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RESUMO 

 

O presente estudo de caso foi desenvolvido adotando a perspectiva teórico-metodológica 

de Michael Foucault para analisar as relações de poder na Casa da Menina Artesã, um 

programa de formação sócio-educativa e de inclusão social promovido pela Associação 

Municipal de Apoio Comunitário (Amac), na cidade de Juiz de Fora, aonde uma média de 

sessenta adolescentes, vindas de famílias pobres, aprende ou exerce o ofício de artesãs. 

Foram realizadas entrevistas com as participantes do programa e com as educadoras 

sociais, a assistente social e a coordenadora. Ao fotografarem algumas peças que 

produziram, na experiência do programa, além de ressaltarem as descrições de técnicas de 

bordado que praticam, as aprendizes expuseram afetos vividos nas interações com as 

educadoras sociais, o que almejam para o futuro e o valor que identificam nas iniciativas 

da Casa. A partir de observações realizadas em visitas técnicas, de relatos das educadoras, 

da assistente social e da coordenadora, tornou-se possível constatar como os poderes 

disciplinar e pastoral, tal como propostos por Foucault, são aplicados como alternativas 

para superar condições que representam vulnerabilidades sociais. Porém, a falta de 

medidas sistematizadas para o encaminhamento para o mercado de trabalho impossibilita 

garantir que as egressas da Casa da Menina Artesã não venham a constituir mão de obra 

para contextos de trabalhos precários. Embora se constate a capilaridade de poder no 

interior da instituição investigada, as contingências de uma sociedade capitalista 

constituem imposições ainda irreversíveis.  

 

Palavras-chave: poder, relações de poder, artesã, inclusão social, trabalho 
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ABSTRACT 

 

This case study was developed by adopting Michael Foucault’s theoretical and 

methodological overview to analyse the power relations in “Casa da Menina Artesã”, a 

training program for socio-educational formation and social inclusion promoted by 

“Associação Municipal de Apoio Comunitário” (Amac), in Juiz de Fora (Minas Gerais, 

Brazil), where an average of sixty teenagers, from poor families, either learn or practice 

crafts. Interviews were carried out with programme participants and its social educators, as 

well as its social worker and its coordinator. When photographing some pieces produced, 

during the experience of the program, the learners emphasised the descriptions of 

embroidery techniques that they utilise and also exposed emotions experienced in social 

interactions with the teachers, as well as their goals for the future and their perception 

regarding the initiatives of “Casa da Menina Artesã”. From aspects noticed during 

technical visits and reports of the programme’s  educators, social worker and coordinator, it 

became possible to realise how the pastoral and disciplinary powers, as proposed by 

Foucault, are applied as alternatives to overcome conditions that represent social 

vulnerabilities. However, the lack of systematic measures to forward the participants to the 

labor market makes it impossible to ensure that the girls that attended “Casa” will not turn 

into labor force in precarious jobs. Despite the presence of capillary power within the 

investigated institution, the contingencies of a capitalist society constitute yet irreversible 

obstacles. 

 

Keywords: power, power relations, artisan, social inclusion, work 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Com o objetivo de apresentar uma alternativa para adolescentes ingressarem no mercado 

de trabalho, a Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac), organização civil, sem 

fins lucrativos, voltada para objetivos beneficentes, contando com Estatuto próprio e 

sediada em Juiz de Fora, desenvolveu o programa Casa da Menina Artesã, implantado em 

28 de junho de 2000. Inicialmente, garotas entre 14 e 18 anos participavam de oficinas e de 

produções de artesanato, adquirindo habilidades para trabalharem profissionalmente como 

aprendizes. Nos últimos anos, com o sucesso da experiência, e mantendo o critério de que 

as interessadas se matriculassem na escola e adviessem de famílias de baixa renda e baixa 

escolaridade, a faixa etária foi expandida para até 24 anos. Com isso, o programa conta 

com a participação de adolescentes com idade preconizada na Lei do Aprendiz. Ressalta-

se, portanto, que o principal objetivo do programa é orientar a formação humana da 

adolescente através do artesanato, incluindo a possibilidade de encaminhamento ao 

mercado formal de trabalho. 

 

Embora seja possível a entrada por iniciativa própria, a maioria das adolescentes que 

ingressam é encaminhada por Conselhos Tutelares, Vara da Infância e Juventude, Centros 

de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (Creas) e outros serviços oferecidos pela própria Amac. A cada dois 

meses, 26 adolescentes se inserem em cursos, a fim de aprender a confeccionar produtos 

artesanais como bijuterias, broches, chaveiros, artigos de decoração, jogos americanos, 

toalhas para bandejas e outros. Além dos cursos, o programa também desenvolve a oficina 

de produções artesanais (em que outras 40 adolescentes, em média, participam 

diariamente). Essas atividades funcionam no contraturno da escola, pois um pré-requisito 

de participação é a comprovação de frequência à escola, de acordo com o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Eca). Do público que participa da etapa da oficina, cada uma 

recebe cesta básica e uma remuneração correspondente a 70% do preço de venda de cada 

item que ela tenha produzido. Na perspectiva dos gestores do programa, conforme falas da 

coordenadora e da assistente social da Casa, bem como da diretoria do Departamento de 

Inclusão Produtiva (Dip) da Amac, essa prática valoriza o trabalho autônomo e/ou 
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comercial das meninas artesãs, bem como reduz a pressão que as famílias exercem para 

que a adolescente contribua financeiramente em casa.   

 

Como o programa destina-se a adolescentes em condições de vulnerabilidade social e/ou 

pessoal, é possível identificar a pobreza como um dos aspectos que caracteriza tais 

condições. Assim, é necessário definir quem são os sujeitos que vivem tal tipo de 

realidade. Na literatura psicológica sobre pobreza no Brasil, são denominados pobres, 

segundo Dantas, Oliveira e Yamamoto (2010), os indivíduos incapazes de manter um 

padrão mínimo de vida condizente com as referências socialmente estabelecidas em 

determinado local e momento histórico (p.105) ou como aqueles que não dispõem dos 

meios para atender às necessidades de alimentação, nem às demais necessidades de 

vestuário, educação, despesas pessoais, habitação, etc. (p.105). Com tais atributos, 

necessitam amparo e orientação profissional, posicionamento questionado por Dantas, 

Oliveira e Yamamoto e nesta dissertação. 

 

A Casa da Menina Artesã tem uma coordenadora que é orientada pelo Departamento de 

Inclusão Produtiva (Dip). Outras esferas administrativo-sociais estão envolvidas: a 

prefeitura municipal, doadores de matérias-primas (pessoas físicas e empresas da região), 

compradores, revendedores, familiares das jovens participantes, entre outras.  

 

O presente estudo almeja conhecer como se constituem as relações de poder envolvendo 

esses diversos atores sociais, os resultados do programa do ponto de vista da inclusão 

social e as maneiras como as adolescentes atendidas se apropriam das competências 

aprendidas. Estima-se que elas precisarão desenvolver criatividade e condições de poder 

para ingressarem no mercado. 

 

Quanto à teoria do poder, neste estudo, o referencial se concentra, sobretudo, em 

proposições de Foucault, consultado diretamente (Foucault, 1977, 1978a, 1978b, 1995, 

2001, 2010, 2011a, 2011b) e através de seus intérpretes, especialmente Machado (1982, 

2009) e Ferreira (2009). Ligados à área de psicologia do trabalho e organizacional, há os 
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estudos de Townley (2007)1, com enfoque foucaultiano.  Segundo Machado (2009), o 

filósofo francês buscou   

 

entender as mudanças de regime político no nível dos mecanismos gerais e dos 
efeitos de conjunto e a mecânica do poder que se expande por toda a sociedade, 
assumindo as formas mais regionais e concretas, investindo em instituições, 
tomando corpo em técnicas de dominação (Machado, 2009, p.168). 
 

A noção de poder para Foucault pode ser associada à de soberania do Estado de Gramsci 

(2004) que, já no início do século XX, apontou tanto a formação educacional quanto a 

cultural de populações inteiras consolidando-se de acordo com imposições de governos 

orientados por ideais capitalistas. Na perspectiva da constituição sócio-política 

contemporânea, é possível estabelecer analogias também com o que Castel (2012), 

recentemente, designa por “desfiliação”, isso é, as imposições sociais sobre os indivíduos 

que, subjetivamente, não se enquadram aos ideais capitalistas de produção e geração de 

renda. Soberania do Estado e desfiliação se refletem num tipo de “inclusão perversa”, sob a 

qual as pessoas são induzidas a se submeterem a condições desumanas para garantirem 

suas “existências”, assumindo qualquer tipo de trabalho para se inserirem nos moldes da 

sociedade capitalista. 

 

Embora Foucault (1978a) defina poder na sua relação com o saber, ele não desconsidera os 

efeitos de dominação do Estado e o funcionamento (ou constituição) de seus aparelhos. 

Argumenta que, embora seja comum atribuir prioridade ao poder estatal, esse não pode ser 

entendido como a origem das outras formas de poder e sim como algo derivado delas: 

 

Como se pode dizer que derivam do poder do Estado o conjunto das relações de 
poder que existem entre dois sexos, entre os adultos e as crianças, na família, nos 
escritórios, entre os doentes e os saudáveis, entre os normais e os anormais? Se 
queremos mudar o poder do Estado, é preciso mudar as diversas relações de 
poder que funcionam na sociedade. Senão, a sociedade não muda (p.268). 

 

Embora seus primeiros estudos se concentrem na análise dos saberes e do conhecimento, 

Foucault (1977) reconhece o poder como o seu principal problema, decorrente de 

                                                           
1 Barbara Townley, doutora pela London School of Economics and Political Science, é professora no 

Department of Business Studies and Management School da Universidade de Edinburgh e diretora da área 
Management and Organization. Desenvolve pesquisas adotando a análise foucaultiana no estudo das práticas 
de pessoal, incluindo suas articulações com as áreas de contabilidade, tecnologia, política e ética. 
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observações de políticas totalitárias, como o fascismo e o stalinismo, e as suas 

consequentes desigualdades sociais. Afirma não ter sido o pioneiro nos estudos sobre o 

poder, mérito que lhe é atribuído por outros: 

 

Penso que é preciso se reportar aos anos 60, ao que se passava naquele momento, 
digamos em 1955, já que foi por volta de 1955 que comecei a trabalhar. No 
fundo havia duas grandes heranças históricas do século XX que não haviam sido 
assimiladas, e para as quais não se tinha instrumento de análise. Essas duas 
heranças negras eram o fascismo e o stalinismo. De fato, o século XIX 
encontrara como problema mais importante o da miséria, o da exploração 
econômica, o da formação de uma riqueza, o do capital, a partir da miséria 
daqueles mesmos que produziam a riqueza (p.225). 
 

(...) Creio que, no fundo, de modo um tanto inconsciente, todas as pessoas de 
minha geração, e sou apenas uma delas, finalmente procuraram apreender esse 
fenômeno do poder (p.226). 

 

Foucault (2001) vê na repressão um fator primordial para a descrição do poder. Estuda-a na 

sua relação com a sexualidade e com o controle de condutas individuais. Ele destaca que, 

até o início do séc. XIX, momento de consolidação da burguesia, a temática da sexualidade 

era assunto comum e familiar a todos. Depois, converteu-se em tema restrito às práticas de 

casais, velado, mencionado unicamente para fins de reprodução, garantia de moral e 

ordem. Abordado fora dessas condições, tornou-se uma anormalidade, um desrespeito a ser 

silenciado.  

 

Compreendendo, com Foucault, a importância do poder para a análise de um programa 

como o da Casa da Menina Artesã, que implica uma rede que ultrapassa as relações 

interpessoais estabelecidas entre aqueles envolvidos em sua operacionalização, a questão-

problema deste estudo é: Como são constituídas as relações de poder na qual se encontra o 

programa Casa da Menina Artesã e qual é o impacto dessas relações sobre as adolescentes 

participantes e sobre suas capacidades de se apropriarem autonomamente dos 

ensinamentos e se projetarem no mercado de trabalho? Complementares a essa questão 

principal – a rede de poder –, há outros temas relevantes para este estudo: o da inclusão 

social, o da produção artesanal, o dos processos psicossociais envolvidos. 

 

Do ponto de vista metodológico, esta pesquisa é um estudo de caso de um programa de 

inclusão social que propõe alternativas de trabalho e de geração de renda ensinando ofícios 

no campo das artes. Neste estudo de caso, adota-se uma abordagem analítica.  
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Outros programas similares podem ser apontados: Nós do Morro, na cidade do Rio de 

Janeiro; iniciativas do grupo de teatro Ponto de Partida, em Barbacena, que cria a 

Universidade de Música Popular Bituca (em homenagem ao cantor Milton Nascimento, 

que tinha esse apelido quando, ainda criança, residia na cidade); Projeto Belas Artes: arte e 

inclusão, uma parceria firmada entre a Estação Especial da Lapa e o Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo, dentre outros inúmeros exemplos.  

 

Estima-se que o conhecimento dos processos psicossociais de um desses programas de 

inclusão – a Casa da Menina Artesã, em Juiz de Fora –, suas operacionalizações, 

cumprimento ou não de seus propósitos, promoção ou não de benefícios sociais e pessoais, 

formas de gestão e de implementação de ideais contribuirá para a avaliação dos propósitos 

e da operacionalização de programas análogos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 O princípio da inclusão social através do trabalho 

 

 

O programa Casa da Menina Artesã funciona em um salão de, aproximadamente, 250 m², 

em um prédio histórico2 do patrimônio municipal, onde cerca de sessenta adolescentes e 

jovens compartilham contatos diários. Esse é o principal espaço de operacionalização não 

apenas da proposta de inclusão social pelo trabalho, como também desta pesquisa. Para 

iniciar sua apresentação, noções de inclusão/exclusão, pobreza, filiação/desfiliação, assim 

como perspectivas relativas ao contexto contemporâneo do trabalho são fundamentais. 

 

Delineando fatores contingenciais nos quais o mundo do trabalho atual se circunscreve, 

Alves (2011) aponta que a crise do capital que acometeu os países centrais, em meados da 

década de 1970, repercutiu em transformações sócio-históricas, incluindo reestruturações 

produtivas, explorações da força de trabalho e acúmulo de valores, de capitais, 

modificando aspectos objetivos e subjetivos da classe de trabalhadores assalariados. Tais 

transformações se fizeram sentir na América Latina, em especial pela proliferação da 

superexploração da força de trabalho devido às necessidades das indústrias em fazer frente 

à alta competitividade. 

 

Alves (2011) identificou, na expansão do trabalho assalariado, em meados da década de 

1970, um amplo movimento do capitalismo mundial que guarda semelhanças com 

movimentos anteriores que se apropriaram de êxitos passados. Por exemplo, Gramsci 

(2004) assinalou que aspectos do fordismo, presentes no contexto de grandes fábricas até a 

década de 1920, haviam sido resgatados pelo toyotismo como modelo de organização do 

trabalho e produção. Distribuição de tarefas, remunerações, alocações de trabalho, acordos 

sindicais, dentre outras práticas e políticas aplicadas sobre as relações de trabalho, vigoram 

até os dias atuais.  

                                                           
2 Antiga sede da Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri, tombada pelo Decreto municipal 
n°4095, de 28 de dezembro de 1988 (http://www.jflegis.pjf.mg.gov.br/c_norma.php?chave=0000012766 em 
3 de janeiro de 2013). 
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Alves (2011) levanta como características das décadas de 1980 e 1990 novos modelos de 

gestão e organização do trabalho: a consolidação de medidas de controle, programas de 

qualidade total e racionalização do trabalho. Tais aspectos constituem o que ele identifica 

como consolidação da acumulação flexível e do novo complexo de reestruturação 

produtiva (p.20). Além disso, pontua que a privatização de empresas estatais e a 

recuperação de lucros (tanto para as grandes empresas, quanto sobre investimentos 

financeiros) caracterizam a economia nos países da América Latina na década de 1990. 

Alves observa que, nesse período, a humanidade conheceu a instauração de um novo 

patamar de desemprego estrutural e proliferação do trabalho precário nos principais 

países capitalistas (p.21).  

 

No caso do Brasil, Alves (2013) identifica a herança do escravismo como fator que 

consolidou a precariedade do trabalho. Como resultado, a década de 2000 revelou novas 

formas de exclusão social, que culminaram em novas desigualdades sociais:  

 

(...) a expansão da insegurança do trabalho passou a ocorrer em diversos níveis: 
insegurança no mercado de trabalho, no emprego, na renda, na contratação e na 
representação (...). Na verdade, o que ocorre é a explicitação histórica da própria 
condição da classe do proletariado: a insegurança, a situação de estar à mercê do 
acaso, submetido ao “poder das coisas” (ao mercado). (Alves, 2011, p.21) 

 

Alves (2011), como Gramsci (2004), revela transformações nos modos de produção ao 

longo dos tempos que impactam a vida humana por motivarem as pessoas exclusivamente 

para a lógica da produção capitalista. Entretanto, tanto Alves quanto Gramsci exploram 

contingências em que grandes populações efetivamente fracassam em ingressar na 

configuração que produz e gera renda, garantindo condições de vida (ou sobrevivência). Os 

que não se inserem no sistema capitalista se extinguem ou vivem “à margem” da 

população ativa.  

 

Finalmente, Alves (2011) argumenta que as esferas (partes da população) que detêm o 

capital assumem o poder de decidir o que a classe operária (assalariada) deve produzir, 

além de determinar como os recursos devem ser alocados – o que indica restrições sobre a 

função social do trabalho assalariado, tendo o trabalhador assumido a posição de um 
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indivíduo parcial, mero fragmento humano que repete sempre uma operação parcial 

(Marx, 1996, apud Alves, 2011, p.19).  

 

No que diz respeito à tentativa de minimização, por meio de trabalho, de mazelas da 

sociedade brasileira, em especial a pobreza – um dos motes da criação da Casa da Menina 

Artesã –, há a revisão de estudos realizada por Dantas, Oliveira e Yamamoto (2010) que 

constatam que insuficiência de renda é critério imaginário e impreciso que divide a 

população brasileira em pobres e não pobres. Para esses autores, a Psicologia, como área 

de conhecimento, busca formas de compromisso social com as populações pobres e, por 

isso, necessita rever seus instrumentos teóricos e de intervenção para lidar com elas, assim 

como precisa estabelecer interfaces com outras áreas de saber de modo a orientar sua 

produção de conhecimento e sua capacidade de atuar de forma transformadora.  

 

Dantas, Oliveira e Yamamoto (2010) vêem a década de 1980, no Brasil, como marco de 

surgimento das políticas sociais orientadas ao bem-estar público, decorrente do 

reordenamento institucional após o período autocrático-burguês (p.105). A partir dos anos 

1980, os psicólogos, inseridos em iniciativas públicas e sociais, incluem na discussão sobre 

a pobreza a questão da subjetividade humana. Embasam-se em técnicas e teorias que 

asseguram possibilidades e alternativas de ingresso da população pobre no mercado de 

trabalho, mas, ao mesmo tempo, consideram as condições e imposições sob as quais o 

indivíduo entra no mercado de trabalho que, com frequência, desconsidera sua 

subjetividade. 

 

Com base em levantamentos registrados no Relatório do Desenvolvimento Humano do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), publicado em 2007, Dantas, 

Oliveira e Yamamoto (2010) destacam que o Brasil é classificado como nação de alto 

desenvolvimento humano. Isso implica na constatação de que o quadro social do país 

apresenta capacidades para reverter condições de miséria, ainda que essas potencialidades 

não estejam devidamente aplicadas para extinguir fatores de desigualdade social.  

 

A fim de evidenciarem medidas capazes de superarem as condições de pobreza no Brasil 

com maior exatidão, Dantas, Oliveira e Yamamoto (2010) sinalizam que: 
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Apesar dos inúmeros estudos que tentam construir um quadro que caracterize as 
condições de vida da população brasileira, o estabelecimento de indicadores de 
pobreza não é matéria consensual entre os diferentes pesquisadores. As 
dificuldades inerentes ao processo de caracterização da população, além da falta 
de parâmetros homogêneos de análise, dificultam a construção de resultados que 
retratem a realidade brasileira (pp.104-105). 

 

De seu lado, na obra História da Loucura, Foucault (1978b) aborda a pobreza, referindo-se 

ao séc. XVIII – momento em que os loucos foram enclausurados junto a desempregados e 

pobres. Foucault lembra que a crítica política de então não questionava a relação 

loucura/internamento, mas se sensibilizava com a situação dos presos misturados a loucos. 

Além disso, como destaca Machado (2009), ainda se referindo aos anos setecentos, 

Foucault (1978b) mostra que: 

 

Economicamente, evidencia-se que o internamento não constitui um meio 
adequado de solucionar problema de desemprego, nem de equilibrar os preços. 
Responde-se à crise não mais com a criação, mas com a limitação dessas 
instituições de reclusão. (...) A razão dessa transformação é a importância que a 
população adquire para o capitalismo e para o pensamento econômico. Na 
economia mercantilista, a população pobre – ociosa, vagabunda, desempregada –
, não sendo produtora ou consumidora, devia ser internada nas instituições para 
ela destinadas como meio de excluí-la do circuito econômico. Com o capitalismo 
nascente, que tem necessidade de operários e para quem o homem aparece como 
criador de valor, não se pode mais confundir a pobreza – rarefação de gêneros 
alimentícios e de dinheiro – com a população, que é a força produtora das 
riquezas e, por isso, ela mesma uma riqueza (p.67). 

 

Percebe-se nessa citação uma crítica da representação do pobre na sociedade capitalista. 

Com efeito, em decorrência da 1ª Revolução Industrial, identifica-se parte da população 

desprovida de riquezas como fonte para abastecer cargos operacionais nas indústrias; a 

população pobre é transformada em força de trabalho operária. Sempre interpretando 

Foucault, Machado (2009) prossegue: 

 

Quase todos os projetos da segunda metade do século XVIII baseiam-se na 
distinção de duas categorias de pobres: os “pobres válidos” e os “pobres 
doentes”. Válido é o elemento considerado positivo para a sociedade. É alguém 
que pode trabalhar e, por isso, deve-se fazer trabalhar e não excluir da vida 
social. O doente, ao contrário, é um peso morto, um elemento negativo, sem 
utilidade econômica; no entanto, sua assistência é um dever social para o 
pensamento filantrópico. A questão é como deve ser organizada essa assistência: 
se deve ser estatal, e organizada em grandes instituições, ou privada, tendo por 
base a família, o que é a ideia da maioria, por apresentar vantagens sentimentais, 
econômicas e médicas (p.67). 
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Machado (2009) lembra ainda o interesse de Foucault em analisar a vida social 

institucionalizada. Na sua reflexão são importantes noções como coerção, dominação, 

governo, liberdade vigiada e isolada, além da crítica política da repressão e da crítica 

econômica da assistência capitalista em que a identidade do homem é definida pelo que ele 

pode produzir e consumir. Nesse pano de fundo, articula-se à noção de poder o que hoje se 

denomina exclusão: 

 

Não se explica inteiramente o poder quando se procura caracterizá-lo por sua 
função repressiva. Pois o seu objetivo básico não é expulsar os homens da vida 
social, impedir o exercício de suas atividades, e sim gerir a vida dos homens, 
controlá-los em suas ações para que seja possível e viável utilizá-lo ao máximo, 
aproveitando suas potencialidades e utilizando um sistema de aperfeiçoamento 
gradual e contínuo de suas capacidades. Objetivo ao mesmo tempo econômico e 
político: aumento do efeito de seu trabalho, isto é, tornar os homens força de 
trabalho dando-lhes uma utilidade econômica máxima; diminuição de sua 
capacidade de revolta, de resistência, de luta, de insurreição contra as ordens do 
poder, neutralização dos efeitos de contrapoder, isto é, tornar os homens dóceis 
politicamente (p.172). 
 

 

Além da compreensão de que pobres são potencialmente mão de obra disponível e que são 

induzidos à produção e sujeitados a normas industriais no capitalismo em expansão, outro 

fator define a pobreza: a condição (ou necessidade) de pessoas serem ajudadas. Nessa linha 

de raciocínio (e para definir pobreza), Machado (2006) lança mão da teoria sociológica 

sobre os pobres de Georg Simmel (1971) – autor que vê o pobre como aquele indivíduo 

que recebe a ajuda, independentemente da sociedade, classe social, grupo ou família a que 

pertença (Machado, 2006, pp.215-216). 

 

Com base na perspectiva de Simmel, Machado (2006) define o pobre não como a pessoa 

desprovida de posses, mas sim como o indivíduo que apresenta uma condição que pode ser 

abrandada por ajudas oferecidas por diversas esferas da sociedade (parentes, pessoas, 

associações, comunidades, governo, etc.). A pobreza é tomada assim como uma criação 

social contingente, eventual, incerta, indeterminada (p. 216). Na verdade, são as ajudas 

que a produzem. O pobre é, por exemplo, o parente desempregado que recebe dos primos 

roupas usadas, mas em bom estado, mantendo assim as aparências da família. As condições 

de um pobre de classe média poderiam ser as de um rico na classe baixa. 
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Com isso, Machado (2006), sempre acompanhando Simmel, aponta que as ajudas nunca 

são de fato orientadas para os pobres, mas sim para a preservação da sociedade que se 

coloca o dever de ajudá-los. Quando promovida pelo Estado democrático moderno, a ajuda 

não é dirigida a todos os cidadãos – como outros serviços do Estado – mas é pessoal, 

visando aliviar necessidades particulares e diferenças sociais extremas, preservando assim 

a ordem social.  Finalmente, a ajuda privada ou a estatal coloca os pobres em situação de 

contínua necessidade: Para se conservarem no lugar de ajudados, isto é, para 

sobreviverem, [os pobres] estão continuamente promovendo a própria desinclusão, cada 

vez mais dependentes dos benefícios, cada vez mais infantilizados e estranhos para si 

próprios e para os outros. (Machado, 2006, p.222) 

 

Por sua vez, Castel (2012) discute situações de vulnerabilidade social. São aquelas em que 

o sujeito se encontra socialmente incluído, mas em uma zona intermediária, instável, que 

conjuga a precariedade do trabalho e a fragilidade dos suportes de proximidade (p.24). A 

impossibilidade de exercer atividade produtiva isola o indivíduo desempregado ou 

desocupado, configurando o que Castel denomina desfiliação. 

 

A dimensão econômica não é, pois, o diferenciador essencial, e a questão 
apresentada não é a da pobreza, ainda que os riscos de desestabilização recaiam 
mais fortemente sobre os que são desprovidos de reservas econômicas. Portanto, 
se os mais abastados não são os primeiros concernidos, também não são 
necessariamente os mais ‘pobres’ ou os ‘mais carentes’. O que se deve 
evidenciar são, sobretudo, as relações existentes entre a precariedade econômica 
e a instabilidade social (Castel, 2012, p.25).  

 

Sachs (2003) aborda diretamente a questão de programas relativos a camadas pobres da 

população. Ele percebe a economia do Brasil como apresentando considerável potencial 

para o desenvolvimento de atividades empreendedoras (como, por exemplo, programas de 

orientação e capacitação profissional lançados por órgãos e entidades públicas, além do 

SEBRAE, incentivos fiscais e programas de crédito). Porém, os índices de 

empregabilidade, no cenário nacional, impõem que o país permaneça inserido na categoria 

de subdesenvolvido.  

 

Sachs (2003) assinala dificuldades de se determinar estatísticas relacionadas aos projetos 

informais para geração de trabalho e renda, visto que não existe, no Brasil, um sistema de 

registro de tais iniciativas. Sob tais circunstâncias, há barreiras para se determinar, com 
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exatidão, a quantidade de programas existentes, bem como a eficiência dos programas de 

inclusão social desenvolvidos no país.   

 

Ao analisar a possibilidade da inclusão social pelo trabalho, Sachs (2003) identifica o 

empreendedorismo como uma alternativa e, ao se basear em debates sobre as relações 

econômicas internacionais comparadas às políticas nacionais, ressalta a criação de 

incentivos e reduções tributárias, previdenciárias e creditícias aos microempreendedores 

como condições para enfrentar a seleção presente no mercado de trabalho, de modo a: 

 

(...) encarar os pequenos produtores e empreendedores como arquitetos 
potenciais do futuro e ampará-los com um conjunto de políticas públicas 
construídas a partir do princípio de tratamento desigual aos desiguais, ou seja, de 
ação informativa em favor dos mais fracos, sem poder e sem voz (p.57). 
 

   

Por sua vez, o publicitário Pacheco (2008) oferece como exemplo o próprio caso3, 

argumentando que projetos de trabalho promovem a inclusão social de determinadas 

populações, especialmente quando elas representam uma característica típica que as 

diferencia na sociedade. Partindo de sua experiência de vida, Pacheco destaca que a 

produção e comercialização de artesanatos representam tarefas plausíveis para a 

consolidação de um projeto de inclusão social pelo trabalho. Tais atividades, ele sugere, 

podem ser aplicadas em jornadas em lojas, feiras, eventos e seminários. Essas realizações 

propiciam apoio mútuo entre os envolvidos, contanto que se comprometam a compartilhar 

solidariamente responsabilidades, independentemente do tamanho do empreendimento de 

produção artesanal. Para Pacheco (2008), o trabalho, além de uma atividade física ou 

intelectual, para promover riqueza (ou ganho) para si, é um remédio contra o ócio ou 

algumas limitações, onde o maior capital é o social (p.222).  

 

Semelhantes constatações poder-se-iam aplicar ao cotidiano de trabalho vivido pelas 

adolescentes de famílias com baixa renda que constroem suas rotinas ao aprenderem e 

desenvolverem competências na Casa da Menina Artesã, onde se unem para a consolidação 

de ações empreendidas em conjunto, baseadas em trocas afetivas e sociais. 

                                                           
3  Jorge de Lima Pacheco é usuário do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), submetido a tratamento de 

saúde mental no ambulatório do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Participa da Oficina de Geração de 
Renda na Secretaria Municipal de Saúde e é qualificado como artesão em serigrafia.   
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Ao se apresentar como um exemplo, Pacheco (2008) mostra que, na constituição de 

iniciativas voltadas à inclusão social pelo trabalho, é comum se deparar, também, com a 

integração dos participantes, familiares e comunidades. Esse aspecto, para o autor, 

configura a solidificação de laços sociais afetivos e, logicamente, o interesse e dedicação 

ao trabalho, além de sinalizar alternativas de extinção de estigmas (nos casos de usuários 

do Caps, dependentes químicos ou presidiários) – o que determina a meta da inclusão 

social. 

 

Tem aí o começo de um espaço onde podemos vivenciar as experiências de 
trabalho, a participação na criação e desenvolvimento de produtos, na formação 
de grupos de autogestão, na comercialização, nos cursos de capacitação 
profissional, de marketing, de artesanato e de economia solidária. O usuário 
inicia nas oficinas o gerenciamento das atividades aprendendo a fazer as 
compras, avaliar a qualidade de sua produção, de responsabilizar-se pelo livro 
caixa, investindo no trabalho coletivo e solidário (Pacheco, 2008, p.221). 

 

Nessa citação, o termo autogestão é relevante, pois implica a participação dos envolvidos, 

o poder sendo compartilhado cooperativamente. Para quem ingressa num programa social, 

essa premissa determinaria a constituição de um projeto de inclusão social pelo trabalho? 

 

Pacheco (2008) considera imprescindível, para a concretização efetiva do ideal de inclusão 

social pelo trabalho, a promoção de oportunidades de contatos e trocas com a comunidade, 

por meio da venda de produtos. Além disso, ele sugere que parcerias podem ser firmadas 

com órgãos de educação e cultura (universidades, fundações, ONGs, indústrias, comércio, 

etc.). Nesse sentido, Pacheco sugere que o Estado pode promover, intervir e oferecer apoio 

para a consolidação de projetos sociais.  

 

Finalmente, Pacheco (2008) ressalta que cabe ao Estado efetivar políticas públicas de 

inclusão social pelo trabalho. Com isso, suas falas se aproximam do caso da Casa da 

Menina Artesã, voltado, segundo funcionárias e gestoras da Amac, a solucionar problemas 

de pobreza e “vulnerabilidade social” das meninas artesãs por meio da inserção social pelo 

trabalho. Essa é a finalidade dos programas desenvolvidos no Departamento de Inclusão 

Produtiva (Dip-Amac), dentre os quais, a Casa da Menina Artesã. 
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2.2 Criatividade no trabalho 

 

 

A proposta de criação de uma oficina de produção artesanal, como a do caso em foco, 

lembra imediatamente inventividade, interesse artístico, novidade, numa palavra, 

criatividade. Pergunta-se: essa característica está presente na Casa da Menina Artesã? 

