Embaixada” propõe.  

O empoderamento analisado antropologicamente pôde ser significado na “rede de 

relações” tornando a produção de novas escolhas e comportamentos possíveis. Entretanto, 

entende-se que essa construção é construída na vivência cotidiana, na qual as mães permitem 

renegociar o seu lugar social, compondo-se com novos “corpos” atuantes na “rede de relações”. 

Os saberes adquiridos e as reelaborações dos corpos construídas por eles permitem novas 

reflexões e empoderaam os “corpos” a “re-significar” o lugar social. 

A reelaboração se torna possível percebendo o papel de Heliene, em 2015 moradora da 

casa e posteriormente, em 2017, conta que ocupou o papel de mediadora, ou seja, ela se permitiu 

viver e ocupar outros espaços. Por isso, se faz importante e presente, o papel das mediadoras 

no processo de “reintegração social”. Nessa medida, percebe-se através da Teoria Ator-Rede 

(LATOUR, 2012), que “os atores envolvidos interferem e sofrem interferência constante” 

(FREIRE, 2006).  

Essa interferência pode ser percebida também a partir da implementação de regras e 

como ela é significativamente marcada cotidianamente, na vida das moradoras. Além do 

empoderamento como resistência e meio acreditar na capacidade de reagir às diferenças do 
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“mundo de fora”, as regras também compõem importância nesse alcance. Em 2016, na segunda 

visita, as regras foram desenvolvidas como assunto principal para continuar desenvolvendo a 

pesquisa. Para tanto, buscou-se responder as seguintes perguntas, “Como essas regras podem 

ajudar a culminar a disciplina que antes os corpos não tinham? Como essas imposições podem 

contribuir para que esses corpos possam ter um bom convívio social?”. 

De fato as regras compõem o bom convívio social dentro da “Embaixada” e também 

por isso, é vista positivamente pelas moradoras. Entretanto, para que os “corpos” permitissem 

deixar-se afetar por elas, é preciso que elas sejam vistas como algo importante e necessário. Os 

corpos estão sendo afetados pelas regras o tempo todo, desde a hora de acordar até a hora de 

dormir, no que se refere à “Embaixada”. As regras compõem o funcionamento do cotidiano e 

moldam os corpos o tempo todo. Dessa forma, segundo Foucault (2004), quando o corpo 

responde às manipulações ele se treina, se torna hábil a respondê-las. “Em qualquer sociedade, 

o corpo está preso no interior de poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, 

proibições ou obrigações”. As moradoras da “Embaixada” têm consciência dessas limitações 

que lhe são impostas, por isso, acreditam que é preciso aprender a lidar com elas, pois dessa 

forma, busca-se adequar aos padrões comportamentais impostos socialmente dentro e fora da 

“Embaixada”. 

Para tanto, “ser afetado” e “permitir ser afetado”, bem como fazer parte das regras 

incorporando-as faz parte de uma reintegração cotidiana, não apenas dentro da “Embaixada”, 

mas serve como um preparo para o mundo “de fora” que está composto por um conjunto 

disposto de regras sociais. Por isso, as regras se compõem de elementos no qual elas acreditam 

que precisam seguir para que aconteça a mudança que elas acreditam precisar.  

Entretanto, buscando entender antropologicamente como essas regras permitem existir 

dentro da “Embaixada”, ela pode ser mencionada como um “combate” aos “desvios 

comportamentais”. Disciplinar os corpos é também mantê-los em controle, então, os corpos 

também se “reinventam” em meio à imposição de regras, pois é através dela que se permitem 

“reinventar” dentro das relações cotidianas. Desse modo, o poder entendido em uma rede de 

relações compõe um controle que é também um mecanismo que habilita novas ações. 

(ALVAREZ, 2004).    

Estas novas ações, são reelaboradas o tempo todo, “deixar-se afetar” por um controle 

para se enquadrar em uma determinada forma de conduta padrão também perpassa a 

maternidade. A busca pela mudança, vinculada às tarefas cotidianas e escolhas, está ligada à 
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maternidade, por isso o capítulo três, “Maternidade na embaixada do altíssimo: “ser mãe, do 

enquadramento comportamental à reintegração social”, buscou abordar por meio de dinâmica, 

um assunto que discute o ponto central de todas as questões na “Embaixada”. 

A escolha de levar material para promover uma dinâmica, motivou-se da ideia de fazer 

uma interação diferente com as mães, na qual elas tivessem meios de manifestar suas opiniões 

e sentimentos sobre a maternidade, um assunto que envolve importantes significações, sejam 

elas subjetivas, sociais, culturais. Cada significação em suas diferentes dimensões exercem 

meios de agir e pensar de cada mãe.  As significações do que é “ser mãe” foram expressas à 

maneira de cada uma e o “enquadramento social” caracteriza a busca por cumprir o papel de 

“mãe ideal” Essa busca vincula-se às mudanças que as mães acreditam necessitar. A 

“Embaixada” cumpre tanto o papel de significar positivamente a maternidade, quanto reproduz 

o “enquadramento social”. Porém, essas são composições da reintegração social que a casa de 

amparo deseja promover nas mulheres, moradoras da casa.  

A partir das dinâmicas, foi possível perceber diferentes manifestações sobre a 

maternidade. Entretanto, a mais importante é que ela está sendo entendida pelas mulheres como 

significativo meio de busca por uma positiva mudança. E a “Embaixada” a coloca como um 

dos meios de “reintegrar” socialmente cada uma dessas mulheres. Pois lá, elas não são apenas 

mulheres, elas “são mães 24 horas por dia” (Fala de Priscila) e enxergando-se dessa forma, 

seguem em via de buscar cotidianamente, a mudança que acreditam precisar.   

A manifestação de Carla representa a violência doméstica sofrida por inúmeras 

mulheres todos os dias. A naturalização da violência está ligada à insensibilidade aos 

acontecimentos que ultrapassam os interesses do indivíduo, que nesse caso mudou a vida dessa 

adolescente, que teve que crescer e ser mãe, violentamente. 

De fato, a “Embaixada” representa um contexto de muitas violências, sejam elas por 

parte da exclusão social, do abuso doméstico por parte de companheiros. Mas as histórias são 

compartilhadas, o desabafo o “dividir o problema” cria uma rede de forças e apoio entre as 

mulheres. Durante as dinâmicas, cada lágrima, cada depoimento foi uma forma de manifestar 

suas duras histórias e a positiva fase que estão vivendo e se reinventando, tentando construir 

um futuro melhor para elas e seus filhos.  

A “Embaixada” e os “corpos” que lá habitam, permitiram que esta pesquisa se 

desenvolvesse e transformasse também minha história como antropóloga. Possibilitando 

entender e significar que a antropologia permite ricas interpretações quando se depara com 

histórias tão individuais e com elas se transformam em saberes na convivência cotidiana 

fazendo possível à mudança na vida de cada uma das moradoras. Foi possível perceber que, 
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não é fácil resistir quando se vive “as margens” sociais, os meios de reagir são duros, mas eles 

são reinventados todos os dias por cada uma das mães na “Embaixada do Altíssimo”.  

 A pesquisa acrescentou positivamente em cunho pessoal e acadêmico. Desde as 

histórias de superação que recompensavam todas as viagens para chegar à cidade de Florestal 

onde se localiza a “Embaixada”. Classifico como engrandecedor o percurso e efetivação da 

presente pesquisa. Desse modo, acredita-se no potencial desta monografia como instrumento 

de discussões e contribuição de outras pesquisas futuras. 
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