 

Há diversos conceitos de criatividade. Mitjáns (2000) adota e defende a ideia de que ela é o 

processo de produção de algo novo, capaz de satisfazer as expectativas de um dado 

contexto social. Nessa visão, associa-se criatividade ao que o indivíduo é capaz de gerar 

como produto ou resultado dos seus potenciais. Dois elementos destacam-se na definição: 

a produção de algo novo (conclusão do exercício do potencial criativo) e o reconhecimento 

devido do valor do que foi produzido, uma vez que tal produção representa o vínculo que o 

sujeito estabelece com o seu respectivo contexto sócio-cultural. Mitjáns (2000) assevera: 

 

assumimos um conceito de criatividade que inclui tanto os processos que levam 
à produção de uma obra de arte, ou de uma obra científica, como as buscas 
criativas de um estudante em sua preparação como profissional, e o processo do 
aluno que, bem orientado, ‘redescobre’ os problemas da ciência ou da tecnologia 
(pp.55-56). 

 

Observa-se na citação a certeza implícita de que, promovendo a segurança do indivíduo 

(capacitação em oficinas para o desenvolvimento de habilidades artesãs, por exemplo), ele 

será potencialmente capaz de gerar resultados novos para o seu contexto sócio-cultural.  

 

De acordo com Mitjáns (2000), no que concerne à criatividade, a autoconfiança se reflete 

no enfrentamento de problemas cotidianos, que demandam, para serem solucionados, a 

princípio, segurança e permissividade para a expressão criativa. Para a autora, a 

criatividade se reflete, também, na construção de diferentes linguagens por aprendizes, no 

estabelecimento de relações com os objetos de conhecimento, na criação de técnicas e 

padrões novos. Desse modo, um educador adulto possibilitaria às adolescentes reconhecer 

seu potencial criativo e as estimularia a empreender esforços inventivos. Contudo, fatores 

pessoais e particulares são também relevantes no desenvolvimento da criatividade: 
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O sujeito desenvolve capacidades nas áreas onde seu potencial motivacional está 
envolvido, em que se desenvolveram interesses e implicações pessoais. Prova 
desta relação estreita e indissolúvel é também o fato inverso de que as 
capacidades não se desenvolvem convenientemente na ausência de condições 
que permitam expandir em torno delas os interesses e a motivação. Por outro 
lado, o próprio desenvolvimento das habilidades e capacidades pode contribuir 
de forma decisiva para criar interesses em relação a uma atividade determinada; 
mas isto, como o processo anterior (e é importante reforçá-lo) não se produz de 
forma linear, mas por intermédio dos mecanismos integradores e reguladores do 
funcionamento da personalidade (Mitjáns, p.59, 2000). 

 

Assim, enfatizam-se as relações entre sentimentos, afeto e instituições para o 

desenvolvimento da criatividade. A criança que se sente amada – ou o adolescente que se 

reconhece acolhido – revela-se um adulto mais capacitado a descobrir o mundo.  

 

Rojas (2002) argumenta que a educação decorre do afeto e da preocupação dos educadores 

em relação ao caráter e cognição do aprendiz, destacadamente às manifestações criativas. 

Dessa forma, o afeto – numa capacitação voltada à inclusão social – possibilita à criança, 

ou ao adolescente, exibir sua liberdade e criatividade, manifestar sua capacidade de lidar 

com a realidade, com símbolos e com representações: o sujeito, na condição de aprendiz, 

precisa vivenciar ideias em nível simbólico para compreender o significado na vida real e 

(...) também a oportunidade de expressar e elaborar de forma simbólica, seus desejos, 

conflitos e frustrações (Rojas, 2002, p.5). 

 

Mas que diria Foucault, o principal teórico deste trabalho, a respeito da criatividade? Como 

ele argumenta (1977) que não há subordinação categórica entre saber e poder e que o saber 

não é inteiramente independente do poder, deduz-se que o poder exercido num sistema 

instrucional (como as oficinas e capacitações das jovens artesãs) pode potencializar ou 

restringir a criatividade dos aprendizes. 

 

 

2.3 Relações de poder 

 

 

Na obra de Foucault, a investigação dos saberes precedeu a teorização sobre o poder, 

objeto desta pesquisa. No entanto, em retrospectiva, vê-se que poder era noção importante 

antes de se tornar, por um período, central na reflexão do filósofo. Retoma-se aqui, 
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brevemente, essa passagem do estudo dos saberes ao do poder. Machado (2009) sustenta 

que foi a partir das publicações de História da Loucura, Nascimento da Clínica, As 

palavras e as coisas e A arqueologia do saber que Foucault iniciou o desenvolvimento de 

análises históricas dos saberes:  

 
Seu objetivo não é principalmente analisar as compatibilidades e as 
incompatibilidades entre saberes a partir da configuração de suas positividades; o 
que pretende, em última análise, é explicar o aparecimento de saberes a partir de 
condições de possibilidades externas aos próprios saberes, ou melhor, que, 
imanentes a eles – pois não se trata de considerá-los como efeito ou resultante –, 
os situam como elementos de um dispositivo de natureza essencialmente política 
(Machado, 2009, p.167).  

 
 

Como é sugerido nessa citação, Foucault (1977) compreende a análise dos saberes atrelada 

a relações de poder, de modo a constituir o dispositivo político designado (com inspiração 

em Nietzsche) genealogia. Esse termo, Machado (2009) pontua, é apresentado pela 

primeira vez em Vigiar e punir, ao enfatizar o poder punitivo; em seguida, é empregado em 

A vontade de saber (primeiro volume de História da sexualidade) e em alguns cursos 

proferidos no Collège de France, apontando a importância do poder para constituir os 

saberes. 

 

As análises do poder, no transcorrer da vida de Foucault, se concentram na década de 

1970. Segundo Ferreira (2009), o filósofo compreende o poder sob o foco da 

multiplicidade, orientado para todas as esferas da sociedade, não restrito ao Estado e 

formado por redes: 

 

(...) das formas jurídicas (a medida, o inquérito e o exame) passa-se à separação 
entre os poderes soberano (baseado na lei) e disciplinar (baseado na norma) e daí 
a subdivisão deste entre uma biopolítica (sobre as populações) e uma 
anátomopolítica (sobre os indivíduos); ambos fariam parte do biopoder. O poder 
pastoral, proposto no final da década de 1970, reúne todas as propriedades do 
biopoder (individualizador e coletivizante), modificando, contudo, a noção de 
poder, considerada não mais do ponto de vista da guerra contínua, mas a partir da 
governamentalidade, não mais no choque entre os corpos, mas nas ações sobre 
ações (p.51). 

 

A noção de poder é transposta para o estudo das instituições por Townley (2007), que vê, 

na interação do homem com o trabalho, o comportamento organizacional como regido pela 

dinâmica entre o saber e o poder. O poder, segundo a autora, além de representar como a 

pessoa se constrói, também revela o seu potencial criativo para promover mudanças no seu 
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meio. Nas organizações – ou em qualquer ambiente de trabalho –, o poder é criado a partir 

da produção do conhecimento. 

 

As noções foucaultianas de poder e de genealogia chegaram à área psicossocial em 

trabalhos como os de Faé (2004), Peci, Vieira e Clegg (2006), Lobo e Cassoli (2006), 

Lemos e Cardoso Júnior (2009), Martins e Peixoto Júnior (2009), Almeida, Kemp e 

Machado (2012). Nesses trabalhos, são distinguidas instâncias em que o poder produz a 

verdade, em que é identificado na origem de sentimentos de sofrimento e desprazer, em 

que determina o que pode ser dito nas práticas discursivas, por quem, quando e onde, entre 

outros resultados.    

 

Para o desenvolvimento deste estudo, destaca-se que nem sempre poder e conhecimento se 

associam; há diferentes noções de poder, dentre as quais é possível listar, ainda com base 

em Foucault, o pastoral, o capilar, o disciplinar, o biopoder e a governamentalidade. O 

poder intervém na realidade dos indivíduos, constituindo o corpo social por meio de 

micropoderes. Segundo Machado (2009), os poderes são exercidos em níveis variados e 

em pontos diferentes da rede social, e nesse complexo os micropoderes existem integrados 

ou não ao Estado, distinção que não foi muito relevante ou decisiva para a orientação das 

análises (p.169). 

 

Seguindo esse raciocínio, destaca-se que, de acordo com as proposições foucaultianas, o 

poder é entendido como capilar; isto é, todas as pessoas envolvidas num determinado 

contexto – ou fenômeno – são capazes de exercê-lo de alguma forma sobre alguém ou, 

simplesmente, praticar o poder, o que é passível de ser observado no desenvolvimento de 

um projeto de inclusão social. Foucault (1978a) aponta ainda que fatores históricos podem 

redefinir como se constituem as redes de poder, bem como a disciplina. 

 

 

2.3.1 – Poder pastoral  

 

 

De acordo com Machado (2009), a teorização relativa ao controle individual (ou governo 

de si) e à regulação das populações (no sentido de governar os outros) despertou Foucault, 
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a partir de 1977, para os estudos da arte de governar e dirigir as condutas dos homens. Foi 

então que ele criou o conceito de poder pastoral, fruto da reflexão sobre as religiões (mais 

precisamente, sobre o cristianismo da Roma antiga). O conceito se refere aos detalhes da 

condução da vida do homem, do nascimento à morte, dirigidos para a sua salvação: 

 

Foi com o cristianismo que nasceu a ideia de considerar os homens em geral 
como um rebanho obediente e alguns homens em particular como pastores, isto 
é, com a missão de velar pela salvação de todos, encarregando-se da totalidade 
de suas vidas de maneira contínua e permanente, exigindo obediência 
incondicional (p.179). 

 

Observa-se, portanto, a origem da noção de poder pastoral remontando às influências de 

instituições religiosas. Esse tipo de poder, porém, está disseminado em diferentes culturas e 

é compartilhado por inúmeras populações – o que sugere que ele pode ser observado, 

também, nas relações entre aprendizes e educadoras sociais da Casa da Menina Artesã.  

 

Ferreira (2009), com base em Foucault, entende poder pastoral como sendo: 

 

(...) de origem mais hebraica e propagado pelo cristianismo nascente, seria 
demarcado pelas seguintes características: 1) o pastor exerce o poder sobre um 
rebanho e não sobre uma terra; 2) o pastor reúne, guia e conduz o seu rebanho 
(basta que o pastor desapareça para que seu rebanho de disperse); 3) o papel do 
pastor é garantir a salvação de seu rebanho, cuidando de cada indivíduo dia após 
dia; 4) a relação do pastor para com o seu rebanho é de devotamento; tudo o que 
ele faz está voltado para o bem de seu grupo (p.66). 

 

Interpretando essa descrição, destaca-se que o poder pastoral é exercido por uma figura 

central (que assume a condição de pastor), cujas orientações são aplicadas e cumpridas por 

inúmeros indivíduos de uma mesma população. A determinação das condutas dos 

indivíduos seria garantida por ideologias, disseminadas ou não pelas religiões. Quando a 

noção é estendida ao sistema capitalista, a figura do pastor não difere muito da figura do 

gestor. Entretanto, considerando o trecho supracitado, convém ressaltar que, no contexto da 

Casa da Menina Artesã, mesmo com a saída de algum coordenador (como já aconteceu), o 

programa permanece, de modo que sua constituição e propósitos se perpetuam. 

 

Investigando didáticas articuladas à abordagem foucaultiana, Garcia (2009) vê as regras de 

conduta como determinantes do jeito de ser e agir dos sujeitos, que podem ser orientados 

para perspectivas críticas e para maneiras de pensar e agir voltadas para princípios 
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politicamente engajados. Isso está presente em práticas docentes embasadas nas 

tecnologias de si (ou cuidado de si), capazes de educar os outros e, especialmente, de 

produzirem uma personalidade moral exemplar encarregada de guiar as consciências 

pelos caminhos do esclarecimento e da ação emancipada (Garcia, 2009, p.226). 

 

De acordo com Garcia (2009), existem formas de poder aplicadas às maneiras de se pensar, 

saber, viver e aprender que constituem tecnologias intelectuais, ou tecnologias humanas, 

determinantes de normas de condutas. Tais tecnologias, na abordagem foucaultiana, 

apresentam articulações entre técnicas e tipos de discurso relacionados ao sujeito entendido 

como matéria a ser fabricada (p.226). 

 

Tendo como base a proposição de Foucault (1995) segundo a qual as disciplinas são 

relações entre poder e saber que tomam o sujeito como efeito e objeto do poder, expondo 

suas potencialidades vitais e sociais, Garcia (2009) argumenta que práticas didáticas 

constituem formas de poder-saber. Da mesma forma, os discursos disciplinares exercem 

formas de governo dos indivíduos e das populações à medida que os transformam em 

sujeitos e assujeitados de certo tipo (p.226). 

 

Ao investigar a atuação e formação profissional de docentes, entendendo que eles exercem 

papéis de educadores responsáveis por orientarem o desenvolvimento de perspectivas 

críticas nos sujeitos aprendizes, Garcia (2009) entende tais relações como o exercício da 

função pastoral. Assim, com base nas ideias de Foucault acerca da atribuição de orientar 

outras pessoas, a autora afirma que os educadores (no caso da Casa da Menina Artesã, essa 

condição se aplica a todos os funcionários que orientam as práticas de produção das 

adolescentes) devem analisar as próprias condutas, vigiar seus pensamentos e 

constantemente considerar o que dizem e fazem, de modo que: 

 

Ao estimular os outros ao trabalho ético, ele próprio é estimulado, estabelecendo 
com aqueles que estão sob seus cuidados um jogo de trocas e obrigações 
recíprocas. Essa é a característica central do cuidado de si. Não é um exercício 
solitário, ao contrário do que se pode pensar apressadamente, mas está implicado 
em inúmeras relações e práticas sociais, como é o caso da educação (p.230). 
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Assim, assumir o propósito de orientar a formação crítica do outro requer auto-reflexão e o 

cuidado de si. Além disso, a condição de vigiar-se corresponde ao ideal de se determinar 

coerências entre o que é feito e dito, de modo a restringir autoritarismos ou alienações. 

 

Ao se dedicarem a relatar como são, o que pensam a respeito de si próprios ou como eram 

antes de se inserirem num determinado contexto, os indivíduos, no entendimento de Garcia 

(2009), desenvolvem a autocrítica e reconhecem condições para modificarem seus modos 

de agir e ser. Por isso, Foucault investigou as tradições (e suas transformações) na cultura 

ocidental a partir das práticas de confissões que possibilitam compreender a produção da 

verdade acerca de si mesmo (p.232).  

 

O filósofo constatou que o cristianismo, ao se apropriar da prática de confissões, 

disseminou o exame de consciência e o submeteu à análise interpretativa do que se 

constitui no interior de si, do sujeito, de modo a revelar suas verdades ocultas. Esse 

princípio permite compreender a trajetória de um 

 

caminho ao final do qual o indivíduo renasce profundamente modificado em 
relação a si próprio. A conversão exige a automortificação e o auto-sacrifício 
como condições de purificação e salvação. Essa é a herança do cristianismo que 
foi secularizada e mundanizada pelo exercício do poder disciplinar e pastoral que 
se ampliou consideravelmente por muitas e diferentes práticas e instituições a 
partir do século XVII e, especialmente, nos séculos XVIII e XIX. E ainda hoje, 
essa é uma herança que se renova em inúmeras práticas e saberes que tomam o 
homem e sua existência como objeto e efeito do poder e do saber (Garcia, 2009, 
pp. 232-233). 

 

Tendo em vista que um dos propósitos do projeto aqui pesquisado de inclusão social por 

meio do trabalho consiste em orientar adolescentes para o mercado de trabalho – ou, 

minimamente, apresentar-lhes uma vocação alternativa –, é pertinente investigar como o 

poder pastoral (cuja noção é herdada de outras culturas) se constitui na formação de 

perspectivas críticas das aprendizes.  

 

As técnicas da confissão, do exame de consciência, da direção espiritual (Machado, 2009, 

p. 179) são instrumentos tradicionais de condução e controle do rebanho religioso. Nesta 

pesquisa, quer-se saber se há exercício correlato ao do poder pastoral na Casa da Menina 

Artesã e, em caso de resposta positiva, como ele se apresenta e que instrumentos ele utiliza 

para dirigir e comandar as jovens artesãs.  
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2.3.2 – Poder capilar 

 

 

A noção de poder capilar, no entendimento de Machado (2009), se refere aos poderes que 

ultrapassam, atravessam e complementam o do Estado. Eles estão presentes em todas as 

relações sociais e articulados a outros instrumentos de poder existentes na sociedade: 

 

O que Foucault pretende é se insurgir contra a ideia de que o Estado seria o 
órgão único de poder, ou de que a rede de poderes das sociedades modernas seria 
uma extensão dos efeitos do Estado, um simples prolongamento de seu modo de 
ação, o que significaria destruir a especificidade dos poderes que a análise 
pretende focalizar (...). A análise ascendente que Foucault propõe e realiza estuda 
o poder não como uma dominação global e centralizada que se difundiria e 
repercutiria nos outros setores da vida social de modo homogêneo, mas como 
tendo existência própria e formas específicas no nível mais elementar (p. 170). 

 

As tecnologias de poder, ainda de acordo com Machado (2009), podem orientar as formas 

de dominação do aparelho do Estado (p. 170), mas a análise do poder, na abordagem 

foucaultiana, se concentra em qualquer ponto da estrutura social, não se restringindo a 

aspectos ou a elementos específicos. 

 

Ferreira (2009), igualmente, explana sobre o poder capilar: 

 

Não haveria um único poder que emana de cima, do Estado, propriedade de uma 
classe (a burguesia), atuando por razões econômicas e operando apenas no 
sentido repressivo ou, quando muito, produzindo ideologia ou falsa consciência. 
Tal leitura do poder de cunho econômico-jurídico não reconhece uma 
multiplicidade de poderes que se espalham por todas as direções da sociedade 
(trata-se de uma rede sináptica, de capilaridades), ao modo de lutas contínuas e 
sem sujeito, situadas nas relações, entre os corpos, podendo ser aglutinadas ou 
não por um Estado, não apenas reprimindo, mas principalmente produzindo 
saberes, desejos e estados corporais, gerando resistências e contrapoderes (pp. 
50-51). 

 

No programa de inclusão social aqui investigado, busca-se conhecer os micropoderes que o 

atravessam, não limitados aos do Estado e seus agentes (Prefeitura Municipal, conselhos, 

coordenações, estatutos, regulamentos, pessoal de capacitação etc.), mas alcançando a 

sociedade como um todo (usuários, fornecedores, compradores e toda a vasta rede 

envolvida no programa).   
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O próprio Foucault (2011), consolidando o que designou “genealogia”, propôs uma noção 

positiva de poder que acentua seu atravessamento, em rede, no corpo social, isto é, acentua 

a capilaridade do poder. Para tanto, é desnecessário conhecer a constituição do sujeito: 

 

É isto que eu chamaria de genealogia, isto é, uma forma de história que dê conta 
da constituição dos saberes, dos discursos, dos domínios de objeto, etc., sem ter 
que se referir a um sujeito, seja ele transcendente com relação ao campo de 
acontecimentos, seja perseguindo sua identidade vazia ao longo da história (p.7). 

 

Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma concepção 
puramente jurídica deste mesmo poder; identifica-se o poder a uma lei que diz 
não. O fundamental seria a força da proibição. Ora, creio ser esta uma noção 
negativa, estreita e esquelética do poder que curiosamente todo mundo aceitou. 
Se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer 
não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha 
e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como força que diz não, 
mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz 
discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede produtiva que atravessa todo o 
corpo social muito mais do que uma instância negativa que tem por função 
reprimir (Foucault, 2011a, pp. 7-8). 

 

Tendo em vista compreender a constituição de poder num contexto social – conforme 

proposto nesta pesquisa – revela-se pertinente identificar como as interações revelam a 

capilaridade do poder entre sujeitos que compartilham vivências cotidianas. 

  

 

2.3.3 – Poder disciplinar 

 

 

Para Foucault (1978a), o poder se manifesta em diversas dimensões da existência social e 

humana, da vida familiar às relações com o Estado. Machado (2009) destaca, na análise 

foucaultiana, particularidades apreendidas em diferentes contextos e instituições, que 

convergem em conceitos e tipos específicos de poder, dentre os quais o poder disciplinar – 

comumente apresentado como aquele que se aplica sobre o corpo, voltado para gestos e 

atos precisos que afetam as posturas assumidas pelos sujeitos. 

 

Considerando as transformações sociais ocorridas entre os séculos XVII e XIX, Foucault 

(2001) argumenta que foi com a consolidação da burguesia que o sexo pelo prazer, distinto 

da finalidade de reprodução, levou a práticas clandestinas, ou seja, ao que não pode – ou 
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não deve – ser declarado socialmente. Com essa observação, o filósofo aponta a repressão 

como elo entre poder, saber e sexualidade: 

 
(...) se a repressão foi, desde a época clássica, o modo fundamental de ligação 
entre poder, saber e sexualidade, só se pode liberar a um preço considerável: 
seria necessário nada menos que uma transgressão das leis, uma suspensão das 
interdições, uma irrupção da palavra, uma restituição do prazer ao real, e toda 
uma nova economia dos mecanismos do poder; pois a menor eclosão de verdade 
é condicionada politicamente (p. 11). 

 

Nesse sentido, a ordem estabelecida pela burguesia, além de promover o desenvolvimento 

do capitalismo, restringe também o sexo à sua utilidade (reprodução).  Impõe, portanto, 

determinado poder sobre os corpos, limitando a liberdade de expressão dos indivíduos. 

Assim, a ordem é garantida de acordo com os princípios da distribuição e formação das 

forças de trabalho, nas fábricas e em outras atividades econômicas, em conformidade com 

os interesses do Estado. 

 

Por outro lado, de acordo com Loureiro (2007), as práticas clínicas propostas por Sigmund 

Freud desde a última década do séc. XIX são outro marco representativo da restrição da 

sexualidade a discursos que, a partir de então, só poderiam se manifestar em consultório. 

Essa constatação é também considerada por Foucault (2001) ao identificar a gênese do 

poder disciplinar e diferenciá-lo do poder soberano. Acerca dessa delimitação, destaca-se a 

observação de Ferreira (2009), ao analisar as produções de Foucault que se concentram 

entre 1973 e 1975, momento em que, em sua reflexão: 

 

Os poderes passam a ser repartidos entre duas grandes modalidades: a soberana, 
de onde derivam todos os pressupostos clássicos da concepção jurídico-
econômica de poder, e a disciplinar, em que se legitimam os poderes das ciências 
humanas, da medicina e psiquiatria e seu respectivo modo de saber, qual seja, o 
exame. Se a forma soberana opera conforme o critério da lei, a disciplina atua 
conforme o princípio da norma, de natureza biológica e vital. O poder soberano 
representa um instrumento da monarquia no combate aos poderes feudais, 
substituindo a guerra pelo tribunal, pelo litígio judiciário, fazendo reaparecer o 
direito romano nos séculos XIII e XIV (p. 54). 

 

Segundo Ferreira (2009), Foucault atribui o domínio do poder soberano à classe burguesa, 

capaz de controlar, delimitar e alterar a influência da monarquia, mediante decretos de lei 

que fundamentam a constituição da soberania e as trocas econômicas. Além disso, Foucault 

identifica o poder disciplinar na sociedade, vendo-o inserido em relações hierárquicas que 

produzem as regras de pobreza, de obediência e de trabalho.   
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De acordo com Machado (2009), para Foucault, o poder que torna o homem útil e dócil 

(isso é, adequado para a formação e gestão de uma sociedade capitalista formada por 

cadeias de produção e consumo) não pode ser compreendido como universal, sendo 

necessário considerar as particularidades do contexto em que ele surge. O próprio Foucault 

iniciou suas análises a partir da história da penalidade, notando as técnicas de controle 

aplicadas sobre os corpos de indivíduos enclausurados.  

 

Foi com base nessa evidência, além da confirmação de manifestações semelhantes em 

outras instituições (como hospitais, escolas e fábricas), que Foucault definiu o poder 

disciplinar como o instrumento utilizado para se estabelecer controles minuciosos sobre as 

ações de um corpo e sobre comportamentos, a fim de submetê-los (ou adaptá-los) aos 

critérios de produção, visto que o corpo deve funcionar de modo racional para se inserir 

num sistema de trabalho e, assim, contribuir para a economia do contexto em que está 

inserido. Machado (2009) enfatiza que a disciplina representa uma forma de controle do 

tempo, sujeitando o corpo às exigências da produção rápida. Outra característica do poder 

disciplinar é a vigilância contínua, permanente, pelos próprios indivíduos, o que reverte em 

novos saberes orientados para a vida social (como ocorre com a constituição de ciências 

voltadas para se estabelecer a ordem). 

 

Considerando, a partir da abordagem foucaultiana do poder disciplinar, as relações 

interpessoais num ambiente de trabalho, Townley (2007) enfatiza que é necessário 

entender como as práticas disciplinares operam para criar ordem, conhecimento e, em 

última instância, os efeitos do poder (p. 123).   

 

Na perspectiva de Foucault (2011), o contexto limita o que pode ser proposto sob a forma 

de novos conhecimentos. Além disso, a apropriação de saberes já consolidados pode 

restringir novas abordagens. Com base nisso, deve-se ressaltar que o filósofo compreende 

por verdade, não um conjunto de regulamentações e normas gerais (passíveis, inclusive, de 

determinar o poder disciplinar), mas sim 

 

(...) o conjunto de procedimentos que permitem a cada instante e a cada um 
pronunciar enunciados que serão considerados verdadeiros. Não há 
absolutamente instância suprema. Há regiões onde esses efeitos de verdade são 
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perfeitamente codificados, onde os procedimentos pelos quais se pode chegar a 
enunciar as verdades são conhecidos previamente, regulados. São, em geral, os 
domínios científicos (Foucault, 1977, p. 233). 

 

Observa-se que Foucault (1977) articula a noção de verdade aos efeitos de poder, 

principalmente no que tange a ações e intervenções políticas sobre a realidade vivida por 

uma população, em dado contexto social. Indaga-se se a mesma articulação pode ser 

observada no cotidiano de trabalho das meninas artesãs, nas orientações das educadoras 

que visam desenvolver perspectivas críticas – pautadas em regulação de condutas – 

supondo que individualidade é algo capaz de ser fabricado.  

 

Com base na obra Microfísica do poder, Ferreira (2009) observa que, na perspectiva de 

Foucault, a individualidade representa alvo e efeito de poder, de modo que não é possível 

dissociar um do outro; ou seja, o indivíduo tanto é efeito de poder, como é seu centro de 

transmissão e constituição. Semelhante entendimento está presente também quando 

Machado (2009) pontua que as relações disciplinares de poder são exercidas na sociedade 

desde o séc. XIX, revelando aspectos positivos e negativos das tecnologias políticas 

adotadas. É nesse contexto que Foucault propõe que o poder é produtor de 

individualidade. O indivíduo é uma produção do poder e do saber (p. 174).  

 

Com base nessa proposição, é necessário enfatizar que a individualidade representa um 

efeito de poder. Valendo-se de arqueologias (ou análises históricas), essa proposição se 

fundamenta, inclusive, na constatação de que, anterior à consolidação da sociedade 

capitalista, na qual a burguesia assumiu predominância, o indivíduo já existia e podia ser 

identificado pelos seus comportamentos, desejos e condutas – mesmo que independente de 

um poder disciplinar. Porém, foi partindo dessa noção que se levantou a ideia do indivíduo 

como alvo de poder, conforme se observa: 

 

O poder disciplinar não destrói o indivíduo; ao contrário, o fabrica. O indivíduo 
não é o outro do poder, que seria anulado por ele; é um de seus efeitos mais 
importantes. Essa análise, porém, é histórica e específica. Não é, certamente, 
todo poder que individualiza, mas um tipo específico que, seguindo uma 
denominação que aparece frequentemente em médicos, psiquiatras, militares, 
políticos etc., do século XIX, Foucault intitulou disciplina (Machado, 2009, p. 
175). 
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Com ênfase nessa “titulação”, o autor ressalta a articulação foucaultiana entre poder e 

saber (tão abordada pelo filósofo em seu projeto de genealogia). Identifica como as 

pesquisas centradas no homem como artefato de um organismo social partiram de 

considerações acerca do poder. Inscrita nessa concepção teórica está a ideia do saber como 

dispositivo político e, consequentemente, como ideologia. Para tanto, Machado (2009) 

destaca sua compreensão de que condições políticas determinam a constituição de qualquer 

conhecimento. 

 

Partindo desse princípio, entende-se que o Estado utiliza o saber como instrumento de 

dominação; logo, não há relação de poder sem constituição de um campo de saber, e, 

reciprocamente, todo saber constitui novas relações de poder (Machado, 2009, p. 177). De 

acordo com esse enfoque, o poder exercido nas prisões remete ao saber sobre a 

criminalidade; nas escolas, ao saber pedagógico; nos hospícios, à psiquiatria. Portanto, 

questiona-se: e no contexto de um projeto de inclusão social através do trabalho? Quais são 

os poderes que remetem aos saberes específicos acerca da capacitação profissional, do 

mercado de trabalho e de geração de renda? Tais questionamentos referem-se à realidade 

investigada nesta pesquisa.  

 

Machado (2009) afirma que Foucault também se dedicou a avaliar as técnicas de si e o 

governo de si. O “cuidado de si” resulta na produção da verdade e da subjetividade. Foi 

com a publicação de O uso dos prazeres (segundo volume de História da sexualidade) que 

Foucault re-conceituou o poder, entendendo que o indivíduo deixa de ser compreendido 

além da sujeição a normalizações sociais e se reconhece apto a estabelecer uma 

determinada relação consigo (p. 181). O homem foi capaz de se orientar no sentido de 

uma arte de viver entendida como cuidado de si, de uma elaboração da própria vida como 

uma obra de arte, da injunção de um governo da própria vida que tinha por objetivo lhe 

dar a forma mais bela possível (p. 181). 

 

Com base nesse entendimento e, tendo em vista como são orientadas as produções das 

meninas artesãs, é possível articular cuidado de si e ensino conforme apontado por Garcia 

(2009, p. 227) ao argumentar que a autoridade de quem ensina assenta-se em dupla 

obrigação: o governo da conduta alheia exige o governo de si. 
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2.3.4 – Biopoder 

 

 

Para Castro (2009), em dois diferentes momentos (a publicação de A vontade de saber, em 

1976, e Em defesa da Sociedade, 1975-1976), Foucault formulou o conceito de biopoder, 

relacionando-o com a formação do dispositivo de sexualidade e com o racismo biológico e 

de Estado – sendo esse decorrente das transformações relativas às noções de guerra e raças. 

Biopoder refere-se ao que é aplicado sobre a população, de modo geral.  

 

De modo complementar, Martins e Peixoto Júnior (2009) destacam que foi no período de 

1974 a 1976, quando a sociedade, de modo geral, conheceu a extensão do poder médico, 

que Foucault despertou para reflexões quanto às noções de biopoder e biopolítica, bem 

como para a ideia de se governar a vida. Desse período também são as suas proposições de 

população e segurança e a análise das relações entre as dimensões microfísica (ou 

individualizante) e macrofísica (ou totalizadora) do poder. Com o objetivo de 

desenvolverem uma genealogia do conceito de biopoder, Martins e Peixoto Júnior (2009) 

concluem que o poder disciplinar passou a se constituir uma das dimensões do biopoder. 

 

Os mecanismos disciplinares se integram, então, aos mecanismos de segurança e 
à biopolítica, numa perspectiva mais ampla que é a do poder sobre a vida, do 
biopoder. É na articulação da anatomopolítica dos corpos (que caracteriza os 
mecanismos disciplinares) com a biopolítica das populações (enquanto 
mecanismos de regulação e segurança) que teriam se produzido esse poder e esse 
saber sobre a vida, o investimento maciço sobre a vida e seus fenômenos, a partir 
de uma tecnologia refletida e calculada e da introdução da população como 
objeto de intervenção política, de gestão e de governo (Martins e Peixoto Júnior, 
2009, p. 162).  

 

Castro (2009) argumenta que o biopoder se revela sob dois enfoques: o poder exercido 

sobre a vida por meio de políticas da vida biológica (como no caso da sexualidade) e sobre 

a morte, que representa o racismo – ambos orientados para o homem como ser vivente. 

Portanto, para Foucault, biopoder diz respeito à preservação da vida coerente com as 

aplicações dos mecanismos e técnicas de poder concentradas sobre o corpo individual. Ele 

pode ser entendido como uma máquina regida pela soberania do Estado. 

 

Machado (2009) identifica que é no último capítulo de A vontade de saber que Foucault 

complementa a noção do poder disciplinar, ao constatar que os dispositivos de sexualidade 
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não se limitam a controlar, examinar e vigiar o indivíduo no tempo e no espaço. Na visão 

desse autor, Foucault propõe que o corpo humano também pode ser concebido como uma 

máquina, sendo que, nessa concepção, o biopoder se refere às regulações aplicadas sobre 

as populações, a fim de assegurar a existência da espécie humana, orientando como gerir a 

vida social. 

 

Acerca do indivíduo inserido na vida social, Castro (2009) define que o corpo vivente é 

compreendido por Foucault como objeto de suporte dos processos biológicos 

experimentados por todos os homens (como o nascimento, duração da vida e morte). Essa 

perspectiva representa a articulação entre as condições de vida com o controle do saber e 

intervenções do poder (p. 58). Assim, o biopoder serve para orientar a inserção dos corpos 

nos processos produtivos, caracterizando a formação da economia na sociedade capitalista, 

de modo a regularizar a vida em sociedade – podendo esse princípio ser implantado através 

das práticas estabelecidas por instituições como a escola, o hospital, o quartel, a fábrica 

(p.59). 

 

Martins e Peixoto Júnior (2009) apontam que a medicina do Estado, consolidada pela 

autoridade social dos médicos, surgiu na Alemanha, no início do século XVIII, quando se 

consolidou o saber do Estado relacionado aos recursos naturais, condições de vida e 

qualidade da saúde da população (com suas taxas de natalidade e mortalidade) (p. 158). 

 

Compreendendo o interesse do Estado em constituir forças de trabalho orientadas para o 

acúmulo de riquezas, bem como a formação de uma população ativa, Martins e Peixoto 

Júnior (2009) ressaltam que essa população se caracteriza por não ter adquirido sua própria 

autonomia, nem tampouco se emancipado do poder do Estado (p. 159). Assim, para 

resguardar suas condições de saúde, é necessário intervir; conforme se observa: 

 

Foucault atribui a introdução da polícia médica a um autor alemão, Johann Peter 
Frank, o qual publicou em cinco volumes, entre 1779 e 1790, o que seria o 
primeiro tratado de saúde pública, cujas propostas iam muito além do simples 
levantamento das taxas de natalidade e mortalidade. O estudo englobava, mais 
propriamente, o projeto de saúde pública de Frank enquanto ‘organização de um 
saber médico do Estado, da normalização da profissão médica, da subordinação 
dos médicos a uma administração geral e, por fim, da integração dos médicos 
numa organização médica do Estado’ (Foucault, 1977, p. 214). Oito anos depois, 
em outubro de 1982, num dos seminários na Universidade de Vermont, intitulado 
‘La technologie politique des individus’ (Foucault, 1988, pp.632-647), Foucault 
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retoma esse mesmo autor, já no contexto de uma reflexão sobre o biopoder e o 
governo político das populações. A obra de Frank é o primeiro grande programa 
sistemático de saúde pública para o Estado moderno. Ele indica com um luxo de 
detalhes o que deve fazer uma administração para garantir uma revitalização 
geral, moradias decentes, a saúde pública, sem esquecer as instituições médicas 
necessárias à boa saúde da população, enfim, para proteger a vida dos indivíduos 
(Martins e Peixoto Júnior, 2009, p. 159). 

 

Assim, a noção de biopoder revela que o Estado intervém sobre a vida individual e 

coletiva, orientando para a determinação da ordem (através da polícia como aparelho do 

Estado), contanto que se conheça a constituição da população, o que produz, suas riquezas 

e tudo o que representar o saber quanto ao próprio Estado. 

 

Com relação à gestão de indivíduos e populações, Foucault também estudou a 

racionalidade política do Estado moderno, precisamente, de acordo com Machado (2009), 

os séculos XVII e XVIII. Orientado para a constituição e caracterização do Estado 

(concentrado no saber econômico como mecanismo básico para conferir dispositivos de 

segurança), o filósofo deu o nome de “governamentalidade” à tecnologia para administrar 

o Estado que engloba a biopolítica e o direcionamento de poder no sentido de governar os 

outros. 

 

Após a proposição teórico-conceitual do biopoder, de acordo com revisões realizadas por 

Ferreira (2009), Foucault se dedicou, entre 1978 e 1979, à noção de governamentalidade, 

ou aos modos de gestão do governo frente às populações, englobando necessidades e 

aparelhos do Estado, além de objetivos, objetos e instrumentos internos (...) a fim de 

controlar homens e riquezas (p. 65).  A noção de governamentalidade articula-se à questão 

da desigualdade social (que, por sua vez, consiste em tema abordado no desenvolvimento 

de projetos de inclusão social pelo trabalho). 

 

Complementando as considerações sobre o biopoder, Ferreira (2009) expõe que foi no 

período de 1975 a 1977 que Foucault o definiu, a partir das concepções do poder 

disciplinar e da biopolítica, articulando as noções de individualidade, vida social e o saber 

resultante dessa associação: 

 

Se o poder disciplinar (agora chamado de anátomo-política) produz os 
indivíduos através do exame com fins de normalização, instruindo as ciências 
humanas, a biopolítica faz surgir, em meados do século XVIII, as populações 
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(grupos de indivíduos governados por leis biológicas), por meio de tecnologias 
de saber (como a estatística) empreendidas pelos órgãos administrativos dos 
Estados europeus, visando a disciplinar o coletivo e dele extrair sua máxima 
utilidade. O saber a ser produzido por essa biopolítica torna-se condição de 
possibilidade das ciências sociais. A reunião dessas duas formas de poder 
constituiria o biopoder (pp. 60-61). 

 

Ferreira (2009) completa essa breve revisão sobre os conceitos propostos por Foucault 

especialmente em A vontade de saber, apontando que a biopolítica, associada ao poder 

soberano, se define como a regulação de uma população. 

 

Compreendendo por cidades os espaços onde se realizam trocas comerciais e se produzem 

riquezas, Martins e Peixoto Júnior (2009), com base em escritos de Foucault, apontam o 

combate à peste, com o isolamento dos enfermos, como uma das principais medidas 

adotadas na sociedade européia durante a transição do século XVII para o XVIII. Esse fato 

teria marcado a origem da medicina urbana e a tentativa de produzir e preservar 

populações sadias, protegendo-as de exposições ao risco de doença (a lepra como primeiro 

e principal exemplo). Contou-se então com novos mecanismos disciplinares e tecnologias 

de poder:  

 

Com a medicina urbana surge também a noção de salubridade, a qual remete aos 
elementos que constituem o estado do meio ambiente, e que podem então afetar 
a saúde dos indivíduos. A higiene pública se constitui como técnica de controle e 
de modificação dos elementos do meio que podem favorecer esta saúde ou, ao 
contrário, prejudicá-la (Martins e Peixoto Júnior, 2009, p. 160). 
 

 

A temática do espaço urbano volta a ser considerada por Foucault. Poder disciplinar e 

biopoder são inseridos no entendimento das redes de poder e tornam-se instrumentos 

conceituais para compreendê-las e para investigar interações humanas. Aqui interessa 

indagar como esses poderes se manifestam no desenvolvimento de um programa de 

aprendizagem do ofício de artesãos e de inclusão social por meio do trabalho. 
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2.3.6 – A perspectiva foucaultiana e o trabalho  

 

 

No âmbito dos estudos organizacionais, ou de quaisquer investigações sobre ambientes de 

trabalho, inserem-se as relações de poder como típicas da pesquisa comumente 

desenvolvida nas ciências sociais. Mais de um teórico dessa área vale-se da proposta 

teórica de Michel Foucault. Alguns deles serão revistos a seguir. 

 

Dentre o conjunto de referências foucaultianas identificadas, Paz, Martins e Neiva (2004) 

apontam que existem inúmeras maneiras de se conceituar “poder”, inclusive sob a luz de 

diferentes áreas de conhecimento (Psicologia, Sociologia, Política, Antropologia, História, 

etc.), o que revela a complexidade do tema.  

 

Souza e Carrieri (2012), baseando-se em teorizações de Michel de Certeua4, relativas a 

táticas de poder, ressaltam que, no âmbito do trabalho, pessoas e grupos dominantes podem 

exercer influências em benefício próprio, distantes ou não dos objetivos organizacionais, 

dependendo de como vêem e usam o poder: 

 

Partindo-se da visão de Certeau (1994), entende-se que as táticas servem a 
determinado poder em uma certa situação, sendo esse poder estratégico ou 
resistente. Em ambientes organizacionais, onde há claramente um grupo 
dominante e um estratégia definida, as táticas seriam as “artes de fazer” dos 
indivíduos que manipulam as regras vigentes em benefício próprio. Tais táticas, 
entretanto, poderiam ou não ser subversivas e prejudiciais à consecução da 
estratégia. Ao visar o benefício próprio, o indivíduo pode entrar em choque com 
os objetivos da organização ou pode fazer uso de tais objetivos para obter 
vantagens. Isto dependeria, basicamente, da forma como o indivíduo percebe o 
poder da organização e como ele se insere nesse sistema de poder. Dependeria de 
como ele se vê nesse sistema, como colaborador ou como explorado, e de como 
ele vislumbra expectativas no interior da organização (Souza e Carrieri, 2012, 
pp.45-46). 

 

Em consideração à diversidade de proposições teóricas, Townley (2007) destaca o 

diferencial da abordagem foucaultiana que destaca o indivíduo e as instituições para 

compreender as relações de poder afetando a vida e o cotidiano das pessoas:  

 

                                                           
4 Michel de Certeau, filósofo e historiador francês, contemporâneo de Foucault, dedicou-se à Psicanálise e às 
Ciências Sociais. 
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Uma das preocupações centrais no trabalho de Foucault é desmontar auto-
evidências, isto é, mostrar que elementos que compõem uma paisagem familiar 
não são “naturais”, ou seja, não pertencem à ordem naturalmente existente. Por 
meio de numerosos e variados exemplos, Foucault demonstrou que um sistema 
conceitual em operação condiciona ou determina o que se apresenta como 
verdade (p. 118). 

 

 
Compatível com a teoria foucaultiana, Towley (2007) destaca que, quando as pessoas se 

empenham em classificar os objetos que identificam no mundo, inevitavelmente se 

incluem num sistema de possibilidades. Tais possibilidades tanto promovem condições 

para novas realizações, como também limitam e restringem algumas potencialidades 

humanas, que devem ser coerentes com princípios já classificados.  

 

Para entender como as relações sociais são ordenadas, Townley (2007) observa que é 

necessário analisar como se processam as trocas num contexto de trabalho – e não somente 

definir em quê e por que um indivíduo trabalha. Assim, na projeção de um líder (ou de 

quem exerce o poder) frente a uma equipe de trabalho, há duas condições que culminam na 

falta de conhecimento e inevitável impossibilidade de se assumir o poder: não 

compreender a totalidade de uma tarefa delegada a outra pessoa e não saber como detalhar 

tal tarefa. Com isso, Townley enfatiza a necessidade de se conhecer a natureza do trabalho 

e a natureza do operador (quem o realiza) para se entender como se estabelecem as 

relações de poder. Nesse sentido, a autora defende que somente conhecendo o indivíduo é 

possível torná-lo “governável”.  

 

Por sua vez, Revel (2011) aponta que a obra de Foucault é complexa a ponto de representar 

uma filosofia aplicada a diferentes áreas de conhecimento e ressalta que, em muitos casos, 

os significados dos conceitos propostos por ele podem perder seu sentido inicial. Assim, é 

necessário manter a fidelidade às intenções de Foucault quando se apropriar, em novas 

pesquisas, de suas proposições e ideias. Revel lembra que, de fato, Foucault levantou 

questões sobre poder desde a História da Loucura, publicada em 1961, e em o Nascimento 

da Clínica (de 1963). Todavia, nessas obras, apontou fatores políticos que desenvolveu 

somente em análises posteriores, quando tratou da dinâmica do exercício do poder: 

 

Só se pôde começar a fazer este trabalho depois de 1968, isto é, a partir das lutas 
cotidianas e realizadas na base com aqueles que tinham que se debater nas 
malhas mais finas da rede do poder. Foi aí que apareceu a concretude do poder e 
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ao mesmo tempo a fecundidade possível destas análises do poder, que tinham 
como objetivo dar conta destas coisas que até então tinham ficado à margem do 
campo da análise política (Foucault, 2011a, p. 6).  

 

Revel (2011) destaca que, para Foucault, o poder deve ser conhecido a partir de análises 

sobre como é exercido. Para tanto, não cabe apenas identificar quem exerce influência 

sobre quem, mas quais são os instrumentos aplicados para esse fim, o contexto no qual é 

exercido e os efeitos desse poder, considerando o período e a época em que se configura 

uma determinada relação de poder. Isso implica articular práticas, saberes, instituições, 

objetivos, características de dominação, contexto histórico e pessoas envolvidas. 

 

Revel (2011) lista ainda, como demarcações de relações de poder que consolidam 

condições de manutenção de privilégios, de acúmulo de lucros e de exercício de função, a 

diferença jurídica de status e de privilégios, diferença econômica na apropriação da 

riqueza, diferença de posto no processo produtivo, diferença linguística ou cultural, 

diferença de know-how ou de competência (p. 121). Essa autora também aponta 

institucionalizações possíveis do poder, dentre as quais as estruturas jurídicas, fenômenos 

de costume, locais específicos que possuem um regulamento e uma hierarquia de 

propósitos, sistemas complexos como o do Estado (p. 121). 

 

Introduzindo o tema poder na análise de organizações, Paz, Martins e Neiva (2004) 

apontam que, nas organizações (ou nos diversos contextos de trabalho), o comportamento 

organizacional está diretamente relacionado ao poder que, por sua vez, contempla níveis 

individuais e coletivos, inter e entre grupos. As pessoas envolvidas influenciam os 

resultados de um trabalho – por meio de autoridade, ideologia, especialidade de 

conhecimento ou perícia – visando controlar as decisões tomadas sobre as tarefas que 

executam no cotidiano.  

 

Compreendendo que nas organizações aplicam-se normas e princípios que configuram 

gerenciamento de equipes, propósitos do trabalho, organização e distribuição de tarefas, 

bem como estratificação da sociedade, inúmeros pensadores já apresentaram críticas sobre 

esses aspectos do trabalho. O próprio Foucault (2012) identifica a organização do trabalho, 

as relações de produção e as determinações de classes sociais (e econômicas), em especial, 

nas proposições de Karl Marx. 
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Marx se dedicou à análise das transformações vividas na Europa, no final do século XIX, 

que surgiram como imposições de sistemas de valores que, por sua vez, foram 

descentralizados pelas pesquisas em psicanálise, linguística e etnologia, desenvolvidas no 

século XX. Isso se deveu ao despertar de novas perspectivas, voltadas para reavaliar os 

sujeitos quanto: 

 

(...) às leis de seu desejo, às formas de sua linguagem, às regras de sua ação, ou 
aos jogos de seus discursos míticos ou fabulosos, quando ficou claro que o 
próprio homem, interrogado sobre o que era, não podia explicar sua sexualidade 
e seu inconsciente, as formas sistemáticas de sua língua ou a regularidade de 
suas ficções, novamente o tema de uma continuidade da história foi reativado: 
uma história que não seria escansão, mas devir (Foucault, 2012, p. 16). 
 

 

Martins e Peixoto Júnior (2009) tratam o tema do trabalho por meio de análises históricas. 

Apontam que a noção do Estado como instância de poder remonta ao século XVII. Nesse 

momento, políticas mercantilistas começaram a ser adotadas pelo governo para a gestão 

dos fluxos de mercadorias e de produções de uma população.  Consequentemente, a saúde 

dos membros das forças de trabalho que produziam as riquezas se tornou uma preocupação 

central para o Estado, pois se visava o desenvolvimento econômico como resultante do 

trabalho de populações ativas. Para tanto era necessário implantar regulamentações e 

regimes disciplinares. Citam Foucault: 

 

(...) isso só foi possível porque essa população acabou sendo ‘efetivamente 
adestrada, repartida, distribuída, fixada segundo os mecanismos disciplinares. 
População, princípio de riqueza, força produtiva, enquadramento disciplinar: 
tudo isso forma uma unidade no interior do pensamento, do projeto e da prática 
política dos mercantilistas’ (Foucault, 2004, p. 71, apud Martins e Peixoto 
Júnior, 2009, p. 159) 

 

Por população ativa, e com referência às proposições foucaultianas, Martins e Peixoto 

Júnior (2009) apontam o conjunto de súditos (operários) de um soberano (seja o próprio 

Estado, ou um gestor empreendedor), contando que doutrinas fossem aplicadas sobre tal 

população, orientando-a para o crescimento do potencial produtivo – e, consequentemente, 

para o acúmulo de riqueza do Estado. 
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Acerca da produtividade e constituição do Estado, Alves (2011) analisa as orientações para 

a produção capitalista (caracterizada pela exploração das forças de trabalho) e geração de 

renda (ou acúmulo de capital). Argumentar que as ações para tais fins se revelam 

destrutivas quando somadas ao desemprego das populações jovens (as novas gerações). 

Assim, o desemprego em massa acarreta exclusão social e a formação do “exército de 

reserva”; isto é, de populações que representam potenciais e disponibilidades de mão de 

obra para o mercado de trabalho, alternativa de substituição ao desemprego estrutural e 

precarização do trabalho assalariado.  

 

Neste estudo, estimou-se conhecer as maneiras pelas quais as meninas artesãs se apropriam 

das habilidades aprendidas para aplicarem seus conhecimentos no mercado de trabalho. 

Em paralelo a esse objetivo, investigou-se também se elas se sujeitavam a um trabalho 

precário ou se se orientaram para perspectivas críticas quanto à constituição da sociedade 

capitalista. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 

Conhecer como se constituem, na Casa da Menina Artesã, em Juiz de Fora, as relações de 

poder envolvendo os agentes inseridos no contexto da aprendizagem do ofício de artesão, 

os resultados desse programa do ponto de vista da inclusão social e as maneiras como as 

adolescentes atendidas se apropriam das competências aprendidas.  

 

 

3.2 Objetivos específicos:  

 

 

3.2.1 Para a descrição das relações de poder, analisar: 

2. Funções e interações das meninas artesãs e educadoras sociais5; 

3. Participação dos atores sociais envolvidos (prefeitura, Cras, Creas, doadores, 

fornecedores, empregadores, representantes comerciais, distribuidores, vendedores, 

compradores, usuários, visitantes, pesquisadores e outros); 

4. Gestão do projeto (história da criação, metas, regulamentos, genealogia); 

5. Distribuição física do salão onde funciona a Casa; 

6. Execução do trabalho de artesanato; 

7. Relações com vizinhança (na casa, fora da casa); 

8. Eventos (feiras, desfiles) em que a Casa é representada. 

 

3.2.2 Descrever incidências, na Casa da Menina Artesã, de:  

• Poder pastoral 

• Poder capilar 

• Poder disciplinar 

                                                           
5 O termo “educadoras sociais” refere-se à classificação da ocupação dessas profissionais inseridas no 
ambiente de trabalho da Casa da Menina Artesã, conforme registrado em suas Carteiras de Trabalho.  
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• Biopoder 

 

3.2.3 Frente às informações sobre as relações de poder, e sobre a Casa da Menina Artesã 

quanto à sua capacidade de inclusão social e de estímulo à criatividade, descrever a rede de 

poder do programa. 
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4. METODOLOGIA 

 

 

Adotar a perspectiva de Michel Foucault como norte de uma pesquisa consiste em 

considerar seus escritos como orientações tanto de caráter teórico (o que constitui as bases 

para o referencial) como metodológico. Isso porque o próprio filósofo não acreditava na 

possibilidade de se assumir frentes distintas na construção de um trabalho de pesquisa. 

 

Não tenho um método que aplicaria, do mesmo modo, a domínios diferentes. Ao 
contrário, diria que é um mesmo campo de objetos que procuro isolar, utilizando 
instrumentos encontrados ou forjados por mim, no exato momento em que faço 
minha pesquisa, mas sem privilegiar de modo algum o problema do método 
(Foucault, 1977, p. 229).  

 

Todavia, acerca de proposições metodológicas, Lemos e Cardoso Júnior (2009) se 

dedicaram a descrever a trajetória de Foucault no que tange a proposta de genealogia. O 

filósofo defendeu a análise de práticas discursivas, constituídas sobre questões de poder e 

subjetivação, aplicadas a múltiplos acontecimentos. Com isso, o método genealógico 

possibilita a produção de certa verdade, bem como o conhecimento das relações de poder-

saber reveladoras de práticas sociais dos membros integrantes de um dado contexto e da 

sua produção de subjetividades, com ênfase no futuro (e não apenas em causas passadas). 

Conforme os próprios autores levantam: A história, assim, é devir e mutação, se faz pela 

metamorfose, e não pela continuidade; por isso é descontínua e produzida ao acaso dos 

acontecimentos (Lemos e Cardoso Júnior, 2009, p. 354). 

 

Foucault (2012) propõe substituir o objeto de pesquisa, com sua característica de 

continuidade, por rupturas em profundidade, de modo a multiplicar os níveis de análise e a 

consideração da diversidade de individualidades. Além disso, com base na epistemologia 

de Bachelard, Foucault (2012) critica o conhecimento estruturado pelo acúmulo de saberes 

sem compreender suas origens e motivações. É exatamente o silêncio dos começos que 

desperta o interesse do filósofo ao buscar – e propor – um novo tipo de racionalidade:  

 

Sob as grandes continuidades do pensamento, sob as manifestações maciças e 
homogêneas de um espírito ou de uma mentalidade coletiva, sob o devir obstinado 
de uma ciência que luta apaixonadamente por existir e por se aperfeiçoar desde seu 
começo, sob a persistência de um gênero, de uma forma, de uma disciplina, de 
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uma atividade teórica, procura-se agora detectar a incidência das interrupções, cuja 
posição e natureza são, aliás, bastante diversas (Foucault, 2012, p. 4) 

 

Lemos e Cardoso Júnior (2009) avisam que Foucault propõe o princípio da 

descontinuidade, apontando que causalidades são arbitrárias e que as práticas concentradas 

sob os modos de agir, no momento presente, podem revelar rupturas com o que já é 

estabelecido. Nessa perspectiva, Foucault sugere que o método de sua genealogia consiste 

em descrever as relações do saber com o poder e do poder com o saber (Lemos e Cardoso 

Júnior, 2009, p. 355).  

 

Deve-se destacar que o levantamento de informações (obtidas em entrevistas, 

questionários, registros, observações e documentos) que caracterizou a etapa da pesquisa 

de campo deste estudo se concentrou no desenvolvimento de análises. Foucault (2012) 

critica a postura de pesquisadores que precisam considerar o contexto de um dado 

(limitado) momento histórico (distinto de seu próprio) ao buscar entender o outro (o 

pesquisado), revelando o receio de projetar o próprio pensamento. Isso, para o filósofo, é 

uma condição inevitável. Assim, nesta pesquisa, apresentam-se anotações construídas a 

partir de observações do próprio pesquisador inserido no contexto investigado e registradas 

no diário de campo. 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

 

 

Determinados contextos são espaços onde pessoas que jamais teriam se conhecido são 

obrigadas a compartilharem experiências cotidianas. Por advirem de origens distintas e 

revelarem suas respectivas subjetividades, pesquisador e pesquisado, imersos em um 

mesmo contexto, podem confrontar visões de mundo e comparar perspectivas individuais, 

construindo no dia-a-dia uma visão coletiva. Essa proposição de Bourdieu (2011) 

complementa o que Yin (2010) identifica como a principal finalidade de se desenvolver um 

estudo de caso. É nesse espaço que o trabalho do psicólogo pode ser valorizado ao se 

lançar a conhecer (e compreender) a constituição de um conjunto social – a exemplo do 

que se pôde investigar pelo convívio na Casa da Menina Artesã. 
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Esta pesquisa, portanto, pode ser descrita como um estudo de caso que, de acordo com Yin 

(2010) é uma investigação empírica (…) de um fenômeno contemporâneo, em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes (p.39). O método concentra-se no 

levantamento de informações e dados sobre a realidade vivida por sujeitos em seu contexto 

cultural específico e desafia os cientistas sociais, desde o projeto à coleta, análise e 

apresentação correta dos resultados.  

 

Conforme Cooper e Schindler (2011), o estudo de caso, realizado numa organização ou em 

uma situação específica, inicia-se com a identificação de um aspecto crítico e relevante a 

ser estudado. O método consiste na realização de entrevistas individuais ou em grupos, em 

análises de registros de informações obtidas com diferentes materiais (manuais e outros 

documentos) e em observações. Combinando o conjunto de informações coletadas, o 

pesquisador conhece as diferentes perspectivas de uma mesma realidade, seja ela a 

representação de uma cultura organizacional, um evento, ou alguma situação vivida por um 

grupo específico.  

 

Ainda segundo Cooper e Schindler (2011), o método pode ser aplicado para se entender 

processos específicos e é ideal para responder “como” ou “por que” um dado fenômeno 

ocorre. Por meio das entrevistas, o pesquisador obtém narrativas das histórias das pessoas 

que vivem o cotidiano do contexto estudado. Para garantir profundidade de perspectiva 

(p.187), é necessário entrevistar diversas pessoas, em níveis hierárquicos distintos, a fim de 

obter diferentes versões de um mesmo fenômeno, o que contribui para uma descrição 

densa. Na conclusão do estudo de caso, chega-se a inferências prescritivas sobre melhores 

práticas (p.187) para a situação ou para a organização estudada.  

 

Para Alves-Mazzotti (2006), o estudo de caso caracteriza-se por focar uma unidade (um 

sujeito, uma empresa, uma instituição ou outro contexto específico). Seus resultados não 

são generalizáveis, embora permitam produzir conhecimentos graças às interações e 

articulações entre diferentes pesquisadores. A efetivação de um estudo de caso exige que o 

pesquisador conheça a realidade a ser analisada, considere as características e hipóteses 

relativas ao contexto pesquisado, concentre-se na riqueza de detalhes e os apresente 

exaustivamente, possibilitando ao leitor pleno conhecimento da realidade apresentada. 
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Uma última condição para a realização de um estudo de caso é a aprovação da pesquisa 

pela organização pesquisada. Para este estudo, a Superintendência da Amac, representante 

legal do programa de inclusão social analisado – a Casa da Menina Artesã –, autorizou o 

pesquisador a estabelecer contatos com os sujeitos da pesquisa6: 

• Uma coordenadora; 

• Uma assistente social; 

• Dois assistentes administrativos; 

• Uma pedagoga; 

• Quatro educadoras sociais; 

• Uma cozinheira; 

• Duas auxiliares de serviços gerais; 

• Cerca de sessenta meninas participantes do programa. 

 

 

4.2 Coleta de informações 

 

 

A pesquisa de campo relativa à Casa da Menina Artesã, inspirada em procedimentos de 

triangulação, combinou as seguintes formas de coleta de informações e dados:  

• Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com a coordenadora do programa, 

assistente social, pedagoga e educadoras sociais (em contatos únicos com cada uma 

das participantes desse grupo); 

• Cinco entrevistas estruturadas, uma com a coordenadora do programa e quatro com 

a assistente social, usando versão adaptada do Formulário para Cadastro de 

Conjuntos Sociais (Anexo 1); 

                                                           
6  No dia 13 de janeiro de 2012, para a realização da pesquisa de campo, foi elaborado, entregue e submetido 
a protocolo um ofício no qual o pesquisador descreveu o trabalho proposto e solicitou à Superintendência da 
Amac autorização para contatar a coordenação dos projetos de inclusão social promovidos pelo órgão. Como 
resposta, foi agendada, para o dia 03 de fevereiro de 2012, uma reunião com a representante do 
Departamento de Inclusão Produtiva (setor responsável pela gestão do programa), com o pesquisador, a fim 
de oficializar o início do trabalho de campo.  
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• Produção de imagens e entrevistas livres com as adolescentes participantes do 

programa;  

• Registros, em diário de campo, de observações e de contatos realizados durante 

vinte e cinco visitas técnicas do pesquisador à instituição; 

• Levantamento de documentos relevantes para a pesquisa, junto à Amac e à 

coordenação da Casa 

 

Acerca do pressuposto metodológico da realização de entrevistas, Bourdieu (2011) aponta 

que é inevitável, ao pesquisador, provocar alguma reação sobre o pesquisado, visto que seu 

propósito é analisar essas entrevistas. Isso implica em resgatar determinadas 

representatividades (ainda que de aspectos que se tornaram inconscientes), bem como 

confrontar perspectivas. Sob análises, são evidenciadas as condições sociais das quais o 

autor do discurso é o produto (p. 10). Portanto, a intervenção do analista é tão difícil 

quanto necessária: ela deve ao mesmo tempo declarar-se sem a menor dissimulação e 

trabalhar sem cessar para fazer-se esquecer (p. 10).  

 

 

4.2.1 Entrevistas semi-abertas com a coordenadora, assistente social, pedagoga e 

educadoras sociais 

 

 

A entrevista em pesquisa se caracteriza pela interação do pesquisador com o pesquisado, 

como procedimento empírico que requer a escuta atenta, a não interferência e a aceitação 

do que o entrevistado fornece por informações. Para Machado (2007), a entrevista não 

estruturada e a semi estruturada são métodos para coleta de informações apropriada para os 

pesquisadores das ciências sociais e humanas.   

 

No campo das ciências de gestão do trabalho humano, a entrevista se apresenta como um 

procedimento ideal para se conhecer percepções de sujeitos inseridos em um ambiente de 

tarefas, principalmente quando o pesquisador é um agente externo àquele meio. Vergara 

(2009) acredita nessa técnica para pesquisas no campo organizacional: 
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Pode-se dizer que a entrevista é uma interação verbal, uma conversa, um diálogo, 
uma troca de significados, um recurso para se produzir conhecimento sobre algo. 
Em geral, entrevistado e entrevistador não se conhecem, logo, é no tempo da 
entrevista que estabelecem o relacionamento. Mas isso não é uma regra geral. 
Pode acontecer de entrevistado e entrevistador já se conhecerem e essa relação é 
capaz de até facilitar o encontro com o fim precípuo de obtenção de informações 
para uma pesquisa (Vergara, 2009, p.3). 

 

Identificando atores da gestão, observou-se que a coordenadora da Casa da Menina Artesã 

é pessoa importante na rede de poder estudada. Ela monitora o desenvolvimento das 

operações do programa e estabelece as mediações burocráticas com a chefe do 

Departamento de Inclusão Produtiva (Dip). Foram realizadas com ela as primeiras 

entrevistas para conhecer essas ações. Foram ouvidas, também, a pedagoga, educadoras 

sociais e a assistente social participantes do cotidiano da organização. 

 

Para a condução das entrevistas, adotou-se a perspectiva de Vergara (2009), que entende a 

entrevista como uma situação social implicando contato entre duas (ou mais) partes, sendo 

uma delas o pesquisador. A entrevista deve ser planejada de modo a garantir ao 

pesquisador condições para executá-la de maneira adequada e orientada aos objetivos da 

pesquisa. O entrevistador deve observar e, posteriormente, registrar as reações e expressões 

corporais (ou faciais) do entrevistado. Dentro da classificação de Vergara (2009), foi 

utilizada a entrevista “individual” (baseada no contato direto com um sujeito), com 

estrutura “semi-aberta”. Pretendeu-se obter informações para descrever o cotidiano 

administrativo.  

 

Apropriando-se dos estudos de William Foote White7, Machado (2007) aponta que a 

pesquisa é enriquecida e consegue-se retratar com maior fidelidade o que foi investigado 

ao se ouvir mais, respeitando a liberdade de fala do entrevistado (ao invés de lançar 

questionamentos como “quem”, “o que”, “por que”, “o quê”, “onde”, “quando?”...), e ao se 

registrar o que é observado pelo próprio pesquisador e obtido nos relatos e informações dos 

pesquisados. Além disso, é relevante “devolver” tudo o que foi escrito aos próprios 

participantes do estudo, a fim de contrastar e validar as realidades dos sujeitos pesquisados 

com as percepções do pesquisador.  

                                                           
7  Jovem estudante da Universidade de Harvard, em 1937, White dedicou-se a descrever o cotidiano dos 
moradores de um bairro de Boston, ao qual atribuiu o nome fictício de Cornerville (Esquinelândia), tendo 
criado procedimentos específicos para sua pesquisa de campo (Machado, 2007). 
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Acerca da realização de entrevistas, Bourdieu (2011) enfatiza a fidelidade com que devem 

ser transcritas as informações obtidas dos entrevistados. Para tanto, propõe como objetivo 

apresentar como o contexto é percebido e descrito nos discursos, valorizando e se 

apropriando da pluralidade de suas perspectivas correspondendo à pluralidade dos pontos 

de vista coexistentes e às vezes diretamente concorrentes (pp. 11-12). Isso foi possível de 

se observar nos relatos dos agentes internos do programa analisado.  

 

Tanto as proposições sugeridas por Machado (2007), como as de Bourdieu (2011) foram 

praticadas na condução da pesquisa de campo deste estudo de caso: a assistente social e a 

coordenadora do programa leram toda a pesquisa, conferindo possíveis divergências do 

que vivem com o que o pesquisador descreveu. Todavia, essa alternativa foi praticada sem 

se revelar um “viés”: uma vez integrantes do grupo pesquisado, suas opiniões foram 

consideradas para melhor explicar alguns detalhes dos regimentos internos e das normas da 

Casa e de modo a não interferirem sobre o que foi vivido pelo pesquisador. 

 

 

4.2.2 Entrevista estruturada com aplicação de formulário 

 

 

Para as entrevistas estruturadas – definidas por Vergara (2009) como sendo aquelas que 

apresentam perguntas previamente formuladas e organizadas – foi utilizada uma adaptação 

do Formulário para Cadastro de Conjuntos Sociais, instrumento criado no Laboratório de 

Pesquisa e Intervenção Psicossocial (LAPIP), do Departamento de Psicologia da 

Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), e publicado por Passos et al (2004). 

Apropriando-se dos questionamentos que constituíam o formulário, foram levantadas 

informações referentes a aspectos político-ideológicos, político-jurídicos, de gestão 

administrativa e socioeconômica da Casa da Menina Artesã, assim como informações 

relativas às atividades nela realizadas.  
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4.2.3 Recurso da fotografia 

 

 

Contando com a participação das aprendizes, foram realizadas atividades voltadas para a 

formação sócio-educativa, nas quais o pesquisador atuou apresentando princípios para 

inserção no mercado de trabalho, bem como promovendo debates, de modo a orientar 

intervenções psicossociais, de acordo com proposições de Afonso (2010). Essas atividades 

promoveram momentos propícios para produzir representações acerca de como as meninas 

percebiam o contexto social no qual se inserem. 

 

Durante as interações do pesquisador com as participantes deste estudo, foi proposto que as 

meninas, livremente, fotografassem as peças artesanais das quais mais se orgulhavam ou 

mais identificavam prazer de terem produzido. Assim, fotografados os artefatos 

confeccionados, as fotografias constituíram um mote para as entrevistas. O objetivo era 

saber como aplicaram o que aprenderam na produção artesanal, bem como outras possíveis 

maneiras de confeccionar a peça fotografada. Essa operação foi planejada com o intuito de 

identificar incidências de poder pastoral, capilar, disciplinar e do biopoder em suas 

narrativas diante das fotografias registradas.  

 

Para tanto, foi solicitado às artesãs que descrevessem as imagens que registraram das 

próprias produções. Foi pedido que falassem sobre as técnicas aplicadas na confecção do 

produto, as razões de sua preferência e, principalmente, se surgiram procedimentos 

alternativos para a produção de tais peças, ou de outras. Essas falas foram gravadas, 

transcritas e agrupadas, possibilitando desenvolver análises posteriores, nas quais se 

considerou a importância atribuída a seu autor, visto como unidade e ponto de origem dele; 

isso porque o sentido do discurso não tem como ser conhecidos caso se mantenha o 

anonimato. Porém, lembra-se, com Foucault (2010): 

 

(...) eis que, agora, se lhes pergunta ‘e exigem que respondam’ de onde vêm, 
quem os escreveu; pede-se que o autor preste contas da unidade de texto posta 
sob seu nome; pede-se-lhe que revele, ou ao menos sustente, o sentido oculto que 
os atravessa; pede-se-lhe que os articule com sua vida pessoal e suas 
experiências vividas, com a história real que os viu nascer. O autor é aquele que 
dá à inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua 
inserção no real (Foucault, 2010, pp. 27-28). 
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O recurso à fotografia como método de coleta de informações é sugerido por Gusmão e 

Souza (2008) que entendem a fotografia (a “grafia do olhar”) como um recorte de uma 

pesquisa-intervenção e um dispositivo estratégico para a preservação de memória e para 

registro de lugares, momentos e pessoas. A linguagem fotográfica possibilita construir 

narrativas sobre a história de um lugar, além de registrá-lo.  

 

A fotografia revela a subjetividade do fotógrafo que retrata um limite e um momento por 

ele escolhidos. Gusmão e Souza (2008) argumentam que a perspectiva crítica do fotografar 

valoriza o instante e permite aos sujeitos se reconhecerem como autores e personagens da – 

e na – história.  

 

Essa perspectiva foi valorizada na condução deste trabalho partindo-se do fato de que o 

objetivo era conhecer as relações de poder. Desse modo, era possível questionar se as 

aprendizes dependiam das instruções e especificações apresentadas pelas educadoras 

sociais, se existiam restrições acerca do que poderiam produzir, se as adolescentes 

reconheciam condições para aplicar (e desenvolver) criatividade e se exerciam autonomia 

sobre as próprias produções.   

 

Gusmão e Souza (2008) apropriam-se do conceito de “exotopia”, de Bakhtin (2003), que 

permite compreender que ao fotografar crianças, adultos e mais velhos, o próprio ato 

fotográfico devolve, na imagem revelada, a consciência daquilo que antes só era visível a 

uma única pessoa (Gusmão e Souza, 2008, p.26). Ainda acompanhando Bakthin (2003), 

Gusmão e Souza (2008) entendem que ciência, arte e vida constituem uma mesma unidade 

(p.30) e que as narrativas se constroem em encontros entre o eu e o outro. 

 

Ao fotografarem, as diferentes gerações se re-encontram, construindo uma 
subjetividade permeada pelo intercâmbio de seus diferentes olhares e saberes. Ao 
se depararem com as imagens, os fotógrafos(as) construíam sentidos, contavam 
suas histórias (Gusmão e Souza, 2008, p.30). 

 

Neste estudo, pressupôs-se que as fotografias produzidas pelas aprendizes revelariam 

imagens dos produtos que melhor descrevessem suas posições na rede de poder.  Estimou-

se que as fotos e os discursos apreendidos em entrevistas e discussões posteriores, com 

base nas imagens, denunciariam o que, em suas perspectivas, configura o poder e a 

criatividade que desenvolvem na Casa da Menina Artesã. As imagens tomadas pelo 



58 

 

pesquisador auxiliaram, portanto, na descrição do exercício do poder no programa de 

inclusão social. 

 

 

4.2.4 Entrevistas livres com as autoras de peças fotografadas 

 

 

Proposto às meninas artesãs fotografarem livremente e registrarem as peças que 

produziram durante o desenrolar desta pesquisa, a partir das imagens retratadas foram 

realizadas entrevistas onde puderam, partindo da descrição do que fizeram, falar acerca de 

como vivenciam o cotidiano da Casa, como se apropriam do que aprendem e de que modos 

percebem as relações de poder nesse convívio e aprendizado. Para conhecer suas 

perspectivas, fundamentou-se na sugestão de Bourdieu (2011) relativa à importância da 

confiança estabelecida entre o entrevistado, devidamente informado e esclarecido quanto 

aos fins da pesquisa, e o entrevistador.  

 

A maneira com que os conteúdos relatados em entrevista são trabalhados deve, portanto, 

ser planejada de modo a não causar nenhum constrangimento ou mal-estar àqueles que 

participam do estudo. Esse critério foi aplicado nas interações com as adolescentes e nos 

contatos firmados com as educadoras sociais, pedagoga, assistente social e coordenadora. 

Em todos os casos, foram entregues Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexos 3 e 4), assinados por todos que participaram, bem como pelos pais e/ou 

responsáveis, no caso das meninas entrevistadas. 

 

Para Bourdieu (2011), o uso da entrevista para posterior análise deve se pautar em garantir 

uma segurança mínima ao pesquisado quanto aos possíveis desvios de sentido sobre o que 

é exposto e relatado. 

 

Jamais houve um contrato tão carregado de exigências tácitas como um contrato 
de confiança. Devíamos, pois, cuidar primeiramente de proteger aqueles que em 
nós confiaram (especialmente mudando, muitas vezes, as indicações, tais como 
nomes de lugares ou de pessoas que pudessem permitir sua identificação); mas 
convinha, também, e acima de tudo, procurar alocá-los ao abrigo dos perigos aos 
quais nós exporíamos suas palavras, abandonando-as, sem proteção, aos desvios 
de sentido (Bourdieu, 2011, p.9) 
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Assumindo o objetivo de manter a identidade do local e programa no qual esta pesquisa se 

concentrou, foi mantido o nome da instituição; porém, em alguns discursos, para não se 

identificar a quem se referia, nomes de pessoas foram alterados por códigos, assim como 

algumas fontes foram retratadas pelas funções exercidas (no caso dos profissionais que 

atuam na Casa e que foram entrevistados). 

 

 

4.2.5 Diário de campo 

 

 

No diário de campo, o pesquisador lista e registra os aspectos mais relevantes que observa 

em seus contatos, não apenas na Casa da Menina Artesã, mas com as pessoas, órgãos 

públicos e atores sociais envolvidos. Assim, observações registradas da instituição (sede 

onde o programa de inclusão social se desenvolve) possibilitaram detectar instâncias de 

poder disciplinar e pastoral, bem como analisar atos e gestos de educadoras e aprendizes, 

posturas corporais, presença ou não do corpo/máquina, instrumentos utilizados (que 

revelariam a presença do poder disciplinar), bem como a organização do salão de trabalho 

(de modo a entender se ele funciona como um panóptico, detectar se as práticas 

privilegiam a vigilância, ou, ao contrário, se garantem o conforto das executantes).  

 

As observações foram desenvolvidas em visitas técnicas a instituição. A produção de 

artesanatos, na Casa da Menina Artesã, é organizada em arranjo físico celular – 

classificação proposta por Slack, Chambers e Johnston (2009) para caracterizar a 

distribuição de pessoas e ferramentas em diferentes “estações de trabalho”, cada uma com 

todos os recursos necessários para as operações. Nessas operações, seguindo rodízios, as 

adolescentes intercalam contatos com todas as educadoras sociais que atuam no programa. 

O pesquisador se posicionou, em cada fase da pesquisa, em células de trabalho específicas, 

de modo que experimentou diferentes perspectivas e teve diferentes visões do cotidiano de 

trabalho pesquisado. Isso lhe possibilitou observar como se estabelecem as relações de 

orientação e aprendizado. 

 

A prática do diário de campo é uma contribuição da Antropologia às Ciências Sociais. De 

acordo com o antropólogo Geertz (2011), em sua obra A Interpretação das culturas, o 
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pesquisador que assume o desafio de investigar e interpretar aspectos culturais 

(comportamentos, hábitos, costumes, crenças, etc.) desenvolve uma pesquisa etnográfica, 

cujos procedimentos principais consistem em observações diretas que, devidamente 

registradas em diários de campo, revelam as próprias percepções e interpretações acerca 

daquele universo estudado.  

 

O diário de campo é o instrumento mais comum entre os antropólogos. Para Geertz (2011), 

o empreendimento – ou resultado do esforço intelectual – em etnografia são “descrições 

densas”, resultado de transcrições de textos, genealogias, mapeamentos e diários de campo: 

 

O que o etnógrafo enfrenta, de fato – a não ser quando (como deve fazer, 
naturalmente) está seguindo as rotinas mais automatizadas de coletar dados – é 
uma multiplicidade de estruturas conceptuais complexas, muitas delas 
sobrepostas ou amarradas umas às outras, que são simultanemente estranhas, 
irregulares e inexplícitas, e que ele tem que, de alguma forma, primeiro 
apreender e depois apresentar. E isso é verdade em todos os níveis de atividade 
do seu trabalho de campo, mesmo o mais rotineiro: entrevistar informantes, 
observar rituais, deduzir os termos de parentesco, traçar as linhas de propriedade, 
fazer o censo doméstico... escrever seu diário. Fazer a etnografia é como tentar 
ler (no sentido de “construir uma leitura de”) um manuscrito estranho, 
desbotado, cheio de elipses, incoerências, emendas suspeitas e comentários 
tendenciosos, escrito não com os sinais convencionais do som, mas com 
exemplos transitórios de comportamento modelado (Geertz, 2011, p. 7). 

 

Breakwell (2010) aponta que existem diferentes técnicas de diário para coleta de dados, de 

modo que os registros podem ser gerados (ou confeccionados) tanto pelos sujeitos 

pesquisados, como pelo próprio pesquisador. Independente do tipo de diário adotado, há 

uma carga emocional presente na redação de um diário de campo, pois ele implica 

interpretação pessoal e subjetividade. 

 

 

4.2.6 Levantamento de documentos  

 

 

Na Casa da Menina Artesã, encontram-se documentos sob formatos de manuais, 

formulários, vídeo institucional, normas de conduta e projetos. Para Dantas, Oliveira e 

Yamamoto (2010), a pesquisa documental pode ser desenvolvida a partir do levantamento 

de dados advindos de registros, publicações e outras fontes que possibilitem a formação de 
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uma base de dados. Os autores recomendam delimitar critérios para selecionar e se 

apropriar, dentre todas, das informações documentadas mais relevantes. 

 

Tomando o projeto de genealogia proposto por Foucault como o modelo metodológico 

desta pesquisa e entendendo que documentos apresentam regulamentações registradas para 

a dinâmica da vida social de determinada população, adotou-se o ponto de vista 

foucaultiano: 

 

O trabalho do genealogista é demorar-se sobre os documentos que narram o 
cotidiano e os detalhes considerados banais, que pareciam não ter história. Trata-
se da ‘constituição de um saber histórico das lutas e a utilização deste saber nas 
táticas atuais’ (Foucault, 1979, p.171 apud Lemos e Cardoso Júnior, 2009, 
p.354). 

 

Visando o direcionamento para o desenvolvimento de análises, Pimentel (2001) aponta que 

a delimitação de categorias para análises depende da seleção e apropriação de documentos: 

produções – ou registros – de outras pessoas, ou entidades, cujos conhecimentos e 

descrições revelam contribuições (ou orientações) determinantes para a pesquisa. Além 

disso, é necessária a organização do material levantado para, finalmente, se conduzir as 

análises – respeitando o critério da fidelidade ao que se revela oficializado, para não se 

estabelecer distorções.  

 

Baseado em pesquisas históricas (de modo geral, elaboradas a partir de documentos), 

Foucault (2012) propõe o princípio da reconstituição, buscando conhecer o que apresenta 

(ou apresentava) a linguagem dos documentos levantados pelo pesquisador. Em se tratando 

de um registro referente a um passado, a linguagem de cada um revela silêncio, porém 

capaz de ser decifrado, partindo de considerações quanto ao momento em que foi 

elaborado. 

 
O documento, pois, não é mais, para a história, essa matéria inerte através da 
qual ela tenta reconstituir o que os homens fizeram ou dissertaram, o que é 
passado e o que deixa apenas rastros: ela procura definir, no próprio tecido 
documental, unidades, conjuntos, séries, relações (Foucault, 2012, p.8). 
 

 

Na perspectiva de Foucault (2012) o documento possibilita conhecer a memória de uma 

determinada população, visto que permite identificar de que modo – e para quais fins – foi 

elaborado, revelando rastros deixados pelos homens. Assim se confere a conversão de 
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documentos em monumentos, cabendo aos historiadores se voltarem para a arqueologia – 

ideia que Foucault (2012) define por descrição intrínseca do monumento (p.9). 

 

De modo complementar às proposições foucaultianas, entendendo que monumentos podem 

representar hábitos, costumes e valores preservados por uma determinada população, vale 

aplicar a iniciativa proposta por Pimentel (2001) quanto à especificação de termos-chaves 

na organização do material. Isso possibilita análises quantitativas (permitindo identificar 

termos que se repetem e se revelam mais frequentemente) e qualitativas (ao evidenciarem 

as principais influências ou questões mais abordadas). Aspectos cronológicos, delimitação 

de contextos e abordagens mais usuais também permitem a classificação de conteúdos 

coletados. As categorias listadas pelo pesquisador possibilitam, portanto, relacionar 

diferentes documentos e elucidar formas de desenvolvimento das análises, possibilitando 

inferências, observações ou comentários. 

 

Além de formulários que apresentam regulamentações de condutas e procedimentos 

internos, três diferentes versões (e atualizações) que oficializam os princípios e propósitos 

do programa de inclusão social da Casa da Menina Artesã fazem parte dos arquivos da 

coordenação que têm também vídeos apresentando a proposta e matérias publicadas em 

jornais. O registro e fichamento desses documentos, assim como, após leitura, as anotações 

sobre eles são os primeiros materiais do arquivo desta pesquisa. Documentos da Amac 

relacionados ao programa são também parte da pesquisa documental, assim como dados de 

contabilidade e logística, número de matrículas de aprendizes, informações sobre egressos 

e outros. 

 

 

4.2.7 Pesquisa junto a outros atores sociais 

 

 

O desenvolvimento do programa Casa da Menina Artesã implica relações estabelecidas 

com atores externos. Como exemplos, há empresários da cidade que contratam algumas 

egressas do programa, clientes que frequentam a Casa, participações em feiras, exposições 

e eventos (como um desfile de moda) realizados por grifes, lojas, escolas ou associações 

sediadas em Juiz de Fora e região. 
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Por se destacarem na constituição da rede de poder da Casa da Menina Artesã, foi relevante 

descrever também o que se observou com relação aos atores externos, ao longo do trabalho 

de campo: influências, contribuições e dependências reveladas pelos públicos e atores 

sociais do programa. Além disso, os vínculos praticados com “o mundo lá fora” – no caso, 

externo ao salão onde o programa se desenvolve – se revelaram em alguns discursos dos 

sujeitos entrevistados. 

 

 

4.3 Análises 

 

 

Concluída a etapa de campo, foi necessário tratar as informações e os dados obtidos. O 

conjunto do material coletado foi submetido a análises de discurso. As três versões do 

projeto da Casa da Menina Artesã, os registros e outros documentos, além de informações 

e dados coletados por meio das entrevistas, observações, conversas com atores sociais 

(público externo envolvido com o programa) e notas de diário de campo convergiram 

numa montagem simples, algumas vezes cronológica.  Como resultado, pretendeu-se obter 

uma narrativa que é a descrição do momento histórico vivido pela Casa da Menina Artesã, 

permitindo a conservação da singularidade e da dramaticidade do caso estudado 

(Machado, 2011, p.207). 

 

Optou-se por uma análise do discurso foucaultiana, buscando apreender e descrever os 

dispositivos de poder e saber presentes na Casa da Menina Artesã, numa perspectiva 

similar àquela proposta por Souza e Carrieri (2012): 

 

Foucault (2007), ao apresentar seu método arqueológico de estudo dos discursos, 
busca primeiramente diferenciá-lo da disciplina “História das Ideias”. Para o 
autor, o discurso tem um papel muito maior na sociedade do que simples reflexo 
das ideias, como algo ulterior às modificações no mundo material e na esfera 
ideal. Os discursos devem ser analisados ao longo da história como práticas 
discursivas, como agentes transformadores, reificadores e instauradores de 
verdades, poderes, convenções, instituições. Foucault (2006) propõe estudar a 
história dos discursos, ou a arqueologia do saber, que seria analisar os 
dispositivos de poder e de saber, que instauram verdades e silêncios. A partir da 
identificação de tais dispositivos, seria necessário investigar as condições em que 
os discursos surgem e funcionam, como eles se formam, quais as consequências 
de seu uso e quais as estratégias de poder imbuídas (2012, p.46). 
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Para trabalhar com a análise do discurso, Coyles (2010) aponta que, primeiro, há que se 

delimitar os textos a tratar. No caso desta pesquisa, há o discurso do Estado presente nos 

projetos oficiais de inclusão, o discurso do poder disciplinar e pastoral que surge nas falas 

da coordenadora, da pedagoga, das educadoras sociais e da assistente social, o discurso das 

meninas (sobre os artesanatos e fotos que fizeram), o discurso dos atores sociais em outros 

nódulos da rede e o discurso do pesquisador, no diário de campo. As entrevistas foram 

transcritas, as fotos reveladas e os escritos adicionais (de sujeitos participantes do estudo, 

de documentos e outros materiais) fichados e ordenados. Coyles (2010) lembra que a 

transcrição acurada é um processo demorado, que se torna ainda mais trabalhoso se o 

transcritor deseja incluir todo ‘hum’ ou ‘ah’ proferido pelos falantes e medir pausas na 

produção da fala (p.369). 

 

Para as análises de discurso desenvolvidas nesta pesquisa, foram seguidos os 

procedimentos delineados por Foucault (2010), por Coyles (2010) e por Souza e Carrieri 

(2012). Acerca dessa proposta de análise. A abordagem foucaltiana é apresentada por 

Machado (2011):  

 

O objetivo da análise é estabelecer relações entre os saberes – cada um 
considerado como possuindo positividade específica, a positividade do que foi 
efetivamente dito e deve ser aceito como tal e não julgado a partir de um saber 
posterior e superior – para que dessas relações surjam, em uma mesma época ou 
em épocas diferentes, compatibilidades e incompatibilidades que não sancionam 
ou invalidam, mas estabelecem regularidades, permitem individualizar 
formações discursivas (pp. VII-VIII). 

 

Acerca dos procedimentos adotados, convém complementar com o que Lemos e Cardoso 

Júnior (2009) apontaram ao constatarem que Foucault conceitua “dispositivo” como 

conjunto de medidas, ações e práticas orientadas para a análise de discursos, de poder e do 

processo de subjetivação, ressaltando que: 

 

Há uma polícia discursiva, de acordo com Foucault (2001), que filtra os 
discursos, apagando alguns, jogando luz sobre os outros, controlando quem fala 
e o que fala, fixando limites de fala, estabelecendo critérios para a fala, 
qualificando algumas falas, desautorizando outras, conservando alguns discursos 
em arquivos e banindo outros, definindo fronteiras de discursos em disciplinas 
específicas, produzindo veneração de determinados discursos, recortando-os e os 
recompondo sob novas roupagens (Lemos e Cardoso Júnior, 2009, p. 356). 
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Coyles (2010) argumenta que a realidade social é construída por meio de discursos. A 

análise do discurso apreende essa construção e busca compreender interações sociais 

estudando textos e mensagens, escritos ou falados. Por texto, Coyles (2010) entende tudo o 

que é manifestado por sujeitos, dentro de um contexto. Imagens fotográficas, igualmente, 

são textos discursivos passíveis de análises. O modelo de tratamento do material discursivo 

sugerido por que Coyles (2010) é uma análise foucaultiana do discurso (p. 367). Aqueles 

que a empregam, vêem o mundo como algo que tem uma realidade estrutural, a qual eles 

usualmente descrevem em termos de relações de poder; essas relações são vistas como 

sustentáculos do modo como entendemos e falamos sobre o mundo (p. 367).  

 

Sobre os procedimentos para se analisar discursos, Foucault (2010) levanta condições com 

as quais é possível se deparar ao buscar conhecer uma realidade, a exemplo de 

circunstâncias, ou instituições, que revelam influências para dominar os poderes do 

discurso. Para tanto, Foucault (2010) levanta três principais sistemas de exclusão que 

atingem o discurso: a palavra proibida, a segregação e a vontade de verdade. Ele enfatiza 

mais esse último, ressaltando seus impactos sobre os outros dois. 

 

Complementar aos procedimentos de exclusão, Foucault (2010) aponta outros igualmente 

aplicados sobre o discurso, que se revelam além das influências externas e, também, se 

evidenciam nas relações entre o poder e o desejo: são os procedimentos internos. Presentes 

no próprio discurso, eles exercem controle sob a forma de princípios de classificação, 

ordenação e distribuição das palavras para retratar um acontecimento ou revelá-lo ao 

acaso. Por exemplo, há os comentários ou a retomada de ideias que passam a constituir 

outros discursos relativos a um anterior. Todavia, o filósofo ressalta as distorções ao se 

retomar um primeiro (ou outro) discurso. Ainda que não existam distorções importantes, a 

repetição (ou a retomada) de um primeiro discurso conduz inevitavelmente à formação de 

novos discursos. 

 

Entrevistas, levantamento documental, fotos e diário também foram tratados como textos e 

submetidos a análises. Esse conjunto foi articulado à teoria apresentada no referencial 

teórico. O posicionamento8 dos diversos sujeitos foi descrito, sabendo-se que o próprio 

                                                           
8 Noção característica da análise foucaultiana do discurso, segundo Coyles (2010). 
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indivíduo constrói sua identidade9 por meio do seu discurso. Assim, consideraram-se as 

particularidades de cada discurso, a subjetividade de cada indivíduo, as condições e 

circunstâncias em que ele vive e como posiciona a si mesmo dentro de um discurso 

(Coyles, 2010, p. 368). Resumindo, foi identificado o que foi dito, por quem, onde e 

quando, o que aponta a atuação da rede de poder.   

 

Todavia, ao se conferir a presença de “chavões” e constantes repetições nos discursos das 

adolescentes entrevistadas, foi relevante, para este estudo, apropriar-se de pressupostos de 

Courtine (2006). Esse autor, em suas análises de discursos político, dedicou-se aos jargões, 

aos quais denominou langue de bois (língua de madeira), expressão encontrada em 

dicionários. Ela é antiga, tem equivalentes em outras línguas além da francesa e denota 

rigidez e insensibilidade. Charaudeau e Maingueneau (2004) referem-se a ela como 

langage figè (linguagem estereotipada) que se refere à manifestação de clichês, da 

representação de uma posição dogmática, possivelmente associada ao desvínculo do que é 

realmente (e subjetivamente) experimentado e vivido pelo sujeito. 

 

Charaudeau e Maingueneau (2004), ao mencionarem langage figè, referem-se às análises 

de Courtine (2006) de falas enunciadas em movimentos políticos, na França. Courtine 

mostrara como os discursos comunistas proferidos em maio de 1968, quando então 

provocaram mudanças sociais significativas, permaneceram repetitivos ao longo da década 

de 1970. Nessas análises, Courtine utilizou as repetições, citações, repetição de citações e 

comentários como marcadores que possibilitam captar a langue de bois ou o 

 

(...) discurso doutrinal: com seus efeitos de autoridade, a submissão daqueles que 
vêm enunciá-lo na voz sem nome de um mestre, neutro, universal, anônimo; o 
apagamento de si que está aí implicado, essa modalidade particular de divisão 
subjetiva na qual o que funda o discurso que o sujeito falante sustenta é, ao 
mesmo tempo, aquilo que o desapossa (pp. 92-93). 

 

                                                           
9
 Souza e Carrieri (2013), por sua vez, sugerem que a identidade é revelada no discurso de quem exerce 

práticas artísticas, inseridas num contexto de interações cotidianas com outras pessoas, igualmente 
envolvidas em produção artística (o que é o caso das meninas artesãs). 



67 

 

5. RESULTADOS 

 

 

5.1 – O contexto da pesquisa 

 

 

Em pleno centro da cidade, num local de fácil acesso a toda a população de Juiz de Fora, 

encontram-se instalados alguns dos principais programas do Departamento de Inclusão 

Produtiva (Dip) da Associação Municipal de Apoio Comunitário (Amac): educação para 

jovens e adultos (Eja) por meio da qual os garotos podem aprender habilidades artísticas, 

manuais e musicais (Casa do Pequeno Artista); serviços de Erradicação do Trabalho 

Infantil (Peti), Programa Municipal de Atendimento a Adolescentes (Promad) e a Casa da 

Menina Artesã. O que esses serviços apresentam em comum são as práticas de formação 

sócio-educativa. Todos esses programas e ações se desenvolvem num prédio histórico, 

tombado pelo Patrimônio Público Municipal, no qual, no século XIX, funcionava a 

Companhia Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri, empresa que, em sua existência, 

contribuiu significativamente para a economia e formação populacional do município.  

 

Figura 01: Panorâmica da fachada do edifício sede de alguns programas da Amac 

 
FONTE: Dados da pesquisa  

 

Pela história da instalação física, é notório o sentimento de honra compartilhado pelos 

funcionários da Amac que a ocupam cotidianamente. Isso se confirma pelo que 

eventualmente é pronunciado e observado nas condutas dos membros da Casa da Menina 

Artesã.  
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Assim, em um dos momentos do trabalho de campo, quando o pesquisador fez a primeira 

devolução (ou feedback) do que escrevera sobre este estudo de caso, a coordenadora do 

programa e a assistente social apontaram falhas e recomendaram os ajustes na escrita. 

Nesse momento, expressaram o sentimento de “honra” que experimentam pelo lugar onde 

estão sediadas. O pesquisador havia usado o termo “galpão” para descrever o local onde as 

meninas artesãs realizam suas atividades cotidianas. As duas funcionárias detalharam as 

características do prédio e, para tanto, solicitaram ao assistente administrativo que tirasse 

as medidas do espaço que designam por “salão”. Além disso, sugeriram o acesso ao 

Decreto Municipal n°4095, de 28 de dezembro de 1988, para que o pesquisador avaliasse a 

importância do tombamento do prédio histórico onde trabalham:   

 

Aqui não é um galpão! O programa da Casa funciona em um salão de, 
aproximadamente, 250 metros quadrados de um prédio histórico. Está aqui, na 
Lei Municipal, no Totem, você já viu? De repente, na lei pode ter a descrição da 
arquitetura. Eu não sei se nesse Totem, ou naquele de frente ao Cras, tem a lei 
municipal que tombou o prédio (Assistente social). 

 

Vale-se aqui da descrição que faz a assistente social da infraestrutura onde funcionam 

programas e serviços de assistência social oferecidos aos juizforanos. As populações 

assistidas pela Amac e pelo Dip apresentam características e condições de pobreza 

definidas segundo critérios e diretrizes. Quanto à Casa da Menina Artesã, um de seus 

propósitos é o de apresentar novas perspectivas para as adolescentes que se enquadram no 

que a assistente social denomina “vulnerabilidade social”:  

  

Esse é o termo da Assistência Social: “vulnerabilidade”. Por que, ao invés de 
usar pobreza? Vulnerabilidade porque ela [a mãe] tá vivendo aquele momento. 
Ela pode continuar na pobreza, mas ela pode sair da vulnerabilidade. A 
vulnerabilidade não é sinônimo de pobreza. Se ela está numa situação pobre, 
vive num barraquinho e tal... Mas o que acontece? Ela trabalha, o marido 
trabalha, as crianças estão na escola, têm uma faixa de renda às vezes em mais de 
dois salários... Ela pode sair de uma condição de vulnerabilidade, mas continua 
numa área de pobreza. (...) Quando você fala em vulnerabilidade pessoal, há a 
violência. E o social é a questão da renda. Então a assistência social usa esse 
termo. É real, está dentro da Loas, a Lei Orgânica de Assistência Social 
(Assistente social). 

 

A “vulnerabilidade social” das aprendizes da casa assemelha-se à situação de desfiliação 

social descrita por Castel (2012). Sem expor nenhuma das aprendizes e falando em termos 

gerais, a assistente social relata que os funcionários da Casa conhecem particularidades 

vividas por algumas delas, a exemplo de casos de assassinato, tráfico de drogas praticado 



69 

 

por pais e outros familiares, ocorrência de irmão guardando armas ilegais em residência, 

fome dentro de casa, meninas sendo re-encaminhadas para o abrigo. Essas são situações de 

risco pessoal e social vividas por muitas das participantes da Casa da Menina Artesã onde, 

conforme enfatiza a assistente social, se silenciam para não expor tantas dificuldades. 

Independentemente do estilo de vida que levam “no mundo lá fora”, na Casa, mantêm a 

disciplina. 

 

Figura 02: Porta de acesso ao programa Casa da Menina Artesã 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

A porta de acesso exclusivo, tanto às meninas que, diariamente, aprendem e aprimoram 

técnicas de bordado (além de estabelecerem trocas sociais), como a todos os demais atores 

sociais que, de modos específicos, se relacionam com o desenvolvimento do programa 

(seja através de visitas técnicas, para comercializar artesanatos, conversar com alguma das 

funcionárias, entregar alimentos, recursos ou doações, etc.), ilustra uma possível “divisão 

de perspectivas”. No universo “lá dentro” são disponibilizadas as construções de outras 

histórias, “melhores” do que a realidade “lá de fora”, representada pela vulnerabilidade 

social.  

 

Curiosamente, aos olhos do pesquisador, um detalhe chamou a atenção ao fotografar a 

fachada do prédio histórico: esculturas semelhantes ao que supõe ser Hermes, o Deus 



70 

 

Mensageiro, um símbolo de que dois mundos – ou tantos quantos revelarem vínculos, 

construindo diversidades – podem dialogar.   

  

Figura 03: Detalhes na fachada de arte expressionista do século XIX 

 
FONTE: Dados da pesquisa 

 

A entrada em prédio histórico e o confronto com uma segunda fachada da Casa da Menina 

Artesã, no hall de entrada do prédio, levam a analogias entre o ingresso no universo do 

programa pesquisado e a sensação de volta ao ambiente escolar. É como ser acolhido numa 

estrutura humilde, com motivos lúdicos em sua decoração.  

 

Figura 04: Hall de entrada da Casa da Menina Artesã  

 

FONTE: Dados da pesquisa  
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Supostamente, sensações semelhantes são vividas também pelos membros do programa, 

pelo menos em seus primeiros contatos, quando o inédito ainda desperta um olhar de 

curiosidade. Já a fala da assistente social aponta o cotidiano da Casa da Menina Artesã:   

 

O principal objetivo do programa é a formação humana do adolescente através 
do artesanato. A gente está dentro do programa da inclusão produtiva porque..., 
através do aprendizado do artesanato, ela vai buscar o trabalho, uma formação, 
uma inclusão no mercado podendo ser através do artesanato, ou mesmo abrir um 
próprio negócio. A partir do momento em que ela está aqui, ela tem chance de 
estar, futuramente, aprendendo esse ofício e ser incluída no mercado de trabalho; 
mas o que é o grande objetivo? Não é somente a inclusão produtiva, é a 
formação humana através do artesanato. Elas estão aqui, no artesanato, onde a 
gente tem a questão do sócio-educativo, tem palestras, entendeu? Que ajudam na 
formação das meninas. Não é meramente a inclusão produtiva. A inclusão social 
pode ser o fim, mas você tem a formação humana que está paralela a isso. Anda 
junto com a questão da formação porque ela tem que ter um... ela chega aqui... a 
questão da gravidez  na adolescência... a gente orienta. (...) Aqui a gente tem toda 
essa conversa, porque isso é formação humana. A saúde, a questão da higiene, 
isso tudo ajuda, Isso tudo vai ajudar no mercado de trabalho também. Então são 
coisas que andam juntas. (...) Elas também procuram trabalho por conta própria, 
não é só a gente que encaminha não. Tanto que o objetivo, se elas quiserem, 
podem ficar aqui até os 24 anos. Aqui elas vão ganhando, aos pouquinhos, vão 
aperfeiçoando o bordado, a técnica. Então isso é interessante (Assistente social). 

 

As observações diretas, realizadas com perspectiva etnográfica, conforme proposta por 

Geertz (2011), permitiram ao pesquisador não apenas conhecer a dinâmica e as rotinas, 

mas também descrever interações entre os sujeitos que compartilham o cotidiano 

institucional e os diferentes processos que aí ocorrem.  

 

O ingresso ao programa pode abrir caminho para a inserção social por meio do artesanato, 

mas, sobretudo, denuncia as desfiliações sociais vividas pelas meninas artesãs, tal como 

sugeridas por Castel (2012). De fato, elas chegam ao programa pela via da assistência 

social, como se recebessem uma ajuda: 

 

As adolescentes são encaminhadas pelos Cras, Creas e outros serviços oferecidos 
pela Amac. 90% pelo Cras, mas também tem o Creas, a Vara [da infância e da 
juventude] e tem também os outros serviços, como o Curumim, os Abrigos da 
Criança... (Assistente social). 

 

Segundo a assistente social, a Casa da Menina Artesã deve sempre ser abordada como um 

“programa”, porque, diferente de um “projeto, que tem início e fim, sua ação é continuada. 

De fato, a Casa institucionaliza rotinas. O convívio diário faz com que seus objetos 

adquiram significados que são compartilhados. É como se eles “adquirissem vida” própria: 
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por exemplo, o relógio pendurado na parede, os equipamentos que requerem maiores 

cuidados (como a máquina de costura e o ferro de passar), o antagonismo das duas lixeiras 

– estrategicamente posicionadas uma de frente a outra, com etiquetas que informam “seco” 

e “molhado” de modo que, além de despertarem para a consciência ecológica, também 

revelam critérios determinantes para a disciplina daquelas meninas com as quais esses 

objetos interagem. 

 

 

5.2 Convívio entre educadoras sociais e artesãs aprendizes: evidências da langue de 

bois e menções aos poderes pastoral e disciplinar 
 

 

Retratar a Casa da Menina Artesã e suas relações de poder não se restringe apenas a 

descrever as perspectivas de um pesquisador observador. É essencial ouvir as participantes 

do programa, de modo a conhecer suas percepções acerca de como se inserem – e se 

posicionam – no contexto investigado. Algumas das adolescentes foram entrevistadas e 

foram identificadas suas expectativas relativas à inclusão social pelo trabalho. As 

entrevistas foram conduzidas de modo a que experimentassem liberdade de se expressarem 

acerca de como se sentem em relação ao programa. Essa perspectiva advém das 

proposições de Foucault (2010) segundo as quais a fala de um indivíduo se situa num 

momento histórico específico, que lhe confere sua singularidade, porém sujeita a condições 

– ou restrições – institucionais (ou do próprio contexto no qual se insere). 

 

O desejo diz: ‘Eu não queria ter de entrar nesta ordem arriscada do discurso; não 
queria ter de me haver com o que tem de categórico e decisivo; gostaria que 
fosse ao meu redor como uma transparência calma, profunda, indefinidamente 
aberta, em que os outros respondessem à minha expectativa, e de onde as 
verdades se elevassem, uma a uma; eu não teria senão de me deixar levar, nela e 
por ela, como um destroço feliz’. E a instituição responde: ‘Você não tem por 
que temer começar; estamos todos aí para lhe mostrar que o discurso está na 
ordem das leis; que há muito tempo se cuida de sua aparição; que lhe foi 
preparado um lugar que o honra mas o desarma; e que, se lhe ocorre ter algum 
poder, é de nós, só de nós, que ele lhe advém’ (Foucault, 2010, p.7) 

 

Partindo das oposições entre o desejo individual e a instituição, Foucault (2010) toma o 

discurso como aquilo que se materializa por meio da fala ou da escrita. Todavia, ele 

argumenta que a produção de discursos é controlada por procedimentos que têm por função 
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conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua 

pesada e temível materialidade (p. 9). 

 

 

5.2.1 – A apresentação de livre-autoria 
 

 

Solicitou-se às adolescentes participantes que fotografassem uma peça que tivessem 

produzido e, em seguida, relatassem o que registraram. Isso foi feito dentro de um clima de 

informalidade, em que pudessem discorrer livremente. Seguem algumas fotos registradas, 

bem como as primeiras descrições e discursos de suas próprias autoras.  

 

Foto 01: Bolsa com borboletas 

 

   Fonte: Dados da pesquisa 

 

Essa peça, cuja produção durou um pouco mais de um mês, teve como motivos de ser a 

favorita para a participante, que está na Casa há mais de dois anos, as cores e técnicas de 

bordado que aprendeu e aplicou (rococó, ponto-sombra, “pé-de-galinha”). 

 

Em contato com outra menina artesã, participante da Casa há dois anos e seis meses, foi 

registrada a fala: um porta-documento. (...) vermelho, a miçanga amarela... Têm umas 

bolinhas, e... não lembro como chama o que tá no bordado... (Entrevistada 2). 
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Foto 02: Porta documentos 

 

   FONTE: Dados da pesquisa 

 

Assim como fez a primeira entrevistada (ambas são colegas), a autora deste “porta-

documentos” também o descreveu baseando-se nas cores e técnicas empregadas, 

enfatizando o “rococó”.  

 

Na terceira entrevista, com uma adolescente que completa um ano no programa, a peça, 

que levou uma semana para produzir, foi descrita igualmente falando-se dos pontos, das 

cores e do tecido: 

 

Foto 03: Chaveiro de flor 

 

FONTE: Dados da pesquisa 
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Aí eu usei o ponto corrente, o ponto cheio, ponto rococó e caseei com a miçanga 
roxa... Passei o dourado em volta, com ponto corrente... Coloquei a nuvem para 
o enchimento e... veludo atrás. Aqui, só isso que eu fiz. Ainda não terminei, 
porque disso eu vou fazer um chaveiro. Ainda falta colocar a miçanga com o 
mosquetão (Entrevistada 3). 

 

A quarta entrevistada, no programa há seis meses, revelou influência de um evento social 

sobre suas ideias de trabalho. A peça que produziu e fotografou custou três dias de sua 

dedicação, com nenhuma outra peça sendo feita em paralelo.  

 

Foto 04: Anjinho pingente 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

É um anjinho, um pingente de árvore de Natal, com as cores do Natal: vermelho, 
branco, amarelo e verde (Entrevistada 4). 

 

Questionada acerca de como foi produzir esse anjinho, a jovem apontou: 

 

Ah, para mim foi legal! Foi gostoso. Foi muito interessante. Foi novidade! Eu 
nunca tinha produzido uma peça de Natal; aí foi legal (Entrevistada 4). 

 

A quinta entrevistada, atuante no programa há cinco meses, ainda não havia interagido com 

uma das educadoras sociais que trabalha na Casa, uma vez que o sistema do programa é o 

“rodízio”: a cada mês, as meninas são orientadas por educadoras sociais específicas, cada 

qual com suas especialidades (dentre diferentes modelos de bolsas, bordados e acessórios). 

 

Essa entrevistada fotografou um item que produzira em dois meses, paralelamente a outro. 

Observa-se, em sua fala, que a peça fotografada foi relevante por representar o 
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aproveitamento de uma ideia que ela mesma teve, inspirada em conhecimento adquirido 

anteriormente, durante a confecção de outro item. Isso, ela disse, fez com que se sentisse 

animada para produzir a peça sendo que, quando ficou sabendo que ela tinha sido vendida, 

se sentiu valorizada por seu trabalho. 

 

Foto 05: Chaveirinho com mandala 

 

FONTE: Dados da pesquisa 

 

Questionada acerca de como foi propor a ideia de repetir uma peça anterior para adornar 

outro produto, a jovem confirma que a aceitação da educadora foi tranquila. Disse isso de 

modo tão enfático que o próprio pesquisador, tendo observado o contexto e os modos com 

que cada educadora social se relacionava com as meninas artesãs, indagou se foi quem ele 

imaginava. A entrevistada confirmou. 

 

Na sexta entrevista, com uma adolescente que participa do programa há seis meses 

(período que ela própria considera recente e ainda em fase de descobrir e explorar muitas 

novidades), foi enfatizado o prazer que ela experimenta ao aprender novidades. Seu 

entusiasmo para descrever a foto (na qual registrou uma de suas produções favoritas) se 

destacou em relação às outras entrevistadas. 

 

É uma nécessaire, cheia de cores, flores, folha, bem trabalhada. É mais para o 
verão, também. Porque ela traz um tom mais colorido. Verão traz tons bastante 
coloridos. Flor. Rosa, rosa pink, vermelho, roxo, amarelo, mais vermelho ainda. 
Vermelho escuro... (Entrevistada 6). 

 

 



77 

 

Foto 06: Nécessaire colorida 

 

FONTE: Dados da pesquisa  

 
 

Todavia, a maneira de “apresentar” o trabalho também se repetiu. Nesse caso, a 

entrevistada também se concentrou em listar as cores e técnicas aprendidas e aplicadas. Ela 

informou que levou uma semana para confeccionar a nécessaire, mesmo tendo levado a 

peça para casa, onde, explicou, foi bordando os detalhes menores, especificados pelo uso 

da técnica do “nó francês”, orgulhosa por ter feito sozinha. Frente ao levantamento das 

cores destacadas, a jovem especificou que “alegria, felicidade e amor” são sentimentos que 

tais cores transmitem a ela. Em decorrência dessa menção a sentimentos, foi questionada 

se, dentre tantas cores vivas, bem calorosas, ela havia expressado algum sentimento. 

 

Ah, eu tava alegre! Tava assim, mais feliz, andando com o pensamento nas 
alturas... Aí eu fiz, assim, desse jeito. Falei “Vou fazer bem colorido porque”... 
assim... eu sou bem alegre, então pensei “Vou colocar o que eu sou na minha 
bolsa”, entende? (Entrevistada 6). 

 

O que se observou foi que as meninas descreveram suas peças fotografadas apenas 

enumerando os materiais, cores e técnicas que aplicaram. Mal exploraram a manifestação 

do que sentiram e experimentaram durante o processo de bordar. Há uma ausência do 

“falar de si” que, conforme Coracini (2009), citando Foucault (2010), mostra um 

posicionamento de autoria em que experiência, criatividade e subjetividade são excluídas 

da própria produção.  
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Nas visitas técnicas foi observada a dependência que as aprendizes manifestam em relação 

ao “poder pastoral” das educadoras sociais, isso é, uma submissão às determinações de 

disciplina (em especial, acerca das orientações de trabalho, do que produzir e de como 

fazer) advindas daquelas que assumem a condição de “responsáveis” pelas dinâmicas – ou 

funcionamento – do programa.      

 

Além disso, a repetição das técnicas utilizadas (o “rococó” foi um termo comum nas falas) 

evidencia o que Courtine (2006) entende por langue de bois (língua de madeira). O que 

caracteriza a presença desse marcador em um discurso é a reiteração do idêntico, da 

repetição, da reprodução e do retorno a ideias que os sujeitos buscam conservar e 

perpetuar. O discurso limita-se ao que já está na memória de maneira saturada. Para 

Courtine (2006), a presença da langue de bois faz com que o discurso se torne 

inconsistente e vazio de sentido. Todavia, na perspectiva dos funcionários do programa, 

principalmente das educadoras sociais e da coordenadora, quando as meninas artesãs 

pronunciam os nomes das técnicas aprendidas, revelam mudanças de perspectivas, visto 

que transformações resultam do aprendizado. O discurso se renova à medida que elas 

sabem do que estão falando, especialmente quando identificam um saber próprio do ofício 

de artesãs (ou bordadeiras).   

 

 

5.2.2 – Evidências do poder disciplinar e pastoral 

 

 

As maneiras como são dadas, no cotidiano, as orientações para a tarefa de bordar foram 

objetos de observações. As educadoras foram comparadas quanto a seus posicionamentos 

diante das meninas durante o “rodízio”, quando então há trocas de células de trabalho e, 

consequentemente, de “orientadoras”. A sexta entrevistada foi questionada a respeito do 

espaço de liberdade deixado às meninas pelas educadoras e quanto à necessidade de 

orientação maior ou menor: é necessário que as educadoras “fiquem em cima”, 

demarcando cada etapa do aprendizado de bordar? A entrevistada respondeu: 

 

A gente precisa bastante de orientação. A gente quer fazer as coisas sozinha, mas 
sempre acaba saindo alguma coisa errada. A gente sempre precisa delas [das 
professoras]. Porque... assim... se elas não estivessem capacitadas para nos 
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ensinar... Elas são professoras, a gente somos alunos, então a gente temos que 
pedir orientação. Independente de qualquer coisa, a gente vai precisar delas em 
alguma hora. “Então, estou precisando disso...”, então elas vai e orientam a gente 
do mesmo jeito. É tranquila. Eu aceito bastante essa orientação (Entrevistada 6).  

 

A entrevistada completa, especificando como a maioria reage às condutas reguladoras das 

educadoras sociais, e repete falas de outras colegas. Ela descreve bem o que Foucault 

(2010) identifica como um procedimento de controle interno (do, e no, próprio discurso), 

evidenciando a presença do poder disciplinar: 

 

Tem algumas meninas que falam: “Ai, eu detesto fulana, porque fulana fica 
muito em cima! Fica corrigindo até a minha postura!”.  Eu também sou assim. 
Pelo menos na postura. Ficam implicando porque... Não vou falar nome não, mas 
é horrível. Mas tem uma professora, mesmo, que ela é bem dura na queda. Não 
pode ser uma pessoa tão dura. Que nem a “RS”. A “RS” é uma pessoa que é 
liberal. A gente pode dar a nossa opinião e tal... “Ah, eu acho que a cor pode ser 
essa, “RS”, o que você acha?”. Tem professora que não aceita isso, entende? Tem 
que ser do modelo dela, do jeitinho dela, o que ela quer. Eu acho mais gostoso 
lidar com uma professora, então, que te dá essa liberdade, porque nos dá uma 
oportunidade de nos expressar também, entende? (Entrevistada 6). 
 

 

Há, portanto, evidências de poder disciplinar e pastoral nas interações de aprendizagem. 

Questionou-se como foi produzir a peça fotografada, o que se sentiu e se experimentou 

durante a confecção e, principalmente, se o processo foi vivido de modo autônomo ou 

dependente das orientações das educadoras. 

 

A primeira entrevistada afirmou que se sentiu livre para escolher o modelo da bolsa que 

confeccionou, mas, ao pensar no modelo inicial, lembrou-se que, nessa primeira escolha, a 

decisão foi tomada junto com sua educadora social. Com isso, esse relato revela uma 

possível contradição: se a jovem experimentou liberdade de criação, o que revelaria sua 

autonomia e seu próprio poder de decisão para aplicar as habilidades aprendidas, ao 

afirmar depender da supervisão direta da educadora, evidencia a presença de técnicas de 

controle individual (governo de si) associadas a regulamentações aplicadas sobre as 

meninas artesãs, coerente com a concepção de Machado (2009) do poder pastoral. 

 

Cumprir as orientações das educadoras foi uma condição comum relatada pelas demais 

entrevistadas. A segunda adolescente, por exemplo, afirmou seguir as recomendações de 

uma educadora que, em vários momentos das visitas técnicas, foi percebida como uma das 

mais severas em relação a posturas físicas e a padronização das peças produzidas 
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(limitadas ao que ela determina que seja feito). Perguntada como se sentiu sob as 

orientações dessa educadora, vista por algumas meninas como muito sistemática e como 

alguém que “fica muito em cima”, a jovem disse: 

 

É que as meninas, às vezes, não gostam de escutar ninguém. Nem a “KL”, nem a 
“HK”, ninguém. Elas gostam de fazer as coisas com pouca bronca (Entrevistada 
2). 

 

É relevante observar, nessa fala, o termo “pouca bronca”. Como se fosse possível “medir” 

o nível de uma orientação, a entrevistada explica que prefere seguir recomendações e 

regulamentações, diferente de algumas colegas que, observa, não aceitam ouvir restrições 

ou se submeterem a regras ditadas pelos adultos da Casa da Menina Artesã. Para a jovem, 

uma “quantidade mínima” de norma imposta pelas educadoras se faz necessária e justifica 

que, assim, “a peça fica mais bonita”. 

 

A terceira entrevistada também disse confiar nas orientações. Porém, a peça que fotografou 

foi produzida enquanto esteve sob orientações de uma das educadoras que, conforme 

observado em várias visitas técnicas à Casa, é facilmente identificada como uma das mais 

carismáticas por parte das meninas artesãs: 

 

A “RS” me ajudou com alguns pontos, para que ficasse melhor. Ela me deixou 
mais livre. Ah... eu prefiro fazer sozinha, assim... do meu jeito mesmo 
(Entrevistada 3). 

 

Uma vez se referindo àquela educadora considerada carismática pela maioria das 

adolescentes, a entrevistada disse sobre suas condutas e orientações, comparadas às 

atitudes das demais educadoras sociais: 

 

Porque às vezes elas [as educadoras sociais] falam que elas que vão ajudar para 
ficar melhor. Às vezes ela fala “pode fazer do jeito que você quiser, como você 
quiser” (Entrevistada 3). 

 

A mesma educadora considerada carismática foi descrita pela quarta entrevistada que 

também relatou confiar nas recomendações dela (como fez a terceira entrevistada). 

Refletindo sobre o próprio discurso (“a educadora ajudou, mas só explicou o que deveria 

ser feito” – com ênfase no marcador “mas só”), a adolescente se posicionou declarando 
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que prefere se sujeitar a orientações que a deixam “com mais livre iniciativa”, uma vez que 

“é ruim ter que ficar com a pessoa em cima, ali, falando tudo o que você tem que fazer”. 

 

Observando que a quinta entrevistada apresentou a autoria de um produto que ela mesma 

havia imaginado, partindo da combinação com outro trabalho que concluíra anteriormente, 

sua descrição da orientação da educadora sintetizou-se no acompanhamento “passo-a-

passo” de modo “tranquilo”, sem precisar da intervenção (ou contribuição) de mais 

ninguém. Somente a educadora interveio, mas não em relação à costura, visto que toda a 

peça “foi costurada a mão mesmo”.  

 

A especificação da produção “a mão mesmo” reitera o controle para se operar a máquina 

de costura, visto que as meninas ainda não foram efetivamente capacitadas para usar tal 

ferramenta. Em visitas técnicas à Casa, observou-se que esse instrumento de trabalho fica 

alocado num dos cantos do salão e, geralmente, é operado por apenas uma funcionária, a 

única que sabe operá-la. No extremo oposto a esse equipamento uma função é exercida por 

uma menina a cada período (seguindo o regime de “rodízio”): o controle do fluxo de 

materiais, ao passo que o uso da máquina de costura é submetido a delegações, pois o 

programa não conta com uma educadora capaz de ensinar as meninas como utilizar esse 

recurso. Essa relação de permissão para o uso da máquina também se evidenciou no 

discurso da primeira entrevistada que, embora tenha declarado que fez a peça sozinha, 

precisou especificar que nem todo o processo de confecção foi concluído por ela: 

 

Teve a parte da costureira, claro, e da minha professora para escolher os panos 
para poder fazer os gominhos da bolsa (Entrevistada 1). 

 

 

5.2.3 – Capilaridade de poder no compartilhamento de aprendizados e atribuições 

 

 

Além das recomendações das educadoras sociais, as colegas também podem intervir e 

podem compartilhar a produção das peças. As interações entre as meninas artesãs se 

passam nessas trocas e distribuição de tarefas. Há, assim, uma orientação para o coletivo 

que está presente também nos turnos: ao se concluir o “expediente” em todas as células, 

sorteia-se quem assumirá a tarefa de varrer e limpar o local de trabalho. 
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Quanto a compartilhar bordados, a sexta entrevistada, concentrada em explicar as técnicas 

que havia aprendido e aplicado para gerar a peça (“nó francês, áster, ponto cheio”), 

afirmou confiar na ajuda de colegas, tanto na sua peça como para explorar novos 

conhecimentos no cotidiano na Casa. Diante da condição de experimentar novidades, ela se 

posicionou, destacando que isso remete a uma motivação para o trabalho: 

 

É interessante, é legal. Porque a gente aprende mais, fica mais ciente. E é até 
bom para a gente mesmo, porque a gente consegue... consegue assim... ter noção 
de que a gente ainda não aprendeu tudo. Aí dá mais um incentivo para a gente 
aprender mais. Isso é um incentivo (Entrevistada 6). 

 

Em relação ao que pensam e percebem do cotidiano no programa, do processo do 

aprendizado do artesanato e do domínio de habilidades técnicas de bordado, foi dito: 

 

Ah... é bom! Já fiz muita amizade aqui... Aprendi muito aqui... Converso com 
todo mundo. Aprendi a preservar as coisas, a valorizar o que a gente compra com 
o nosso dinheiro (Entrevistada 2). 

 

Aprendo técnicas de bordado e de convivência também. Eu gosto porque aqui eu 
aprendo umas coisas novas. Igual o ponto corrente, que a “RS” tinha me 
explicado. Esse eu nunca tinha visto. Aí a gente produziu isso nessa semana, 
quando eu fiquei sabendo, daí ela me ajudou e eu aprendi. E gostei. Eu gosto de 
ficar aqui. Também não sou de faltar. Eu só falto quando estou doente, e todas as 
faltas eu justifico e... Só! Gosto de vir aqui porque eu encontro com as meninas, 
com as professoras... (Entrevistada 3). 

 

Além das técnicas de bordado, o que mais eu aprendo aqui? Ah... o que eu posso 
falar? A me comportar... a viver com as pessoas, empreender... é isso! Ah, para 
mim é muito bom estar aqui. Ah... eu não sei dizer... Só sei que é bom! 
(Entrevistada 4). 

 

A quinta entrevistada não conseguiu referir-se a outro aprendizado na Casa da Menina 

Artesã, restringindo-se ao domínio de habilidades técnicas de bordado. Mas destaca que 

orientações quanto ao “comportamento, jeito de lidar com outras pessoas e respeitar as 

diferenças” consolidam uma contribuição do programa para a sua vida pessoal 

 
A sexta entrevistada enfatizou aspectos relacionados a sentimentos e à empolgação por 

participar do programa. Destacou que o que mais a motiva a frequentar a Casa é: 

 

Ah, eu acho que é aprender! A gente somos, assim, tipo uma família. Um puxa a 
orelha do outro. Tá errado, mete fumo mesmo, não liga. Então acho que essa 
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parte também é muito interessante para a gente. Um aprendizado, também, que é 
excelente. É isso (Entrevistada 6). 
 

E pondera que o aprendizado vivido na instituição não se limita ao bordado: 

 

Não. Na educação também. Funciona muito bem. Bastante. Nas nossas 
professoras, sabe? Elas não... As vezes a gente ta triste, a gente chega e conversa 
com elas... Sempre elas têm uma orientação, como se fosse uma mãe mesmo. 
Orientando seus filhos. Elas orientam muito bem. A gente precisa disso. “Ah, 
hoje eu to nervosa, tenho que estudar para a prova...”, elas falam: “Não. Esquece 
isso! Pensa no bordado. Quem sabe, você pensando no bordado, quando chegar 
na escola, você chega até empolgada para fazer a prova?” Entende? Isso é 
bastante interessante nelas (Entrevistada 6). 

 

Vale explorar, nessa última fala, uma ideia presente em outros posicionamentos das 

adolescentes entrevistadas: a associação da figura das educadoras sociais da Casa da 

Menina Artesã, com a representação do papel de “mães”. 

 

 

5.2.4 – Jargões relativos à “família” 

 

 

Ao relatarem como percebem as educadoras sociais apontadas como as “preferidas” de 

cada entrevistada, vê-se que a imagem se aproxima da ideia de “mãe”: 

 

Ah, eu adoro ela! Ah... é minha mãe, gente! Ai! Ela é como se fosse minha mãe. 
Ah, ela é super educada comigo, gentil, gente boa. É... cuida de mim como se 
fosse minha mãe de verdade, como se eu fosse um das filhas dela. Ela é especial 
(Entrevistada 1). 

 

Eu vejo as duas como mães. Elas cuidam muito bem da gente. Vai pelo amor, 
que eu vejo que elas têm pela gente, aqui dentro (Entrevistada 5). 

 

Posso falar três? A “RS”, a “KL” e a “ZZ”. Elas são bastante, assim, 
compreensivas. Qualquer problema, com elas a gente tem a liberdade de falar, 
entende? A gente fala o que a gente pensa. “Ah, hoje eu to nervosa por isso, por 
isso...” e elas não tem um tom rígido. Elas falam com aquele olhar “Nossa, você 
vai conseguir! Pare com isso...”. Entende? Isso é bastante legal nelas 
(Entrevistada 6). 

 

De acordo com Courtine (2006), foi a partir dos anos 80 que o termo langue de bois passou 

a ser usado como metáfora de linguagem estereotipada e de clichês dos discursos 

dogmáticos que excluem a realidade vivida e a subjetividade. Originalmente a langue de 
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bois foi detectada em análises de propagandas e de discursos políticos. Semelhantemente, o 

termo se aplica também a contingências de rarefação de discursos, como no caso das 

meninas artesãs, ao usaram o “clichê” “mães” para classificar – ou rotular – as educadoras.  

 

Cada entrevistada descreveu sua orientadora favorita e a razão de se sentirem cativadas. O 

jargão “mãe” está sempre implícito, aparecendo em termos como “carinhosa, legal e boa”, 

atribuídos àquelas educadoras: 

 

Eu acho que elas são carinhosas, trata a gente bem... É isso! A “HK”... ela é mais 
engraçada, chega mais alegre. A “TK” é uma pessoa alegre e calma até demais. A 
mais carinhosa? Ah... a tia “HK” também! (Entrevistada 2). 

 

Da “KL”! Porque ela não é de ficar em cima. Ela fala que pode fazer do seu 
jeito. Eu acho ela uma pessoa muito legal. Eu gosto dela (Entrevistada 3). 

 

Da “RS” e da “KL”. Porque são as mais legais, em todos os sentidos! A “RS” é 
legal, ela é gente boa, não fica em cima, para ver as coisas... ah, ela é legal! A 
“KL” tem um jeito de durona mas no fundo, no fundo, é legal também. Ela 
também está ali, ajudando, sabe? Para o que precisar, ela ajuda. (Entrevistada 4). 

 

Da “HK” e da “TK”. São gente boa, tratam a gente muito bem, sabem o que 
falar, na hora, não falam sem pensar, as vezes (Entrevistada 5). 

 

Concentrada em caracterizar, de modo geral, como são as educadoras sociais na Casa da 

Menina Artesã, a sexta entrevistada diz: 

 

Ah, cada uma tem um jeito! Tem uma que é mais brincalhona, tem uma que é 
mais rígida, tem outra que é mais exigente, mas não tão exigente, é mais ou 
menos, é meio termo. Tem uma que é mais espontânea, que deixa mais a gente 
fazer o que quiser, ou a gente borda do nosso jeito, a gente tem que colocar a 
nossa vida no bordado, entende? Tem professoras que é assim (Entrevistada 6).    

 

 

5.2.5 – Estranhamento perante atitudes dos funcionários e procedimentos de exclusão 

 

 

Acerca de atitudes que observam em outras pessoas, principalmente em relação às 

educadoras sociais e demais funcionários, algumas das artesãs entrevistadas relataram 

aspectos e condutas que não gostam: 
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Eu gosto da tia “HK”, da “RS” e da “TK” porque elas são calmas, elas não ficam 
gritando. Eu não gosto de gente que grita. Ah... que grita não, que fala alto. Eu 
não gosto... Aqui tem (risos) você sabe quem é! (Entrevistada 2). 
 
 
Não gosto de quem fala sem pensar. Aqui tem gente assim. Uma professora 
mesmo. Acho que o que as pessoas, o que ela é no dia a dia, ela passa para a 
outra. Porque não adianta você mostrar uma coisa que você não é para as outras 
pessoas, porque isso não vai te trazer boas referências, ser uma pessoa que você 
não é. Então ela tem que mostrar, realmente, a pessoa que ela (Entrevistada 5). 

 

A sexta entrevistada destacou a atitude que a incomoda no dia a dia na Casa: o tom rígido 

praticado por algumas funcionárias da instituição. Indica assim a dificuldade que 

reconhece para lidar com pessoas assim: 

 

Ah, é difícil, sabe, porque... a gente vem, assim, não só para aprender, mas a 
gente tem que demonstrar um pouco, sabe... É... como posso falar? É difícil você 
ter que lidar com umas pessoas assim porque a gente fica sem opinião própria. A 
gente tem que viver a base do que ela quer, entende? É horrível! (Entrevistada 6). 

 

As meninas destacam, nessas falas, o que não gostam, mas sem revelar a quem atribuem 

suas críticas, e tomam o cuidado de deixar que o próprio pesquisador levante suas 

suposições. Essa observação remete às concepções de Foucault (2010) quanto aos 

procedimentos de exclusão e interdição que se impõem sobre os discursos, restringindo o 

que pode – e o que não pode – ser dito, dependendo da circunstância e de quem fala. Tabu 

do objeto, ritual da circunstância, direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala: 

temos aí o jogo de três tipos de interdições que se cruzam, se reforçam ou se compensam, 

formando uma grade complexa que não cessa de se modificar (Foucault, 2010, p. 9). As 

interdições, na perspectiva foucaultiana de análise do discurso, revelam ligações com o 

desejo e com o poder. 

 

Em certos momentos da entrevista, a sexta entrevistada enfatiza sentir-se bem motivada a 

bordar, inclusive porque acredita que expressa seus sentimentos nas peças que produz. Daí 

considerar “horrível” submeter-se à condição de “ficar sem opinião própria”, submissa a 

uma educadora social rígida e que restringe suas possibilidades de criação. Para pesquisar a 

criatividade e auto-expressão (condições que podem revelar autonomia), foi perguntado a 

essa adolescente se, de um modo geral, com base no que vive na Casa, é mais frequente 

deparar-se com oportunidades para se expressar ou com instâncias de obediências. 
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Ah, eu acho que há bastante dos dois, mas eu acho que tem mais da expressão, 
porque elas não são, assim, algumas delas não são tão rígidas, mas outras são. E 
esse negócio de ir trocando de mesa, a gente vai aprendendo a conviver com 
cada uma. A gente conhece o jeitinho de cada uma. Nisso a gente já vai pegando 
as “manha”, o jeito de fazer do jeito que elas quer. Só que ainda existe um pouco 
de, sei lá, de... como fala? De pessoas que ficam em cima, sabe? “Ah, não! Tem 
que ser desse jeito!”, ou “Ah, não! Não pode demorar tanto! Você tem que fazer 
isso!”. Então tem algumas professoras que não nos incentiva, entende? “Ah, faz 
do jeito que você quiser”, se sai errado, e ainda fala assim. De vez em quando a 
gente sai triste, chateado, a gente fica assim: “Poxa, a pessoa não confia na 
gente!” A gente precisa de ter confiança (Entrevistada 6). 

 

Além da gíria, própria da linguagem adolescente (“as manha”, o que significa “o jeito certo 

de fazer a coisa”) presente nesse discurso, destaca-se, nessa mesma fala, a percepção dos 

efeitos de trabalharem em “rodízios”, em redistribuições pelas mesas dispostas no salão. 

Com efeito, a cada mês, as meninas artesãs se qualificam para bordar peças específicas, 

que correspondem às especialidades de cada educadora social que compõe a estrutura do 

programa: uma confecciona bolsas, a outra privilegia os bordados e a última, os acessórios. 

 

Além disso, também está presente nessa fala a retomada do que a adolescente ouve das 

educadoras sociais, como discursos primeiros, bem como as reclamações possivelmente 

levantadas por outras colegas com as quais interage. Basear-se no que foi dito por outros 

(repetição de discursos primeiros) evidencia o que Foucault (2010) associa a 

procedimentos de controle interno. Desvia-se o foco da ideia exposta de quem o manifesta 

ao se embasar em outros discursos. Entretanto, o filósofo ressalta que mesmo essa 

retomada a um primeiro discurso promove a formação de novos discursos. Logo, reclamar 

falta de incentivo devido a condutas reguladoras impostas pelas educadoras sociais, bem 

como a necessidade de que os outros confiem na qualidade do seu trabalho representam 

opiniões próprias a essa entrevistada.  

 

 

5.2.6 – Apropriações do conhecimento e poder adquirido para o mundo lá fora 

 

 

Perguntou-se a uma das entrevistadas se ela julgava a confiança no que as educadoras 

sociais ensinam e orientam como base para, em oportunidades futuras, lidar com desafios 

de trabalho e conviver socialmente “no mundo lá fora”, além das paredes da Casa da 

Menina Artesã. 
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Eu acho! E isso representa um aprendizado forte aqui. Representa, e muito! 
Demais! Representa mesmo! (Entrevistada 6). 

 

Para comparar o que é percebido “dentro” e “fora” e entender a trajetória de uma 

integrante da Casa da Menina Artesã, em uma das visitas técnicas à instituição, durante a 

etapa de observações, o pesquisador buscou conhecer as dinâmicas da Casa. Na ocasião, a 

assistente social explicou a existência e propósito do “Sistema JF Social”, um software 

criado pela Amac com base no cadastramento de dados de diferentes projetos da 

Associação. Desenvolvido em período anterior ao Programa Bolsa-Família, o site fornece 

cadastros e registros de atendimentos. A aplicabilidade desse sistema, para a Casa da 

Menina Artesã concentra-se no encaminhamento das solicitações emitidas pelos Cras da 

cidade relativas à inserção de novas participantes no projeto. 

 

Todavia, a operacionalização do “Sistema JF Social” limita-se aos funcionários da Amac. 

Com isso, para complementar o entendimento do processo de entrada das adolescentes, 

partindo de suas próprias perspectivas, objetivou-se conhecer como sucederam seus 

contatos com o programa. Com isso, foi perguntado de que maneira ocorreu o ingresso na 

Casa. 

 

Eu tinha vontade de vir. Aí minha mãe foi lá fazer a minha inscrição, aí me 
chamaram. Eu fiquei sabendo porque uma colega minha já fez. Ela não está aqui, 
hoje mais não (Entrevistada 2). 

 

Ah, eu gostava... Eu tinha interesse porque todas as minhas colegas tinham 
passado pela casa. Aí eu achava legal. Aí eu fui no Cras e pedi para minha mãe 
para fazer minha inscrição (Entrevistada 4). 

 

A terceira entrevistada destacou que não foi chamada de imediato, quando efetuada sua 

inscrição. Ela precisou esperar dois anos para conseguir o efetivo ingresso na Casa da 

Menina Artesã (isso porque o número de alunas no curso introdutório é limitado).  

 

Como que eu vim? Ah, eu vim sem aprender nada e chegando aqui eu aprendi... 
Antes eu não tinha muita noção do bordado aí, chegando aqui, a gente tem noção 
de como que é. Aí a gente aprende vários bordados. Como eu não tinha muita 
noção, quando a gente chega aqui, a gente aprende bastante. Não só do bordado, 
mas do artesanato também (Entrevistada 5).  
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Além da oportunidade de aprender a bordar, a quinta entrevistada explicou que ficou 

sabendo da existência da Casa através do Cras do bairro onde reside, ressaltando que: 

 

Eles [funcionários e assistentes sociais do Creas] falam bastante quando a gente 
vai fazer a inscrição, aí eles falam bastante dos cursos da Amac. Quem tem 
condições baixas, que não tem muito o que fazer da vida, vai pra lá. As crianças 
que ficam muito na rua, vai lá. Aí falam dos cursos que tem para criança que fica 
muito à-toa, que é de ficar muito na rua, vai lá, aí a assistente social oferece o 
Curumim [outro programa da Amac] para a pessoa, para a criança que fica na 
parte da manhã, ou da tarde, para sair um pouco da rua. Não sou de ficar na rua. 
Sou só à-toa mesmo (Entrevistada 5). 

 

Observa-se que um dos principais motivos, reconhecidos pela adolescente, para participar 

da Casa da Menina Artesã é não querer “ficar à-toa”. Ela quer se incluir às “populações 

ativas” e “sadias”, de acordo com ideal preconizado pelo Estado (Foucault, 1977, 1978a, 

2001, 2011a; Martins e Peixoto Júnior, 2009) e quer sujeitar-se ao poder disciplinar e ao 

biopoder. Isso porque se vê como alguém que é “à-toa mesmo”, que “tem condições 

baixas, que não tem muito o que fazer da vida”. 

 

Já a sexta entrevistada conheceu a Casa da Menina Artesã através de sua família. É curioso 

o fato de que ela mora em Juiz de Fora justamente para participar do programa. 

 

A minha mãe trabalha no Pró-Idoso e ela já me falava que tinha o curso aqui 
embaixo, que era para eu vir para aqui. Eu nem morava aqui, eu morava no Rio. 
Eu vim pra cá, aí eu passei um tempo com a minha mãe e comecei a gostar 
daqui, de Juiz de Fora. Vim, morei com ela, aí assim que fiquei sabendo desse 
curso pensei “Nossa, que oportunidade legal! Eu quero!”. Aí ela veio, conversou 
direitinho, mas foi muito difícil, porque demorou para eu ser chamada. Fiquei 
alguns meses assim. Aí no dia que eu fui chamada, nossa! Levei até um susto. Eu 
falei “Mãe, não acredito, eu fui chamada”, entende? Aí eu gostei muito. Nossa! 
O pessoal foi super educado. São muito gente boa eles (Entrevistada 6).  

 

Nessas duas últimas falas estão presentes duas ideias advindas de terceiros, possivelmente 

fontes que revelam a incidência do biopoder e da governamentalidade que, segundo 

Martins e Peixoto Júnior (2009), caracterizam a condição de membro de uma população 

sadia, com capacidades e interesse em assumir um ofício. De fato, Garcia (2009) 

argumenta que a experiência com o poder pastoral orienta os sujeitos nessa direção.  

 

Townley (2007), por sua vez, entende que a sujeição ao poder pastoral, especialmente no 

contexto de um ambiente de trabalho, torna o sujeito governável. É o que se passa com a 
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quinta entrevistada: baseada no que ouviu sobre os programas da Amac, diretamente dos 

funcionários dessa organização, retoma a ideia de que membros de classes sociais em 

situação de vulnerabilidade social, principalmente jovens, não devem “ficar à-toa, nas 

ruas”. Já a sexta entrevistada repete que a experiência na Casa da Menina Artesã “é uma 

oportunidade legal”, o que teria ouvido de egressas do programa, inclusive em falas 

registradas em vídeo institucional, um dos documentos levantados nesta pesquisa. 

 

Na realização das entrevistas, foi apresentada a questão “Se você não tivesse vendido essa 

peça e pudesse presentear alguém com ela, para quem seria?”. A quarta entrevistada, de 

fato, ainda não havia vendido sua peça no momento da entrevista. As demais sim e elas 

apontaram as pessoas que mais estimavam. A segunda e a terceira entrevistadas gostariam 

de presentear a própria educadora social que acompanhou toda a produção. A quinta, por se 

sentir bem acolhida pela assistente social do programa, gostaria de poder retribuir seu 

carinho. Da mesma forma, a quarta entrevistada afirmou que presentearia o próprio 

pesquisador (supostamente, por ter experimentado “prazer” ao falar de si). 

 

Retomando o “dentro” e “fora” da Casa, algumas meninas imaginaram o que fariam 

quando saírem do programa. Tanto a quarta entrevistada como a sexta falaram que 

pretendiam continuar bordando e que planejavam, paralelamente, cursar faculdades. Por 

influência de uma tia, a terceira entrevistada pretendia se tornar enfermeira e a segunda 

manifestou certa dificuldade para especificar “o que pode vir a acontecer”, completando 

não saber, ainda, que curso pretende seguir, oscilando entre Direito e Música. As quatro 

gostariam de continuar trabalhando com bordado. Com isso, apresentam-se como “boas 

aprendizes”, fiéis ao que percebem como propósito do programa Casa da Menina Artesã, 

bem como podem ter desenvolvido o prazer pelo trabalho artesanal. Nessa condição 

“idealizada” (que esperam seja percebida pelo outro como atitude delas mesmas) e 

reveladora de uma opinião padronizada (que lhes dá o sentimento de “pertencer” a um 

determinado grupo), aproximam-se das teorizações de Courtine (2006) relativas aos 

discursos preservados por uma população. 

 

Courtine (2006) aponta que, ao longo dos anos 1980 e 1990, a langue de bois tornou-se 

popular em análises de discursos, principalmente propagandistas. Seu sucesso se deveu à 

possibilidade de relativizar aspectos polêmicos relativos às construções de opiniões 
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públicas, sobretudo as que resultam de estratégias empregadas por aparelhos do Estado e 

atores políticos. A langue de bois permite desconsiderar o que há de individual (único, 

subjetivo) em um sujeito que, ao reproduzir discursos, revela seu sentimento de pertença a 

um determinado grupo. 

 

(...) os fenômenos que caracterizam a língua de madeira não decorrem, 
unicamente, de uma degradação teratológica das línguas, mas também de 
fenômenos que permitem a todo locutor, mesmo não legítimo, tomar a palavra e 
guardá-la; apropriando-se das fórmulas rituais, consagradas, o locutor se faz 
reconhecer como pertencente a um grupo falando em nome desse (Courtine, 
2006, p. 306). 

 

Embora a terceira, a quarta e a sexta entrevistadas tenham declarado uma mesma opinião 

(a vontade de continuar trabalhando com o bordado), a quinta, entretanto, apresentou uma 

perspectiva diferente, preferindo ingressar na carreira militar a continuar trabalhando com 

a arte. 

 

 

5.2.7 – Ênfases a autonomia, rigidez e poder 

 

 

Identificado o interesse pela carreira militar, de uma das entrevistadas, e considerando que 

o Exército é instituição que influencia diretamente a individualidade de seus membros por 

meio do poder disciplinar, foi perguntado à quinta entrevistada se ela percebia, na 

experiência de menina artesã, alguma contribuição para seguir a carreira militar. Haveria 

alguma coisa no dia a dia da Casa que pudesse se aplicar à carreira militar? A resposta é 

muito próxima ao que Foucault (2001) define como poder disciplinar, isso é, algo que 

incide sobre o corpo do indivíduo: 

 
Sim, o comportamento. O jeito de lidar com as pessoas. Postura. Eu acho que é a 
postura, que a gente aprende aqui (Entrevistada 5). 

 

Essa fala abarca um dos principais elementos comumente presente nos discursos de quem 

atua na Casa da Menina Artesã, um “chavão” (langue de bois) sempre presente nas falas 

das educadoras sociais, assistentes administrativos, assistente social e coordenadora do 

programa: trata-se do ideal almejado pela instituição, o de orientar as meninas para 

apresentarem disciplina (principalmente no que se refere às posturas que manifestam 
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durante as tarefas diárias, ou que possam vir a manifestar no momento de uma entrevista 

para emprego), conforme muitas vezes foi observado, e escutado, na realização de visitas 

técnicas.  

 

Apesar da observação (em visitas técnicas) de que o propósito de seguir carreira militar é 

influente sobre a população jovem de baixa renda, objetivando estabelecer uma analogia 

entre os “dois mundos” da quinta entrevistada – o Exército e a Casa da Menina Artesã –, 

perguntou-se a ela se, dentro da Casa, identificaria alguém que se portasse como um 

sargento. Em meio a risos, ela disse: “Não, aqui não”. Para ela, “Aqui (na Casa) é mais 

tranquilo”, ao passo que “Lá fora (no Exército) é bem mais rígido”. 

 

Ela afirmou querer essa “rigidez” para si própria, explicando que não pretende se deparar 

com alguém que seja rígido com ela, tampouco ser rígida com outras pessoas. Ela explicou 

que a rigidez que objetiva conhecer é uma “postura na vida”, como quem concorda que o 

organismo individual deva se portar como uma “máquina” ajustada às regulamentações e 

ordens determinadas pela vida em sociedade – o que revelaria a presença do biopoder: 

 

Não... só para aprender a ter um pouco de postura na vida. O jeito de ser, a 
maneira de ser com as pessoas. O jeito de se tratar. Eu acho que é isso 
(Entrevistada 5). 

 

Outro aspecto relevante, presente nas entrevistadas, que remete a “rigidez”, “postura” e 

“disciplina”, consiste na manipulação de alguns materiais. Na fase de observação, durante 

as visitas técnicas, o pesquisador percebeu que os tecidos mais caros são conservados em 

duas caixas sob o controle das funcionárias do programa (assistentes administrativos e 

educadoras sociais, principalmente). Numa das visitas, quando o auxiliar administrativo se 

mostrou encarregado de “proteger” o conteúdo dessas caixas, uma das meninas pretendeu 

utilizar os recursos que estavam ali armazenados. Ela foi imediatamente repreendida, 

primeiro por uma colega e, em seguida, pelo assistente administrativo que, em tom de 

brincadeira, advertiu: “Se você cortar um desses tecidos, eu corto o seu pescoço!”. Em 

outro momento, foi observado que, ao retornar para a produção, após o lanche, a assistente 

administrativa advertiu todas as meninas contra o mau uso de alguns tecidos (como o 

veludo, por exemplo, mantido sob controle das funcionárias, justamente para que ninguém 

execute o corte errado, ou danifique o material caro). 
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Todo o cuidado é investido na manipulação e conservação de materiais mais nobres. 

Inclusive isso retrata um dos temas abordados em encontros de formação sócio-educativa 

visando orientar as adolescentes para não desperdiçarem os recursos com os quais 

trabalham (um dia, no futuro, conforme a coordenadora acredita, deverão apresentar em 

seus ambientes de trabalho a consciência da necessidade de não desperdiçar).  

 

 

5.2.8 – O valor do trabalho para o público externo e o poder de gerar renda 

 

 

O motivo mais comum da visita de agentes externos é o interesse por comprar alguma peça 

produzida pelas meninas artesãs. O comércio de artesanatos é o principal vínculo mantido 

com o público “de fora”. As peças não são comercializadas apenas na lojinha da sede: o 

programa se associa também a eventos ou feiras. É através das vendas dos artesanatos que 

as participantes se tornam conhecidas pelo público em geral. Às peças terminadas, são 

aplicadas etiquetas com os preços (cujos valores são determinados, geralmente, pela 

coordenadora, assistente administrativa, ou por um conjunto de funcionários, quando há 

dificuldades para se precisar valores), junto aos respectivos nomes das meninas que 

produziram cada peça. Quando uma peça é vendida, 70% do valor do preço de venda é 

destinado à autora (daí o registro na etiqueta). O “ganho financeiro”, fator presente na 

cultura do mercado de trabalho na sociedade “lá fora”, aparece assim “dentro” da Casa.  

 

Depois de colocados os preços e autorias, os itens vão para a lojinha, são encaminhados 

diretamente para exposições em feiras (ou outros eventos) ou diretamente entregues a 

clientes que os tenham encomendado. 

 

Indagadas acerca de como se sentiam diante da venda de suas respectivas produções, a 

primeira e a segunda entrevistadas foram diretas afirmando que “É bom!”. As demais 

compartilham a opinião de que ficam felizes ao constatarem que outras pessoas valorizam 

o que produzem:  
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Eu fico feliz. Porque... quase todas as minhas peças vende. Igual a que eu fiz 
com a “HK”. Eu fiz uma bolsa, e a bolsa vendeu no outro dia. Foi ali, para o 
Promad (Entrevistada 3). 
 

Ah... eu fiquei muito feliz, por saber que as coisas que eu faço as pessoas 
gostam. O dinheirinho também é bom (Entrevistada 4). 

 

Algumas peças são vendidas diretamente para uma loja de grife na cidade, externa ao 

programa. Essa loja está no universo dos “atores sociais” que interagem com a Casa.  

 

A terceira entrevistada mencionou que a peça que fotografou foi vendida para um 

funcionário do Promad (outro programa da Amac), o que lhe possibilitou divulgar o seu 

nome e ganhar um dinheirinho. Isso evidencia a relação da Casa com outro “ator social” 

que representa o público externo ao programa.  

 

Quanto a outras interações com atores sociais, a sexta entrevistada comparou vender as 

peças na própria Casa da Menina Artesã ou atender a encomendas (alternativa que consiste 

em bordar na respectiva residência, atendendo a pedidos externos, num contrato firmado 

entre as próprias meninas com outras pessoas com quem convivem, revelando, aqui, uma 

interação direta com um “ator social” representante do público externo). Assim, ao se 

lembrar da venda da peça que fotografou, ela relatou: 

 

Foi muito interessante. Eu acho que, igual algumas meninas daqui, da Casa, que 
já tem experiência de pegar mais de trinta bordados para fazer para já ser 
vendidos, já estão até pagos... Aí dá mais inspiração, mas a gente vê assim: 
“Nossa, não foi encomendado!”. A pessoa gostou e levou é mais interessante, é 
mais gostoso (Entrevistada 6).  

 

Ressaltando que ela prefere ver uma peça ser vendida que atender a uma encomenda, a 

adolescente completou: 

 

Porque... eu sei lá, é difícil explicar, mas porque eu acho que, assim, nos dá a 
impressão de que “nossa! Bordei bem, então!”. Entende? Agora, encomenda não. 
Encomenda a pessoa ta levando porque viu outra [peça] e quer igual. Agora essa 
[para ser vendida] não, a gente faz sem nenhum interesse e a pessoa gosta, 
“Nossa, eu quero levar!”. Aí dá até uma surpresa para a gente. A gente fala: “O 
que é isso, gente? Não bordei nada.” E a pessoa “Nossa! Bordou muito nessa 
bolsa!”. É interessante isso (Entrevistada 6). 
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A experiência de bordar para atender a encomendas foi relatada também pelas outras 

entrevistadas, exceto a terceira. Para explicar como se sentiu ao atender a uma encomenda 

(enquanto experiência paralela ao que vive na Casa da Menina Artesã), a sexta entrevistada 

argumentou que essa situação de venda pode gerar uma boa renda. Quanto a essa 

finalidade de gerar renda, ela diz:  

 

Ah, eu acho legal, porque não é só como se fosse um trabalho. Às vezes a pessoa 
não gosta do trabalho, mas faz só pelo trabalho. A gente não. A gente gosta de 
bordar e ainda ganha um dinheiro. É um bônus, entende? (Entrevistada 6). 

 

Todas as entrevistadas confiam que poderiam obter renda atendendo clientes externos se 

bordassem, em suas respectivas casas, peças semelhantes às que foram fotografadas. 

Poderiam bordá-las sem depender das orientações/intervenções das educadoras sociais do 

programa. Todavia, manifestam o prazer em serem “meninas artesãs”, o que se revela nas 

falas: 

 

Ah, eu acho que... A experiência na Casa da Menina Artesã mudou muito minha 
vida porque eu convivo com muitas pessoas diferentes. Ah, é legal conviver com 
pessoas diferentes, você saber que nem todo mundo é igual, que cada um tem seu 
modo de pensar... É isso! (Entrevistada 4). 
 

Eu indicaria a Casa da Menina Artesã para uma amiga. Eu diria a ela que aqui se 
aprende muitas coisas, que o que você aprende aqui pode levar para fora, 
também (Entrevistada 5). 
 

É muito bom! É muito bom mesmo. Sei lá, a gente também não somos 
reconhecidas só pelo povo, assim, da nossa idade, porque a gente fala do 
bordado e “Nossa! Que isso, gente? Como vocês conseguem fazer isso? Eu não 
faria”. Aí eu falo: “Gente, eu falava a mesma coisa...”. Não só por eles, que é da 
mesma idade, mas também pelas pessoas dos 18 pra cima também tem se 
interessado bastante pelo bordado. Tem pessoas que vem até a gente e fala: 
“Quero uma professora! Você não quer ser professora da gente não?”. Aí a gente 
fala: “Somos apenas alunas”. A gente vê isso fora da Casa e é bem interessante 
isso, a gente é reconhecida bastante (Entrevistada 6).   
 

 

Concluídas essas entrevistas, foi possível compreender como as entrevistadas participam 

do grupo das meninas artesãs. Elas se apropriam das regras a que estão sujeitas, que 

chegam a elas a partir do exercício institucional do poder pastoral e segundo as 

contingências do poder capilar. Ao comunicarem um mesmo discurso, rarefeito, retomado 

de discursos anteriores, com grande emprego de clichês e voltado à preservação e repetição 

de opiniões comuns, as entrevistadas se reconhecem como pertencentes ao grupo da Casa 
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da Menina Artesã. Estão doutrinadas, são membros do que Foucault (2010) denomina 

“sociedade de discurso” em que, aparentemente, a única condição requerida é o 

reconhecimento das mesmas verdades e a aceitação de certa regra – mais ou menos 

flexível – de conformidade com os discursos validados (p.42).  

 

Quando descrevem as educadoras sociais que as introduzem no ofício de artesãs, as 

meninas as valorizam, confirmando assim proposições de Foucault (2010) acerca da 

apropriação social dos discursos: todo sistema de educação é uma maneira política de 

manter ou de modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles 

trazem consigo (p.44). Em outras palavras, a preservação dos ideais da Casa da Menina 

Artesã, presente nos diferentes discursos, revela que as relações de poder instituídas pelos 

órgãos públicos e seus agentes são naturalmente consolidadas, evidenciando o sucesso do 

poder disciplinar (e do pastoral) no funcionamento cotidiano da Casa. 

 

 

5.3 Rotinas das educadoras sociais e suas percepções de poder 

 

 

No conjunto de profissionais atuantes na Casa da Menina Artesã, as mais “visíveis” são as 

docentes responsáveis precipuamente pelo exercício do poder pastoral. Todavia, elas não se 

classificam como “professoras”.  A assistente social do programa explica: a função, no 

papel, é ‘educador’. Elas podem ter o papel de instrutor; mas, no papel, contratado, como 

‘educador social’. A assistente social refere-se ao registro do cargo na Carteira de 

Trabalho, à natureza do vínculo empregatício e à formação de cada uma das educadoras 

sociais do programa: há uma pedagoga entre elas. A assistente social separa os funcionários 

segundo suas diferentes atribuições e enfatiza o papel dos que se dedicam às práticas do 

poder disciplinar (ênfase dada também pelas meninas artesãs ao descreverem seu 

cotidiano, como se viu): 

 
Eles também são educadores. Porque a cozinheira também é educadora, ela 
orienta quanto a lavar a mão, ao ir ao banheiro, ‘não pega com a mão, pega com 
a pá’. Ela está orientando, ela está educando. Então todos nós somos educadores. 
No caso da professora, é porque ela é contratada como “educadora social”, como 
está lá, na carteira de trabalho, mas na realidade, todos nós somos educadores. 
Cada um dentro da sua função (Assistente social).   
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A assistente social explica que, antes, todas as funcionárias da Amac vestiam um uniforme 

para o trabalho, mas que, com o tempo, esse “instrumento” se perdeu e que a Associação 

não confeccionou outros uniformes. Independente do uso de um “instrumento” que 

discrimine funções, a participação das educadoras sociais também surgiu como 

determinante, nesta pesquisa. Elas representam uma “categoria social” importante na 

organização e no funcionamento da instituição. Assim, as entrevistas realizadas com elas 

permitiram conhecer representações da Casa, resgatar memórias (Bourdieu, 2011) e, 

também, comparar diferentes pontos de vista sobre a mesma realidade compartilhada, 

quesito essencial do estudo de caso (Yin, 2010). 

 

As condutas das educadoras sociais são percebidas e julgadas de modos diferentes pelas 

meninas artesãs (que lhes conferem um status distinto).  As entrevistas com as educadoras 

apontaram alguns antagonismos relativos a perspectivas e posicionamentos o que, de 

acordo com Bourdieu (2011), reflete a realidade social: 

 

Esse perspectivismo nada tem de um relativismo subjetivista, que conduziria a 
uma forma de cinismo ou de niilismo. Ele está realmente fundado na própria 
realidade do mundo social e contribui para explicar grande parte do que acontece 
neste mundo, e, em particular, inumeráveis sofrimentos oriundos do choque de 
interesses, de disposições e de estilos de vida diferentes que a coabitação 
favorece, principalmente no local de residência ou no ambiente de trabalho, de 
pessoas diferindo sob todos esses aspectos (Bourdieu, 2011, p.12) 

 

Todavia, os propósitos de uma educadora social na Casa se revelam diferentes do que está 

registrado no projeto e nos próprios arquivos do programa. Nesses documentos, um dos 

principais objetivos (senão o principal) é o de encaminhar as adolescentes ao mercado de 

trabalho. Isso não é primordial nas perspectivas das que assumem a “linha de frente”. O 

distanciamento dessa diretriz aparece na definição dada pelas profissionais das atividades 

internas que orientam o trabalho. A relevância do desenvolvimento da criatividade, 

importante no encaminhamento ao mercado de trabalho, por exemplo, é minimizada: 

 

Nem sempre todas têm a habilidade de criar. A professora – Educadora social – 
muitas vezes ajuda na criação. Pede uma orientação, tenta buscar isso na 
adolescente, tenta desenvolver isso, mas nem todas conseguem ser criativas para 
montar. Então a professora está sempre orientando: na cor, no tipo de trabalho, 
sobre o que fazer com aquele material, com aquela florzinha que a menina 
produziu. Algumas não. Algumas são “safas”; nem todas têm essa questão. Então 
não “estima-se”; existe uma possibilidade, uma provocação, existe uma 
orientação para que isso venha a ser desenvolvido, mas não é um fato, não é uma 
obrigatoriedade. Até porque tem algumas que têm comprometimento, têm 
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algumas que têm déficit de atenção, onde essa criatividade nunca vai existir (...). 
Aqui elas são provocadas. Elas são provocadas, são estimuladas, são orientadas a 
buscar essa criatividade, mas isso não é um fator de permanência, de 
participação no programa. É como eu te falei, nem todas têm. Nem todas vão ter 
(Assistente social).  

 

Referindo-se às interações das educadoras sociais com as adolescentes, a assistente social 

diferencia, dentro do programa, oficina e ações ministradas para formação sócio-educativa. 

Oficina é o espaço de construção, de confecção, onde as meninas artesãs praticam as 

técnicas do bordado. As ações de formação sócio-educativa se realizam mensalmente 

(geralmente na última sexta-feira de cada mês), representando um momento estratégico 

para abordar assuntos de interesse para a formação das meninas. O propósito é “provocar” 

as adolescentes para despertar nelas habilidades requeridas para o exercício de alguma 

profissão: 

 

Eu acho que alguém, aqui, tinha que assumir uma frente de formar um banco de 
meninas para o mercado de trabalho. E essas meninas deveriam ter mais 
condições de poderem estar aptas a esse mercado de trabalho. Cursos que a gente 
poderia correr atrás para elas, entendeu? Se viesse alguém, de fora, não para 
falar, mas para pôr em prática alguma coisa. Porque muitas delas não vão 
trabalhar só com o bordado. Muitas vão trabalhar com... Por exemplo... muitas 
poderiam trabalhar como assistentes de protético, porque elas têm habilidade 
manual. Ou para trabalhar em floriculturas, para fazerem arranjos de flores, 
porque eu sei que têm pessoas que são especialistas nisso, entendeu? Então eu 
acho que elas tinham que ter mais capacitação para isso, entendeu? E aumentar 
esse leque de técnicas para elas poderem abrir mais as cabeças delas e terem 
mais acesso, se for fazer algum negocinho lá fora, abrir uma microempresa... 
Poderem passar isso para frente (Educadora social 1). 

 

Essa educadora entrevistada sente-se frustrada por não ver movimentos nem testemunhar 

mudanças que espera acontecerem na Casa. Ela defende que o programa deveria ser mais 

divulgado; as profissionais que atuam na Casa poderiam se envolver em iniciativas de 

disseminar mais a proposta junto a outros atores sociais (ou entidades externas) de modo a 

formar canais para o efetivo direcionamento das adolescentes para o mercado de trabalho. 

Isso poderia ocorrer mediante parcerias com cursos profissionalizantes e contatos diretos 

com potenciais empregadores. Ela acredita que isso beneficiaria mais as meninas 

participantes, já que: 

 
(...) o nosso interesse maior é o bem delas. Tirá-las de qualquer situação, assim, 
que elas possam estar vivendo durante a tarde [referindo-se ao contraturno, na 
parte do dia em que não estão na Casa] que, acredito, não tenha valor nenhum na 
vida delas, e estar trazendo ações para elas abrirem a visão, para amadurecerem 
um pouco mais, valorizar aquilo que tem que ser valorizado e começar a 
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empreitada da vida profissional delas. Elas custam tanto a amadurecer, né? 
Nossa! (Educadora social 1). 

 

A expectativa da Educadora social é a de que as iniciativas internas ao programa não se 

limitem a “provocações” vinculadas à possível desfiliação social vivida pelas adolescentes. 

Infere-se que ela considera significativa a formação sócio-educativa, mas “quer fazer mais” 

pelo desenvolvimento das meninas artesãs. Essa convicção também se revela nas 

esperanças da pedagoga da Casa, ao apontar que, quanto à política, acha extremamente 

importante que o programa seja mais divulgado – principalmente para preservar sua 

continuidade e capacidade de atender a uma população maior, a outras meninas que 

venham buscar e participar da Casa da Menina Artesã. Para a pedagoga, a falta de apoio 

político – nem tanto financeiro, mas de reconhecimento e divulgação –, é uma condição 

que a angustia.  

 

É possível também identificar, nas práticas do programa, os “desvínculos” com uma das 

propostas do projeto da Casa, em especial no que tange ao encaminhamento das 

adolescentes para o mercado de trabalho e à maior valorização do acolhimento oferecido às 

participantes (enfatizando a formação delas): 

 

Sabe que eu não penso nessas coisas?! Eu acho que assim... a cada menina que 
chega aqui, eu, mais ou menos, convivo com cada uma do jeito que eu vejo 
como cada uma é. Eu acho que elas até gostam disso, porque como aqui a gente 
tem pouca menina, e tem espaço para conversar com cada uma... Então a gente 
sabe. Têm umas que têm mais dificuldade, a gente vai mais devagar. Têm outras 
que você pode dar mais coisas, mais rápido, porque elas vão bordar mais rápido. 
Agora, eu não sei, mercado de trabalho? Eu acho que no mundo, lá fora... eu não 
sei. Assim, elas saem daqui, e eu acho elas muito novas, entendeu? Para sair já 
pronta para trabalhar. Eu acho que nessa idade ninguém tem... É muito difícil, 
nessa idade começar a trabalhar, ter esse negócio que a gente chama de 
responsabilidade, de chegar na hora, de fazer aquilo se pedem, direitinho, 
entendeu? Eu acho que assim... mas eu acho que elas gostam, porque, por 
exemplo, a gente sabe o nome de cada uma, a gente sabe do problema de cada 
uma, a gente sabe da dificuldade de cada uma. Então é legal quando você vê uma 
que ficou mais tempo, como que ta, se chegou, aqui, bordando de um jeito, como 
que já ta, agora, o comportamento e o jeito de bordar... É isso o que eu acho, 
entendeu? Agora, lá fora, eu não sei... (Educadora social 2). 

 

No interior da Casa, essa educadora destaca que:  

 

O que me deixa feliz é ver que as meninas estão bem, que elas estão bem, que 
elas saem daqui com uma cara boa, que elas saem daqui brincando, que elas 
brincam muito com a gente, que elas estão felizes aqui dentro... Isso é o que me 
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deixa bem, porque eu acho que bordadeira é difícil, entendeu? O que me deixa 
feliz é ver as meninas alegres (Educadora social 2).  

 

No programa, há a opinião comum sobre a importância do bem-estar das adolescentes. 

Assim, a terceira educadora social entrevistada enumera casos de meninas que, 

inicialmente tímidas, despertaram para a valorização da própria auto-estima: 

 

Eu gosto muito de lidar com elas. Cada dia é uma experiência nova. Cada dia é 
um aprendizado diferente. É um aprendizado de humildade que você vê. São 
pequenas coisas que emocionam a gente. No final, depois é que a gente vê que 
alguns conselhos serviram para ajudá-las. A gente observa como cada uma delas 
mudou. Depois é que a gente pensa, porque a gente não faz pensando na gente, 
faz pensando na menina. A gente pensa mais é nelas. Elas são o foco. Quando 
elas estão bem, a gente não pensa que é por causa da gente, a gente sabe que é 
porque elas estão no caminho, que tem tudo para dar errado; mas também, a 
gente confiar nas meninas é a melhor coisa que tem. Porque o voto de confiança 
que nós estamos dando para elas é determinante! É confiança, é respeito, é 
gostar; e o carinho que elas não têm em casa, elas têm que receber aqui. Isso eu 
já vi que é essencial. Têm umas que falam que os meus filhos são os irmãos 
delas. São várias! Elas se colocam como família. É determinante você não isolar. 
Aqui você tem que tratá-las num contexto só. Não tem que ter diferença. Tem 
que ter respeito, mas a gente tem que abraçar elas. Antes não tinha isso, agora 
tem! Todas a gente abraça, beija... aquelas que se chegam na gente e querem isso. 
Têm umas que falam: ‘Tia, não vou te beijar para não tirar a minha maquiagem’. 
No início quando eu entrei aqui, não tinha isso; aí não sei se foi porque eu fui me 
doando e elas foram pegando confiança comigo (Educadora social 3). 

 

Ela conta que algumas meninas, depois que saem do programa para trabalhar no mercado, 

“lá fora”, voltam apenas para encontrá-la, para matar saudade. A própria educadora social 

reconhece o hábito das meninas de considerá-la uma figura materna. Essa percepção é 

comum, na Casa; entre as aprendizes, tornou-se um jargão atribuírem a algumas 

educadoras o papel de mães.  Tal langue de bois revela, sobretudo, o exercício do poder 

pastoral no contexto pesquisado. 

 

A gente vê, assim, a pessoa crescendo, vencendo, mas é pelo esforço delas. 
Porque a nossa participação, aqui... São nessas horas em que elas estão com a 
gente. Nada mais! Da parte de educadora, não tem mais. Nessas horas, aqui, a 
gente não tem telefone, a gente não tem endereço, não tem nada. A gente não 
sabe quem é mãe, quem é pai, o histórico de vida delas... Algumas pessoas a 
gente sabe sim, porque têm umas que se abrem mais, aí falam. Eu gosto! Eu 
sinto falta! Fiquei fora por uma semana, já estava louca para voltar. E elas 
também perguntam da faculdade, quando eu saio daqui. Elas se interessam por 
você. É muito engraçado, porque a gente tem elas no facebook... E mesmo pelo 
face a gente dá alguns puxões de orelha... a gente mantém esse contato. A gente 
tem que ter essa aproximação com elas. Elas têm que se sentir acolhidas, e que 
nós somos uma extensão da vida delas. Não é só a casa, não é só... Quando a 
gente dá carinho, a gente recebe muito carinho. A gente recebe um trabalho 
bonito. A gente recebe a atenção delas, elas se soltam mais... É isso! (Educadora 
social 3). 
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Observa-se, nessa fala, que o vínculo afetivo se estende para “o mundo lá fora”. As trocas 

afetivas, a convivência das educadoras com aprendizes também se estabelece em seus 

ambientes particulares (em suas respectivas residências, ao interagirem pelas redes sociais 

da internet). Curiosamente, as meninas artesãs também estabeleceram contato com o 

pesquisador por redes sociais, como amigas potenciais, interessadas em firmar vínculos.  

 

A segunda educadora social entrevistada destaca a transformação que observa na Casa, 

contando o caso de uma das meninas que, por ser tão pequena, parece mais frágil e que, ao 

chegar à Casa, era muito tímida. A entrevistada revela carinho ao descrever que, hoje, vê 

essa mesma garota interagindo mais com as colegas, mais feliz e segura de si: 

 

Então você vê que a menina está rindo, brincando com as outras. Isso, para mim, 
já está bom. Você vê que ela está num lugar legal, que todo mundo, aqui, trata 
elas muito bem, que elas estão, aqui, num ambiente limpinho, banheiro limpinho, 
comida gostosa. Todo mundo trata bem... O [assistente administrativo] brinca 
com elas o tempo todo... Então eu acho que isso é importante, sabe? Eu acho que 
isso é o que vale. Não acho que sejam grandes coisas não, eu acho que são 
pequenas coisas, e eu acho que isso é bom para elas, no futuro, quando tiverem 
lembranças do tempo delas de 14, 15, anos, eu acho que vai ser uma lembrança 
boa. Pode ser que sirva para alguma coisa, para elas, mais para frente. Eu espero 
que sirva (Educadora social 2). 

 

O modo como são trabalhadas as relações interpessoais é fator determinante para a 

constituição de poderes (disciplinar, pastoral, capilar) e da autonomia de cada participante 

da Casa da Menina Artesã, como se observa na fala da educadora: 

 

A relação interpessoal que a adolescente pode dar, abrir caminhos para outras 
coisas, e o que eu acho, por exemplo, se você ensinar qualquer tipo de Arte, ela 
abre o horizonte para outros setores da vida: a criatividade, consegue abrir sua 
mente para trabalhar outras coisas na vida. Embora eu, particularmente, tenha em 
mente a questão do mercado de trabalho. Porque é o que eu queria, muito, abrir 
para elas. Então é o conjunto de coisas, mas que isso tudo encaminhando para 
uma questão profissional, entendeu? Mas o trabalho começa, sim, com a relação 
interpessoal. Porque as técnicas que elas aprendem trabalham essa relação. Tanto 
que, quando a gente tem muita afinidade com a menina, a gente quer ter essa 
relação bem de perto. Então ela se sente mais segura. Eu falo isso para elas: “não 
sei se vocês vão passar por isso, mas se forem, comecem a ter autonomia na 
questão de: ‘O que eu faço aqui?’. E ao invés de me esperarem, respondam: ‘Já 
ta pronto!’.” Porque aí eu vou falar: “Ta legal...” Ou “Pode melhorar...”; 
entendeu? Mas isso elas têm que buscar, porque nesse período delas estarem 
aqui, com a gente, eu acho que é mais isso... abrir esse caminho através dessa 
relação de professor com aluno, ou de qualquer outro funcionário daqui. Elas 
gostam de todo mundo aqui. Tudo faz parte do contexto. Mas o que eu queria... 
queria não! Quero! É essa parceria aumentar para elas saírem daqui já 
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encaminhadas para alguma coisa... seja o que for... Para continuar! As que 
querem, né? Claro, as que se dedicam, porque a vida é assim, de quem tem que 
correr atrás. E é engraçado porque as melhores que a gente já teve aqui, elas já 
estão no mercado de trabalho; mas têm outras aqui, que a gente quer encaminhar 
também. Então é isso que a gente quer. E que o lado político não atrapalhe. 
(Educadora social 1).   

 

Nessa fala, destacam-se a menção às influências políticas sobre a Casa da Menina Artesã, 

além da ressalva relativa à efetiva inclusão social pelo trabalho, pretendida como objetivo 

burocrático (de acordo com o que está formalizado no projeto). Todavia, as práticas 

políticas não se limitam aos atores externos (em especial a assistência social promovida 

por um órgão da Prefeitura de Juiz de Fora), mas também se faz presente nas interações 

dos profissionais do programa.  

 

 

5.3.1 – Críticas ao exercício de poder dentro da Casa da Menina Artesã 

 

 

Dentre as educadoras sociais entrevistadas, uma apresentou um posicionamento particular 

acerca das relações de poder internas do programa. Ela conta a sua história na Amac, 

ressaltando ter trabalhado em outro programa (Curumim), ao qual não se ajustou, devido à 

violência que observava ser praticada pelos meninos atendidos, bem como não ter se 

ajustado às tarefas para as quais era delegada. Devido ao seu interesse de trabalhar com 

artes e artesanato, teve conhecimento da Casa da Menina Artesã e insistiu para ser 

transferida para o programa. Ela pontuou que dificuldades maiores foram superadas em 

experiências anteriores – as quais, ela acredita, serviram de base para alcançar as 

competências necessárias para o trabalho que exerce atualmente. 

 

Éramos três instrutoras: eu, a TK e a MS. Um trabalho mais fácil, porque a gente 
começou a colocar assim... a mexer com acessórios. Eu gostava muito dessa 
parte de colar, de bijuterias. Gostei muito de trabalhar com isso. Gostei muito de 
lidar com design de peças, porque eu gosto de desenhar, gosto de pegar uma 
régua e riscar, para ficar direitinho ali, entendeu? Coisa que aqui elas não tinham 
ainda isso. Então eu tinha isso, de pegar essa parte com elas, entendeu? Aí veio 
outra gestão [refere-se à Prefeitura Municipal]. Então eu fiz, em 2003, um 
concurso para regente na Educação. Os 50 primeiros iam ser efetivados. Eu 
passei em 49°. Então eles começavam a mandar a chamada para você fazer um 
contrato que, automaticamente, a partir desse contrato você era efetivado. Aí eu 
comuniquei aqui que, como tinha mudado a diretoria da Amac, eu comuniquei, 
elas gostaram muito de mim, e tal. Aí eu falei: ‘Gente, não dá! Eu vou ganhar o 
mesmo valor trabalhando metade do tempo. Eu tenho que correr atrás de mais 



102 

 

coisa, então’. Aí elas abriram um processo seletivo interno e um dos cargos era 
Técnica em Artes, entendeu? Tiveram outros cargos também... Pedagoga... Então 
eu fiz, eu e mais um. Só tinha uma vaga aqui. Então eu consegui passar, acertei 
uma questão a mais que ele, consegui vir para a frente dele. E a diretora do Dip 
me colocou como a responsável pela oficina, entendeu? Então eu não tinha 
mais... Eu senti, pra caramba, na época. Foi uma mudança radical, eu tive outras 
funções, e o “tête-à-tête” com as meninas ia parar de rolar, entendeu? Então eu 
fiquei um tempo supervisionado, fazendo planejamento. Eu tenho até hoje tudo 
desenhado. Peça por peça, colar por colar. Tudo eu desenhava e colocava ‘aqui é 
branco, aqui é preto, isso aqui é esse material, aquilo ali...’ eu fazia o molde e o 
desenho especificando, assim, minuciosamente, para colocar para uma educadora 
e falar assim: ‘Trabalhe essa peça com as meninas’. Nós tivemos desfiles, foram 
dois desfiles, eram muito mais feiras que a gente tinha. A gente tinha, também, 
não sei se você ouviu falar, uma lojinha na rodoviária, que tinha uma venda alta, 
uma venda nossa (Educadora social 1). 

 

A entrevistada manifesta já ter assumido posição de destaque dentro do grupo quando pôde 

assumir maiores responsabilidades, em especial pelo cargo que um dia assumiu. Porém, 

essa condição não representa mais a sua atual posição na equipe de profissionais que 

integram a Casa. Com isso, declara uma espécie de frustração, como base para criticar os 

modos como o programa é coordenado atualmente.  

 

Eu custei a sair dessa ligação com as meninas e fiquei um bom tempo assim, 
entendeu? Foram uns cinco anos. Aí quando a KL [antiga chefe do Dip]... Passei 
um ‘perrengue danado’, porque a KL me deixava louca, louca, porque ela não 
admitia nem que se repetisse peça. Era uma doideira. Então quer dizer, em 
relação ao poder, às vezes você fica perdido, porque até você se situar, vem outro 
e te tira, te remaneja. Aí a CD voltou; ela se afastou durante um tempo, um ano. 
E quando ela voltou, não era mais a KL, era a LD [atual chefe do Dip]. E a LD, 
ela tem essa coisa de lidar... no início, pelo menos, ela deu amplos poderes para 
as suas coordenadoras. E a CD achava que eu tinha que voltar a ser educadora 
porque, eu acho, eu deixava as demais em condição de “melindre”... Eu não sei! 
Eu entendi isso (Educadora social 1). 

 

Nesse ponto, a educadora entrevistada explica que a diretora do Dip, de antes, de fato, 

controlava mais rigorosamente as produções das meninas artesãs, de modo a 

confeccionarem apenas o que ela autorizava a fazer. E enfatiza que, a todo o momento, 

esclarecia às meninas que o trabalho das educadoras consiste em orientar como fazer o que 

deve ser feito. 

 

Agora eu to voltando. No início do ano passado eu voltei a fazer mais esse 
trabalho de perto, mas eu acho que aqui perdeu pra caramba, porque não tem 
ninguém nessa função [de designer de peças]. Aqui, se acaba um material, o 
problema passa pro outro, pro outro... O outro vê, o outro vê... Teve excesso de 
peça (tudo igual), sabe? Porque não tinha o controle. Aí eu fui cobrando aos 
poucos e alguns problemas foram passados para a assistente administrativa... 
Então eu acho que, com isso, a oficina perdeu, mas eu ganhei. Por quê? Porque 
eu trabalho menos e ganho mais. Mantenho o mesmo valor que ganhava. Então 
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tem essas coisas, infelizmente. Por exemplo, se amanhã alguém tira a [atual 
coordenadora] daqui, vai vir outra e eu tenho que ficar exposta ao que o outro... 
Então eu acho que há essa questão de... Essa influência é forte e é um lado 
negativo, entendeu? Porque você, enquanto profissional, você não consegue se 
entregar. E olha que eu bato o pé. Eu bato o pé, eu brigo, eu insisto, entendeu? 
Porque eu acho que se é para você trabalhar e não ta legal o resultado do seu 
trabalho, você tem que ter qualidade. E para você ter qualidade, você tem que 
colocar seu planejamento em prática. É óbvio que a gente não pode ser, também, 
topetudo a ponto de não ouvir os outros, entendeu? Porque o trabalho em equipe 
é importante (Educadora social 1).   

 

A entrevistada reclama da postura centralizadora assumida pela atual coordenadora da 

Casa, ressaltando que compreende o forte vínculo afetivo dessa com o programa, mas que, 

acredita, esse “xodó” acaba atrapalhando, pois impede que os demais membros assumam 

autonomia.  

 

Quando eu te falo que sou topetuda, que eu bato o pé, que eu brigo, às vezes, ela 
[a coordenadora] sabe disso, porque, em todas as reuniões, o que eu quero falar, 
eu falo. Se eu sou contra, eu falo sozinha, porque do resto... ninguém! Todo 
mundo tem medo. Não entendo... (Educadora social 1).  

 

A entrevistada questiona a liderança da equipe, a ausência de respeito a cada função, 

principalmente no que tange às especificações e definições de cada papel. Ela aborda isso 

descrevendo as interferências sobre as tarefas que deveriam ser exclusivas da pedagoga. 

Acredita que o trabalho “perde o sentido” se o funcionário não pode efetivamente aplicar o 

que sabe em suas produções. 

 

Eu acho que isso aqui tinha que crescer. Eu acho que poderia ser uma escola 
maior, acho que a gente poderia ter mais diversidade com relação às peças e as 
técnicas que a gente ensina. Lutei, uma época, pra aproveitar os bordados das 
meninas em caixas e outros acessórios, artefatos, enfeites. Eu acho que a gente 
ainda tem que “abrir” muito. Abrir o leque. A gente fica podada e fica na 
mesmice. A mesmice cansa (Educadora social 1). 

 

Embora seja autêntica em sua opinião, essa Educadora social é comumente “criticada” 

pelas demais colegas, especialmente pelo seu jeito autoritário de expor suas ideias. Em 

conversas informais, algumas chegaram a reclamar de sua postura de mandona, 

reclamando que ela não aceita algumas delegações de tarefas comuns no cotidiano, 

principalmente quando se trata de compartilhar funções mais simples.  

 

Foi possível observar, tanto por meio de visitas técnicas à Casa, como em interações 

diretas com as profissionais que ali atuam o valor que atribuem à cooperação no trabalho 



104 

 

de equipe. Identifica-se na cultura organizacional a atitude comum de se assumir iniciativa 

própria para ajuda mútua quando alguma funcionária precisa se ausentar. Porém, esse 

comportamento não se revela nas condutas da Educadora social 1. Além disso, a maioria 

das profissionais da Casa manifesta para a coordenadora o que lhes incomoda; porém, essa 

posição – talvez por orgulho, uma vez que já assumiu lideranças anteriores – não é 

compartilhada pela educadora que acredita numa maior potencialidade do programa caso o 

poder não se centre nessa mesma coordenadora. 

 

Outras ressalvas acerca das posturas da primeira Educadora social se revelam em falas 

sobre as relações de poder internas ao programa: 

 

Eu vejo assim que ela [a coordenadora], eu não tenho muito... É pouco tempo 
para analisar isso. Tem gente que já trabalha aqui há mais de dez anos; mas se ela 
está, até hoje, na coordenação, é porque ela tem capacidade para isso. É muito 
liberal com a gente. Nesse ponto ela é liberal mesmo. Realmente ela não chega 
assim ‘Não! Eu é que vou mandar, eu é que vou coordenar isso...’; não! Pelo 
contrário. No meu ponto de vista ela é muito liberal. Não é aquele comando de 
falar: ‘eu quero assim, assim e assim!’. Não centraliza; pelo contrário, ela 
trabalha com delegação de tarefas. Até pelas meninas. A divisão é toda assim. 
Ela é bem liberal para as nossas escolhas e até pelo material. No meu caso, eu 
não vejo ela centralizadora não (Educadora social 3). 

 

Essa educadora social, mesmo desconhecendo o que havia sido dito pela primeira 

entrevistada acerca do trabalho compartilhado pelas demais, quando alguma precisa se 

ausentar, finalizou a entrevista pontuando que, na Casa, todos se dispõem a contribuir com 

tudo o que for preciso. Dias depois, em conversa informal, pontuou que essa disposição, 

entretanto, não é apresentada pela educadora social que fora a primeira entrevistada. 

 

 

5.3.2 – Restrições de opinião 

 

 

Mesmo sabendo que a livre expressão é a política da atual coordenação do programa, uma 

das educadoras sociais ergueu barreiras para descrever, nesta pesquisa, o cotidiano de seu 

trabalho. Em sua breve fala, posicionou-se como alguém que “não vê nenhum problema”, 

ou “nada de errado” no cotidiano da Casa. 
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Aqui eu falo para as meninas o que elas têm que fazer, e pronto! Não tem esse 
negócio de poder. Não tem isso... Eu não penso nisso. Eu nunca parei para pensar 
nisso. A coordenadora faz a reunião e fala assim: ‘Gente, esse mês nós 
precisamos mais disso e disso...’ Eu chego aqui, converso com as meninas e aí 
elas... Eu falo: ‘Olha, nós temos que fazer mais porta-óculos. Então tá... eu vou 
dar o bordado e a gente vai bordando. Ficou legal? A gente faz o porta-óculos’. 
Se não tiver ficado muito legal, a gente faz chaveiro... E elas dão os palpites 
delas... ‘Essa cor, e essa outra cor’... até ficar legal. Quando chega no final do 
bordado a gente olha. Ficou legal o bordado? ‘Então vamos fazer o porta-
óculos’. A gente escolhe o pano dá para [a funcionária responsável por costurar 
forros nas peças, devidamente autorizada a operar a máquina de costura] e faz. 
Agora, se a gente achar que não ficou bom, ‘então vamos fazer um chaveirinho 
que é mais... rápido!’. Entendeu? Porque porta-óculos tem que combinar, tem 
que costurar... O chaveiro é só fazer a terminação e pôr... fica mais fácil! Porque 
eu tenho menina que borda muito bem, e tal; mas não é todo mundo que faz tudo 
bem. Então têm umas que fazem mais ou menos. Então vamos fazer chaveirinho 
que aí ta bom, né? Que aí passa para a outra, e pronto. Agora essas coisas de 
‘poder’, eu nunca pensei nisso (Educadora social 2). 

 

Como a primeira educadora entrevistada, a segunda também se lembra da época em que a 

Direção do Dip coube a outra pessoa. Ambas expuseram que foi um período no qual a 

produção das meninas artesãs tinha que seguir ritmos similares aos de uma linha de 

montagem, ou produção em série.  

 

Eu não posso exigir nada dos outros, porque eu sou muito devagar. Então eu vou 
conversando, vou devagar e tem meninas que... Tem meninas [que] pegam e vão 
mais rápido, tudo bem, mas o mais normal... Eu, por exemplo, eu demoro muito 
mais para fazer as coisas. Então eu falo com elas, que não precisa de correr... 
Então aqui a gente tem pouco disso. Agora, com a [atual coordenadora]... Teve 
uma época que a gente esteve mais... é... cobrança de produção, essas coisas... 
Agora a gente não tem! Porque o negócio nosso, aqui, é trabalhar para as 
meninas ficarem bem. Então, por exemplo, tem menina que tem muita 
dificuldade. Aí a gente vai, devagarzinho, acertando... Tem dias que elas acabam 
bordando melhor, porque o bordado é treino, né? Então chega uma hora em que 
elas acabam bordando bem. Agora, é lógico, têm umas que chegam no primeiro 
dia e não faz bem, mas dão conta. Cada um tem um tempo. Eu acho que o mais 
importante aqui, da gente, é que a gente só usa o bordado como instrumento para 
elas terem o comportamento, para elas enxergarem e conseguirem chegar num 
lugar de trabalho direitinho, com um comportamento legal, saber conviver bem 
num lugar, saber que tem horário para chegar, tem horário para sair, tem 
compromisso, entendeu? Se chega uma moça e diz ‘Você tem que fazer isso para 
amanhã’... então você tem que fazer. É isso o que eu acho. Eu acho que o 
bordado, aqui, é um caminho, é um instrumento para a gente conseguir fazer 
isso. O mais importante, eu acho, é conseguir fazer com que elas consigam 
trabalhar, delas conseguirem enfrentar uma rotina do dia-a-dia de trabalho, de 
chegar no horário, ter um comportamento legal lá, fazer o que a pessoa pede. Eu 
acho que é isso. E o bordado é o instrumento que a gente usa, porque é muito 
difícil você trabalhar de bordadeira. Elas não vão conseguir emprego com o 
bordado. Elas não vão conseguir se sustentar, eu acho muito difícil. Eu acho que 
através do bordado a gente ta ensinando elas a terem uma rotina de trabalho, a 
terem comportamento no trabalho (Educadora social 2).  
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Além da ênfase sobre os aspectos que constituem o poder disciplinar (‘chegar num lugar de 

trabalho direitinho’, ‘saber conviver bem num lugar, saber que tem horário para chegar’), 

há, nessa fala, a convicção de que as meninas não serão contratadas como “bordadeiras”. 

Ela parece recear que, com tal formação, as meninas se exponham à desfiliação e à 

vulnerabilidade social, conforme definidas por Castel (2012). A entrevistada, ainda que de 

modo evasivo, teme, para o contingente de adolescentes da Casa, a precarização do 

trabalho apontada por Alves (2011; 2013), isso é, a submissão a circunstâncias desumanas 

de destrato a qual algumas categorias sociais se sujeitam no exercício do trabalho. 

 

Questionada a respeito da vulnerabilidade social, a entrevistada revelou que, para o bem 

estar das meninas, prefere não abordar, com elas, as dificuldades “do mundo lá fora”: 

 

Elas nunca comentaram desses assuntos comigo não. E assim, eu prefiro 
conversar sobre assuntos “mais para cima”, sabe? Quando a gente está na mesa, 
e eu sento sempre com elas, na mesa, eu gosto de conversar coisas boas. Porque 
eu acho que essas coisas chatas... a gente até deve conversar, mas com pessoas, 
uma ou duas pessoas, assim... Sem fazer aquele “bafafá”, porque senão muda o 
astral do negócio. A gente conversa muito sobre... sobre comida, sobre coisas 
assim... eu gosto de conversar sobre coisas boas... não gosto de, assim, essas 
situações de violência... Sinceramente, acho que nenhuma nunca me contou nada 
não. Não me lembro de terem contado não. Mas tem, né? Têm casos, aqui, que a 
gente sabe, mas de contar, assim, na mesa, de conversar sobre isso não. A gente 
não conversa sobre isso! (Educadora social 2). 

 

Mantendo-se evasiva e ressaltando a preocupação com o bem-estar das meninas enquanto 

estão na Casa, ela argumenta que as artesãs se orgulham quando ela lhes pede receitas 

culinárias, pois gostam de cozinhar, e cozinhar para os outros é uma benção! 

 

 

5.3.3 – Realidades da vulnerabilidade social 

 

 

Diferente da segunda entrevistada, apesar de a terceira ser a mais recentemente contratada 

da Casa, suas interações com as adolescentes possibilitam expressões mais livres por parte 

das participantes do programa, com as quais conversa inclusive sobre a na realidade vivida 

por elas. Tratam assim da questão da vulnerabilidade social: 
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Estou há pouco tempo aqui, há seis meses. O entrosamento com todos é muito 
bom, muito bom mesmo. Todos me receberam muito bem [...]. Sou do tipo de 
pessoa que não gosta de mandar, eu sou mais liberal. Se eu fosse ter uma parte de 
gestão seria liberal, mas para ser liberal, aqui, tem que assumir os riscos também, 
né? Então eu deixo, assim, às vezes, as escolhas das meninas, o que elas querem 
fazer. Quando é uma coisa que a gente tem que opinar, a gente fala assim: ‘Não... 
vamos tentar desse jeito, assim...’. A gente tenta outra forma. Se eu vejo que a 
menina não está conseguindo fazer, eu tento outro bordado, que eu passo para 
ela. Eu tenho que ver se elas também aceitam; porque não é eu chegar e mandar. 
Eu não mando, eu peço, toda vez. Às vezes eu até falo: ‘O que você mais gosta 
de fazer?’; até porque tem coisas, assim, também, que eu não posso fazer porque 
às vezes é a outra educadora que passa aqui. Até em função de material, às vezes 
a outra tem mais experiência... A gente está aqui, vai olhando, analisando e 
conferindo o que sabe fazer. Pela questão de material, e porque a gente não pode 
passar por cima do trabalho da outra (Educadora social 3).  

 

A entrevistada fala sobre uma adolescente do programa que, frequentando, com a família, 

uma “chopada” organizada por traficantes do bairro onde mora, foi surpreendida por 

policiais que invadiram a festa e prenderam todos os que ali estavam; durante o episódio, a 

adolescente só se lembrava dos conselhos que a educadora havia lhe transmitido. Ainda 

hoje a educadora é uma referência para a adolescente, assistida pelo Juizado de Menores. 

 

É uma orientação que a gente ta dando para essas meninas. Só dela ter lembrado, 
é uma coisa boa, né? Foi uma coisa boa que eu falei com ela, e ela lembrou na 
hora disso. Então a gente dá esse tipo de orientação. Porque a gente vê umas 
meninas aqui que... umas você não sabe se estão dizendo a verdade, outras você 
sabe que não têm condições... (Educadora social 3). 

 

Ela fala sobre outro caso, o de uma menina artesã que vinha emagrecendo. Depois de 

algum tempo, as educadoras e a assistente social descobriram que ela passava fome, pois 

havia três meses que a mãe não a autorizava a comer em casa.  

 

Tem coisas que... Tem horas que você diz ‘Meu Deus do céu!’. Nós nos 
tornamos impotentes diante de uma realidade que a gente não está acostumada. É 
triste, mas a gente não pode se envolver. A gente pode pegar e dar um conselho. 
Nada mais. Da porta daqui pra fora, a gente não sabe como que é a vida delas. A 
gente não tem esse acesso. Ainda mais a gente, como educadora, aqui, parece 
que a gente só está aqui; mas não, não. Eu gosto muito de conversar com elas. Eu 
gosto de ver até os sonhos delas... (Educadora social 3). 

 

Ela fala ainda sobre o caso de uma menina que tem muitas dificuldades na escola, sobre 

seus conselhos e direcionamentos para a realização do trabalho com capricho e admira-se 

da determinação da maioria das adolescentes com as quais interage. 
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Todo dia a gente vive uma experiência marcante! Todos os dias. Vêm 
experiências de família, experiências de casa, de meninas que estão envolvidas 
com drogas, sim. Podem não estar usando, mas que estão envolvidas com aquele 
meio. O meio te corrompe. Você escuta histórias, aqui, que você pensa ‘Não 
acredito!’; ‘Não é assim! Você não pode fazer isso! Você é nova, a vida não 
ensina a gente a ser assim. Você vai aprender...’. Não tem como você fazer as 
coisas pela pessoa (Educadora social 3).  

 

Nessa fala, ela questiona o pesquisador quanto a seu conhecimento sobre um assassinato 

ocorrido que implicou o envolvimento das famílias de duas meninas artesãs. Todos os que 

convivem na Casa sabem da história, mas ninguém a comenta, devido ao que representa. 

 

Outras saem porque engravidam... Mesmo que a gente fale. A mãe vem, pede 
para a gente orientar. A gente orienta, mas a gente não está 24 horas com a 
pessoa, então... A gente vê muita coisa, a gente vê que a gente não tem como se 
envolver. Não tem! Você dá um direcionamento, mas têm horas que a gente tem 
que se omitir. Não tem como! É duro! A gente se sente tão impotente. E a coisa é 
assim. A gente está aqui, no nosso horário de trabalho, mas você não leva isso 
aqui, esses problemas, pra casa. Se você não pode ajudar, como vai ajudar? Não 
tem um seguimento. Tinha que ter, para cada uma dessas famílias, um agente da 
assistência social. Porque tudo o que se faz, hoje em dia, para não acontecer, 
você tem que fazer a prevenção, não é? Então, como tem um agente de saúde, 
tinha que ter um agente social. Tinha que ter. (Educadora social 3). 

 
Às vezes a gente vê coisas aqui e pensa: ‘Nossa! A gente pode mudar!’, mas 
quando a gente chega lá fora, a realidade é tão diferente também! E a gente fala 
‘O que eu estou fazendo aqui?’ A gente tenta de tudo. Faz um encaminhamento, 
manda pro Cras, às vezes a pessoa chega... A família vem e pede... Faz tudo... 
Mas só depende da própria pessoa! (Educadora social 3). 

 

Acerca das interações com as famílias das adolescentes, a entrevistada diz que os 

responsáveis só aparecem para “cobrar”, quando observam que alguma coisa anda errada 

com as meninas, ou quando buscam a cesta básica. São raras as famílias que se envolvem 

mais frequentemente com o desenvolvimento do programa. Isso se evidencia, 

principalmente, nos contatos firmados com a pedagoga. 

 

Para a entrevistada, a conversa sobre alguns assuntos deve ser interrompida, como, por 

exemplo, a discussão sobre religião numa mesa com muitas meninas ou sobre as brigas de 

bairros. Na perspectiva dela, algumas são encrenqueiras, adotam atitudes de brigas antes 

mesmo de conferirem o que está acontecendo e se distraem da peça que produzem. 

 

Reiterando as peculiaridades de cada uma das entrevistadas, destaca-se a reflexão da 

pedagoga que, diferente da Educadora Social 3, trabalha na Casa da Menina Artesã há mais 
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tempo e transforma suas experiências em uma postura profissional nova, articulada à sua 

vida pessoal e a seus gostos: 

 

Não me vejo em outro local de trabalho, a não ser trabalhando com o social, com 
a carência, com a dificuldade. Isso é um crescimento, para a alma da gente, de 
anos-luz. Eu me sinto assim, e sinto, também, o quanto amadureci. Porque 
quando comecei a trabalhar, com a Menina Artesã – eu já trabalhei na Demlurb, 
com reciclagem – mas, assim, com o adolescente, eu já fiz outros trabalhos, com 
meninos de rua que vendiam bala no sinal, essas coisas... Eu sempre trabalhei em 
cima da questão da vulnerabilidade. Então o que eu sinto é que quando comecei 
a trabalhar na Amac, com essa questão dos adolescentes vulneráveis, eu sinto o 
quanto eu era imatura, sabe? Porque eu queria sempre ajudar, fazer alguma coisa, 
mas aquela situação me abafava. Hoje eu vejo de uma maneira diferente. Como 
profissional mesmo. Como eu posso ajudar uma menina sentindo o que ela está 
sentindo, conhecendo a situação dela, mas não deixando isso me afetar. Porque 
eu era de chegar em casa chorando, me cobrando fazer alguma coisa. Aquilo era 
maior do que eu. Com o tempo, crescendo mesmo, no dia-a-dia, em anos de 
trabalho, você vai conseguindo separar. Você tem que separar do profissional. 
Como profissional, você tem que correr atrás de parcerias para poder ajudá-las, 
de psicólogo, de ginecologista... Eu, sozinha, não vou dar conta disso. Então, a 
partir do momento em que deixei de pensar que só eu posso resolver, fui 
crescendo. Essa é a parte mais bonita do meu trabalho: ter chegado nesse nível 
de maturidade.  Sinto que cresci muito, de estar pedindo ajuda lá fora e não me 
envolvendo a ponto de eu não poder nem ajudar, a ponto de ficar tão envolvida 
naquilo que eu poderia até estragar, piorar a situação. Então estou tentando ser 
mais técnica, mais profissional; mas, ao mesmo tempo, sabendo olhar ali, a 
menina, sabendo ouvir, dar carinho, no momento em que for preciso (Pedagoga). 

 

Anos de experiências diferenciam as duas profissionais que, contudo, apresentam também 

opiniões e expectativas comuns. 

 

 

5.3.4 – Capilaridades e o sentido comum no trabalho social da Casa 

 

 

Concluídas as entrevistas com as educadoras sociais, apesar das distinções evidentes em 

seus perfis, ficou notório o que apresentam em comum, principalmente no que se refere à 

autonomia que distinguem nas adolescentes em formação, participantes da Casa, e o que 

observam nos propósitos gerais do programa. 

 

Assim, quanto à autonomia das meninas artesãs, elas observam: 

 

Muitas delas conseguem... Têm muitas, ali, que já vem com essa autonomia. 
Agora as outras, a gente consegue tirar daquele estado de timidez, entendeu? E 
fazer com que tenham coragem de poder se posicionar. Ah! Elas melhoram 
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muito! Muito mesmo. Aquelas que gostam do projeto, que participam, que ficam 
ligadas... Elas conseguem sim! Têm meninas aqui que... Entraram, sem nenhuma 
palavra e, hoje, elas conseguem se expor. São meninas inteligentes, até. Então 
hoje elas conseguem falar mais. Nesse ponto sim. Elas conseguem falar, pôr para 
fora muita coisa (Educadora social 1).  

 

Eu acho que, dentro da idade delas... Eu acho que elas têm que saber, mais ou 
menos, o que devem fazer. Porque eu acho que elas forem trabalhar, elas vão ter 
que chegar lá e a moça vai falar com elas assim: ‘Olha, você vai fazer isso, isso, 
isso e isso...’. Normalmente quando você vai trabalhar num lugar é assim, não é? 
Você vai chegar lá, e vão te dizer ‘Não! Você tem liberdade para fazer do jeito 
que você quiser, a hora que você quiser, de tempo de trabalho, de tempo na 
casa...’ Não é! Ela [a adolescente] vai ter que seguir uma ordem. Então eu acho 
que, aqui, elas estão aprendendo mais ou menos isso. É simplesmente assentar 
direito, conseguir se controlar sentada na cadeira, para fazer... Entendeu? Agora, 
quem gosta, vai cada vez procurar ver mais coisas... Procurar ver mais revistas, 
vai procurar estudar mais e aí, então, vai desenvolver a criatividade... Essas 
coisas todas, mas eu acho que... Elas não ficam aqui muito tempo, acho que 
elas... Não sei. Eu acho que, aqui, elas desenvolvem mais é isso: a ter uma rotina, 
de chegar num lugar, guardar as coisas, sentar, arrumar as coisas direitinho, 
fazer, naquele horário, o bordado direitinho... Ter uma rotina de trabalho, 
entendeu? (Educadora social 2). 

 

Eu acho que elas estão procurando, por elas mesmo, o mercado de trabalho 
[enumera alguns exemplos]. Elas mesmas estão dando rumo para as vidas delas. 
Elas mesmo, por necessidade de ter o próprio dinheiro, de querer crescer 
profissionalmente... Eu acho que elas mesmas estão se encaminhando, pelos 
próprios métodos delas. Eu acho que o programa não tem como ter participação 
nisso, porque nem tudo o que você indica elas querem. Não é o caminho que elas 
querem. Eu acho que o programa nem tem que se ocupar com isso. Tem que se 
ocupar com o quê? Em chegar aqui, tirar essas meninas de uma condição 
vulnerável. Porque elas chegam aqui, realmente, nessa condição. Você tira, você 
vai conversando... aí você escuta o caso de uma, o caso de outra, então você vai 
dando um conselho; ou pega um caso da própria vida da gente e dá como um 
exemplo para elas. Eu acho que assim funciona a coisa. Nada de ‘Não! Isso aqui 
é o que eu arrumei para você, você vai ter que ficar com isso’. Elas têm que 
seguir o caminho delas (Educadora social 3). 

 

Quando elas chegam para nós, principalmente as meninas do curso, na primeira 
etapa, elas chegam muito imaturas, inseguras e, assim, óbvio que estão num 
lugar novo, num espaço novo, no qual elas sabem que vão ter que frequentar. 
Então tem a insegurança inicial exatamente por isso. Esse é o poder que eu faço 
a identificação, porque as meninas que já estão aqui, nas oficinas, já são meninas 
mais maduras, já estão com a gente há mais de um ano, ou mais. A gente sente 
não é disputa de poder no sentido mal, não. Para algumas meninas eu acho que é 
até positivo, aquela coisa de ‘Ah, eu vou para a oficina, eu quero me empenhar. 
Quero ser uma menina da oficina, porque a menina da oficina é uma menina que 
faz para produzir, para vender, para a produção...’, né? Então a disputa interna 
das meninas, aqui, é nesse sentido, positivo. Tem esse status. Então, quando 
chegam essas meninas, para o curso, geralmente dá um pouco essa fragilidade 
umas com as outras no sentido assim: ‘Ah, será que a gente vai ser bem aceita?’. 
Tanto é que, como você está vendo aqui, agora, nesse momento do lanche, a 
gente faz esse lanche mais confraternizado, por quê? Justamente para que as 
meninas do curso já possam interagir, para quebrar esse clima, de achar que a 
oficina é melhor, por já estarem há mais tempo. Isso é percebido sim. Quando 
começa o curso, a gente trabalha muito isso com elas, de respeitarem umas às 
outras, que aqui é uma família. Aqui não tem curso versus oficina. A gente não 
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pode deixar isso aflorar, mas que a gente observa que aqui, tem essa disputa, 
tem. O importante do nosso trabalho é isso, que a gente desenvolve, é no sócio-
educativo, que a gente trabalha muito a questão do respeito (Pedagoga).   

 

Diferenciando os perfis das meninas que participam da primeira etapa (curso) daquelas que 

continuam participando do programa, na segunda etapa (oficina), onde podem aprimorar as 

habilidades de bordado, a pedagoga reconhece existir uma competitividade entre as 

adolescentes. Com isso, apesar de apresentar ressalvas sobre essa competição (pelo receio 

de acarretar discriminação de alguma menina), aponta para o aspecto positivo dela, em 

especial a contribuição para a maturidade requerida para a inserção no mercado de 

trabalho:  

 

Podemos trabalhar, sim, a questão de desejar ir para a oficina, mas 
positivamente. Não passando por cima de outras, não sendo antipática. É 
conquistar pelo desempenho mesmo dela, pelo valor da própria menina; pela 
maneira como ela está bordando, pelo jeito de ser da menina. O que a gente 
preserva muito aqui, com as meninas, na avaliação que a gente faz, é a postura 
da menina. Às vezes a menina não borda tão bem, não venceu alguma etapa do 
bordado, mas ela tem uma postura tão forte, tão firme, que a gente sabe que ela 
vai se dar bem na oficina, que ela é convidada. A avaliação dela vai lá em cima, 
pelo jeito de ser: se é responsável, não falta, é educada, tem comprometimento 
com o programa... Então essa vem para a oficina com certeza. E, às vezes, uma 
que borda bem demais, que é uma exímia bordadeira, mas que a postura dela não 
vai encaixar bem aqui, no projeto, às vezes não vai ser tão bem classificada 
como a outra, que não borda tão legal. Então essas disputas a gente até deixa 
aflorar no sentido do positivo, para estimular as meninas a se empenharem. 
Então é de forma positiva que a gente canaliza isso (Pedagoga).  

 

Ela detalha como curso e oficina contribuem para a preparação das meninas para o “mundo 

lá fora”, confiantes na própria autonomia para buscarem um emprego: 

 

Aqui eu acho que, quando elas estão com a gente, aqui na oficina, elas 
continuam no sócio-educativo também, tanto no curso, como na oficina. E a 
gente trabalha muito esses pontos: mercado de trabalho, postura no ambiente que 
você frequenta, às vezes até numa Igreja, ou numa comunidade, ou no grupo, 
qualquer grupo social que você frequente, você tem que ter uma postura legal. 
Então aqui, na oficina, a gente continua trabalhando isso com elas. E essa 
questão, dessa valorização da menina, da adolescente, que deve estar sempre 
motivada a fazer coisas boas, isso a gente sabe que reflete lá fora. Têm meninas 
nossas, aqui, que ficam na oficina por um ano, oito meses... Chega um ponto, em 
que a maturidade dela é tão grande que ela chega para a gente e fala ‘Eu vou sair 
da Casa porque eu consegui um trabalho’. Então você vê a evolução da menina, 
o jeito que ela chega, naquela coisa, igual um “caramujinho”, né? Lá dentro, 
assim, quietinho, sem falar, e a gente sente aquele crescimento das meninas. 
Então ela vai se interessando pelas coisas lá fora, ela quer melhorar, ela quer 
fazer as coisas, um curso de Informática, às vezes até um curso de Línguas, 
muitas fazem. Então a gente sente que aqui é um gancho para elas, para a vida lá 
fora. Para elas mesmas correrem atrás, no mundo do trabalho. Muitas 
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conseguem. Temos meninas nossas espalhadas aí, no mercado de trabalho, por 
mérito delas (Pedagoga). 

 

 

5.4 A perspectiva da gestão do programa 

 

 

Investigar relações de poder num ambiente de trabalho implica conhecer como a gestão é 

praticada para administrar o cotidiano das pessoas ali inseridas. Com isso, foi determinante 

estabelecer contato e entrevistar a coordenadora da Casa da Menina Artesã, uma vez que 

sua perspectiva revela a posição principal de como o programa é administrado, no que diz 

respeito ao desenvolvimento do ensino do ofício de artesãs e, ainda que indiretamente, às 

interações das adolescentes aprendizes com as educadoras sociais.  

 

Num primeiro momento, o pesquisador havia planejado entrevistar a coordenadora e, 

depois, o público interno ao programa. Porém, considerando as relações de poder, optou-se 

por proceder de modo inverso: do limite mais amplo (representado pelo contingente de 

meninas atendidas) ao mais estreito (quem assume a posição central da gestão). Porém, 

quando alcançado o momento de realizar as últimas entrevistas, surgiram imprevistos. 

Devido a problemas de saúde na família, houve dificuldades para conseguir agendar 

encontros com a coordenadora. Isso ocorreu não por eventuais indisponibilidades, mas 

porque o pesquisador se preocupou com o stress que ela vivia. Todos tinham conhecimento 

das preocupações dela, na ocasião. Era visível sua angústia.  

 

Entretanto, foi indispensável a participação da coordenadora, determinada a contribuir para 

a pesquisa e sempre interessada em conhecer o que vinha sendo levantado neste estudo. 

Para entrevistá-la, foi aplicada uma versão resumida do “Formulário de Cadastro de 

Conjuntos Sociais” (Passos et al, 2004) que conta, em sua versão original, com questões 

relativas a 422 variáveis. Neste estudo, foram utilizadas 150 do total original, englobando 

questões relacionadas aos seguintes aspectos de um conjunto social investigado: “político-

ideológicos”, “político-jurídicos”, “de gestão administrativa” e “atividades” que descrevem 

o contexto (Anexo 1). 
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Compreendendo as condições que restringiram o contato com a coordenadora, boa parte 

das informações de descrição e detalhamento de como se configura a gestão da Casa da 

Menina Artesã foi obtida em entrevistas realizadas com a assistente social. Logicamente, a 

Coordenadora, cujo contato era pretendido desde o início, recomendou e autorizou que 

essa funcionária da Casa apresentasse as informações. A indicação da assistente social, por 

parte da Coordenadora, se deveu ao fato dela já ter assumido cargo de superintendência na 

Amac, o que fundamentava sua perspectiva de gestora.  

 

 

5.4.1. Relações com atores sociais e rituais internos 

 

 

Apta a descrever as confraternizações da Casa da Menina Artesã, a assistente social 

relembrou um almoço celebrado como festa de final do ano de 2012. Essa comemoração 

foi realizada numa área onde funciona “A Casa do Pequeno Jardineiro”. Com isso, ela 

revelou vínculos estabelecidos com outros programas da Amac: 

 

A gente fez um almoço para elas, porque lá tem uma área verde. Nós 
conseguimos um ônibus para levar. Foi um momento de confraternização 
mesmo. Teve sorteio, teve bingo, brincadeiras. E a gente passou um dia 
diferente, justamente para comemorar o final do ano. A finalização, a 
confraternização, foi logo depois do Natal (Assistente social).  

 

Por conhecer bem a história da Casa, ela expôs que outras datas também são celebradas – 

ainda que através de alguma outra simbolização – pelas meninas artesãs: 

 

Por exemplo, na Páscoa, o que a gente fez? Vou te dar um exemplo. A gente não 
faz eventos, né? A gente reuniu as meninas, fizemos uma oração de 
agradecimento e demos um bombonzinho para elas, desejando boa Páscoa. Uma 
coisa simbólica, para cada uma. Então, são ações pequenas, mas de peso, que 
naquele momento é importante lembrar, mas não é um evento de grande porte, 
como foi o evento mais trabalhado, que foi o final do ano. Foi o que a gente 
passou um dia na Casa do Pequeno Jardineiro, lá na Barreira, que é onde eles 
funcionam. O programa, que é uma casa, tem muito verde. Lá parece um sítio. 
Aí, como lá tem espaço e é gostoso o clima, a gente passou o dia lá. Aí fez um 
evento específico. Outro exemplo: o Dia das Mães. Qual é a ideia, nossa, agora? 
É fazer uma oficina com as mães. As mães virem aqui na Casa, trabalhar com 
elas alguma atividade fácil de fazer, rápida, junto com a professora. Para a mãe 
ver o trabalho, como elas desenvolvem. E a mãe vai fazer junto com elas. E a 
gente também quer fazer isso para fortalecer esse laço familiar, entendeu? Pra 
resgatar porque, às vezes, nessa idade, há muito conflito, né? Então aí a gente 
traz, tenta trabalhar o convívio, o apoio. Então a gente acaba aproveitando essas 
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datas e faz alguma coisa, algum evento, não de grande porte, mas que possa fazer 
uma pequena diferença (Assistente social). 

 

Nessa fala, observa-se a consideração dos funcionários da Casa em relação a outros atores 

sociais que vivem cotidianamente com as adolescentes assistidas, os seus familiares. É 

relevante observar que a decisão coube a um coletivo, o que se evidencia no fragmento de 

fala: “Qual é a ideia, nossa, agora?”. Infere-se que propostas de ação promovidas junto aos 

personagens “lá de fora” foram, anteriormente, debatidas pelas funcionárias. Possivelmente 

essa ideia de comemorar o Dia das Mães com a participação, na Casa, das mães bordando 

ao lado das adolescentes e suas professoras, foi discutida nas reuniões semanais, quando as 

profissionais da Casa têm um momento para discutirem o desenvolvimento do programa. 

Isso ocorre às quintas-feiras pela manhã, conforme foi observado quando o pesquisador, 

que podia livremente fazer visitas técnicas, foi informado, logo no início da pesquisa de 

campo, pela coordenadora, desse horário especial, no qual não haveria acesso a 

informações para a pesquisa.  

 

Na perspectiva do pesquisador, as reuniões semanais da coordenadora com a assistente 

social, com as educadoras sociais e assistentes administrativos configuram um ritual da 

Casa da Menina Artesã. Outros rituais são apontados pela a assistente social:  

 

O ritual que se repete é a chegada, né? Que tem, ali, quando elas chegam, elas 
guardam a bolsa e vai passar álcool na mão. Isso aí é todos os dias, com todas. É 
um ritual. E ali, tem uma fruta. Algumas pegam uma fruta, de manhã, ou pegam 
um biscoito, quando está chegando. Aí trabalham e tem o lanche. O lanche 
também é diário. Acaba sendo, né? E o horário da saída que é 11:25, por aí... 
(Assistente social). 

 

Observa-se que, como “ritual”, a entrevistada identifica hábitos de rotina, praticados pelas 

adolescentes. Esses mesmos hábitos são tão marcantes que o próprio pesquisador já os 

havia descrito em anotações no diário de campo elaborado ao longo de visitas técnicas. 

Outro aspecto relevante consiste no fato de que os hábitos listados pela assistente social 

ilustram ênfases ao poder disciplinar e orientação do tipo pastoral que regem o cotidiano na 

Casa. Ela identifica, também, outros fatores que ilustram rituais no programa e que 

sinalizam o poder disciplinar: 

 

O que a gente tem como outros rituais são ações que podem se chamadas, assim, 
como se fossem disciplinas. Uma forma que a gente tem da educação. Por 



115 

 

exemplo, no banheiro: entrar uma de cada vez, senão vira bagunça. Que nem foi 
agora. Fui lá, tinham três dentro do banheiro. Aí, por exemplo, na pia... Algumas 
têm... a gente cortou isso: lavar, molhar o cabelo, para baixar o cabelo, né? 
Determinamos que não, não dá para fazer isso. Evitar. Senão não tem como 
manter o ambiente limpo. Então, assim, é fila para o lanche, é fila para o 
banheiro. São disciplinas, como ritual, que é todos os dias, e que a gente orienta 
como uma forma educacional. Porque a gente sabe que, nessa idade, juntou duas 
ou três, é um perigo. Então a gente tenta evitar conflitos. Porque uma olha para a 
outra com cara feia, entendeu? A gente tenta administrar esses pequenos 
possíveis conflitos que possam estar acontecendo. Então essas disciplinas, que 
fazem parte da Casa, são importantes. Nessa questão de orientação, de lavar a 
mão antes do lanche, de ir ao banheiro. A fila, organizadamente, faz parte de uma 
educação (Assistente social).   

 

Considerando a possibilidade de conflitos e indisciplinas no convívio das adolescentes, 

perguntou-se à assistente social se, antes de entrar para a oficina, ao término do curso, há 

alguma festa ou comemoração para representar essa transição de etapas das participantes 

do programa: 

 

Isso já fica ao critério da turma. Por exemplo, quando está acabando um curso, e 
alguém sugere fazer uma confraternização. Então o curso ta terminando e, ao 
invés de fazer o lanche aqui embaixo, no último dia elas trazem, elas mesmas se 
dividem, se organizam. Uma traz refrigerante, outra salgadinho, bolo, doce. Fica 
ao critério delas. E lancham lá em cima. A gente faz uma pequena 
confraternização, de finalização do curso, mas aí a gente não impõe. Fica ao 
critério delas, se elas querem fazer, se elas se manifestam de fazer isso. Elas 
mesmas se prontificam de fazer (Assistente social). 

 

Todavia, a assistente social explica que, quando há comemorações por turma, isso acontece 

de modo específico, a cada novo grupo que se forma nos cursos desenvolvidos no 

programa. Ao longo do ano, são formadas quatro turmas diferentes. Entretanto, as meninas 

artesãs, quando ingressam para a oficina, podem continuar no programa por período que 

extrapolam um ano, ao passo que os cursos duram 32 dias letivos. Com isso, há diferenças 

entre as celebrações que acontecem nos cursos e aquelas entre as integrantes da oficina. 

Para essas últimas, quando se trata de um evento especial, é comum contarem com a 

presença de atores sociais, externos à Casa: 

 

Quando é um evento que a gente faz uma vez por ano, ou por semestre, a gente 
chama pessoas de fora (como a chefia do Dip, por exemplo). Agora, quando é 
um ritual que faz parte da rotina da Casa, aí a gente não chama, fica só entre a 
gente mesmo (Assistente social). 

 

Destacando a rotina das ações implantadas no programa, foi questionado se o sócio-

educativo (momento que acontece uma vez ao mês, quando as participantes recebem 
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orientações sobre diversas temáticas da vida social, tais como violência, ingresso ao 

mercado de trabalho, cuidados com a saúde na adolescência, etc.) seria um ritual: 

 

O sócio-educativo faz parte do conteúdo programático. Para mim, não é um 
ritual. O programa é dividido entre o artesanato e o sócio-educativo. Ele faz parte 
da programação do curso (Assistente social).  

 

Além de explicar que o sócio-educativo não corresponde a um evento especial do 

programa, a assistente social destaca que são convidados atores sociais para ministrar 

palestras, ou apresentar os conteúdos que integram o planejamento do sócio-educativo. O 

próprio pesquisador chegou a ministrar dois encontros com turmas dos dois turnos (manhã 

e tarde), nos quais foram trabalhadas discussões sobre ingresso no mercado de trabalho e 

posturas para entrevistas de emprego. Com isso, é possível reconhecer outra espécie de 

vínculos com atores sociais: 

 

O sócio-educativo da oficina é um pouquinho diferente do curso. O sócio do 
curso tem uma grade que eu trabalho toda a questão da educação humana. O 
sócio da oficina também, mas eu trago palestrantes de fora, como foi hoje. Eu 
trouxe a YR, que é a profissional do RH, para falar sobre as relações 
interpessoais. Então essa vinda é de alguém que a gente chama, que a gente 
convida para trazer informações para as meninas, através do sócio-educativo. E 
as pessoas vêm muito procurar a Casa na compra de produtos, na lojinha. 
Acabam sabendo da referência, de que aqui tem uma lojinha, e vem aqui ver se 
tem novidades. Já conhece a Casa e vem. Outra participação externa, dentro do 
dia-a-dia da Casa, não identifico não. A não ser quando a gente convida. Agora, 
espontâneo, só essas pessoas que vêm adquirir o produto (Assistente social). 

 

Para algumas ações de rotina do programa, também é possível identificar relações com 

programas vizinhos (que representam outra categoria de atores sociais para a Casa): 

 

A relação que a gente tem, é de parceria, na utilização do espaço físico. Porque, 
pelo fato da gente não ter um auditório, não ter espaço para todo mundo, aqui [na 
Casa] até tem, mas se for precisar de um retroprojetor, de um telão... a infra... aí a 
gente usa a salinha de reunião do Promad, a gente agenda lá, e acaba tendo essa 
liberdade para utilizar esse espaço. Então é uma parceria de colega de porta. Às 
vezes a gente convida, como eu já convidei a assistente social do Promad para 
falar do mercado de trabalho para as meninas, como um projeto de vida para as 
meninas da oficina. Então é essa parceria que a gente tem, mas eu falo que... é 
importante, a Casa, como qualquer outro projeto social, deve atuar como uma 
rede, que tem parceiros (Assistente social).  

 

Refletindo sobre esse relacionamento com os vizinhos, a própria assistente social, no 

momento da entrevista, argumenta sobre a importância da capilaridade de poder entre 

diferentes setores e serviços prestados para se consolidar a assistência social. Define sua 



117 

 

perspectiva quanto à formação de uma rede de poder, na qual, argumenta, deve haver 

espaço inclusive para a potencial contribuição dos serviços de um psicólogo: 

 

A gente tem que trabalhar em parcerias, um dando suporte ao outro. Então essa 
“intersetorialidade” tem que existir. A rede tem que funcionar. A medida em que 
uma menina está precisando de atendimento psicológico, eu vou recorrer a uma 
instituição que faz esse tipo de serviço. O acompanhamento, porque nós não 
temos psicólogo. E nem o psicólogo seria de tratamento, de acompanhamento. A 
nossa demanda, aqui, é diferente, enquanto um projeto social. Então a gente tem 
essas parcerias, para a gente fazer encaminhamentos. A parceria com as 
instituições para virem dar palestras. Parceria de algum evento. Então é a rede de 
serviços que a gente precisa. Porque o projeto sozinho, o programa Casa da 
Menina Artesã, não tem como funcionar isoladamente. A rede tem que ser 
fortalecida, sempre tem que ser alimentada, e a gente ta sempre recorrendo um 
ao outro. Então, quando eu falo para o Promad, para o Creas Idoso-Mulher sobre 
a violência contra a mulher, porque são mulheres aqui, são meninas, mulheres... 
Então a gente trabalhar essa questão é uma parceria. Com o Creas, Conselho da 
Infância e Juventude, Conselho Tutelar, são órgãos com os quais a gente sempre 
está envolvido, são parceiros no dia-a-dia da Casa. Então eu falo que a gente 
trabalha em rede. Cada um na sua competência. E a gente vai trocando e a gente 
vai trabalhando junto a medida que necessário for diante de uma situação. Eu 
sempre acreditei em rede. Eu defendo o trabalho em rede. Ele só não funciona 
quando existem vaidades. Vaidade no sentido de que “eu sei mais do que o outro, 
e não quero te passar”, porque aí eu vou aparecer mais do que você, entendeu? 
Então essas vaidades quebram o trabalho de uma rede, infelizmente. E nem todo 
mundo tem essa consciência (Assistente social). 

 

Descrevendo como se processam as etapas vividas pelas participantes do programa, a 

assistente social explica como ocorre o ingresso, as primeiras operações de iniciação, bem 

como lista alguns documentos que representam regimentos dentro do curso. 

 

Dentro do curso, elas chegam quando, antes, a gente faz uma reunião de 
oferecimento. “Reunião de oferecimento” é como a gente chama. É quando a 
gente chama os responsáveis, junto às adolescentes, para compor uma nova 
turma. O que a gente faz? A gente vai conversar sobre as regras, sobre o 
regimento interno da Casa. A gente explica todo o procedimento. Tanto os 
responsáveis, como as adolescentes, tomam conhecimento de como funciona 
tudo dentro da Casa. E eles assinam, concordando, os dois. Bem, aí começa o 
curso. No primeiro dia do curso, a gente, geralmente a coordenadora faz essa 
acolhida. Passa o vídeo, que a gente tem da Casa da Menina Artesã, para mostrar 
a elas como é a Casa, com o depoimento de meninas, de parceiros, e depois a 
gente relembra as regras da Casa. Relembra! Porque a gente já passou. Então a 
gente avalia se elas compreenderam todo o procedimento, o que pode, e o que 
não pode fazer, os deveres, as situações, o que pode acontecer em relação a 
indisciplina, desligamento. A gente relembra isso tudo. Aí relembrando, tomado 
o conhecimento, elas assinam um documento de que tomou conhecimento dessas 
regras gerais. Aí começa a fazer, com a pedagoga e com a professora do curso, 
faz dinâmica, para conhecer uma a outra; vão fazer o crachá. A gente dá a blusa, 
a caixinha para guardar os materiais. Elas descem para conhecer as meninas da 
oficina. Uma menina da oficina leva a turma do curso para conhecer a Casa toda, 
onde é o banheiro, onde é a cozinha, a lojinha. Apresenta os funcionários. Mostra 
a Casa e as pessoas para todo mundo. Faz um “tour” aqui dentro da Casa. A 
própria adolescente da oficina faz a apresentação da Casa para elas. Esse é o 
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primeiro dia. Já o segundo dia já começa com aula. Aí já começa, a professora do 
curso dando aula, e eu já começo com o sócio. O primeiro dia é essa parte de 
apresentação, de conhecer, de integração. Esse eu posso falar que é um ritual 
(Assistente social). 

 

Observa-se a participação dos pais (ou responsáveis), também como atores sociais da Casa, 

para efetivar o ingresso de uma nova integrante à Casa. Delimitado como se constitui a 

chegada de uma nova adolescente, a assistente social detalha o que acontece, geralmente, 

quando algum membro sai do programa, apontando que também existem documentos para 

formalizar essa saída: 

 

Geralmente a menina vem, ela assina o Termo de Desligamento; ou o 
responsável, mas se ela tiver mais de 18 anos, ela mesma assina. Aí vem, 
despede da gente. Aí “Ah, eu vou vir sempre aqui. Vou visitar vocês”. A gente 
quer sempre notícias, né? Pra gente ir acompanhando a evolução dessa menina lá 
fora. Se deu certo, se não deu. Elas retornam, elas vêm aqui dar notícia. Então 
esse dia em que ela sai, é apenas uma despedida. Um abraço, um beijo. Um 
abraço de “boa sorte”, de fraternidade. Não há uma confraternização maior. 
Apenas uma despedida daquele momento, mas que ela esteja sempre retornando 
a Casa, para nos dar informação (Assistente social).  

 

É relevante, nesta fala, o fato de que as meninas, depois de já ingressadas ao mercado de 

trabalho – ou quando iniciam novas trajetórias de vida (a exemplo da entrada na faculdade, 

ou na carreira militar, conforme apresentado em entrevistas anteriores) – retornam à Casa 

perpetuando vínculos afetivos que construíram ao longo da experiência de aprendizes de 

artesãs. 

 

Além do despertar para outras etapas – ou projetos – de vida, foi questionado se já 

aconteceu de alguma menina extinguir a participação no programa por alguma fatalidade. 

Sem ter conhecimento de algum episódio semelhante, a assistente social, nesse instante da 

entrevista, perguntou à pedagoga (que atua no programa há mais tempo) que, por sua vez, 

afirmou já ter ocorrido “morte por crime” de uma menina artesã. Entretanto, em breves 

palavras (“foi porque estava com as pessoas erradas, na hora errada, no local errado”) a 

pedagoga explicou que a fatalidade foi externa à instituição e, apesar das outras meninas 

artesãs terem conhecimento de que aquela vítima não andava em boas companhias, nada 

foi dito, internamente, na ocasião. 
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Acerca desse fato, constata-se a ausência de discussões sobre problemas graves e 

representativos da situação de “vulnerabilidade social”, presente nos limites externos do 

programa.  

 

Entretanto, embora eventos ruins aconteçam na Casa e, geralmente, nada é dito a respeito 

(pois são tratados em reuniões, ou atendimentos individuais), alguns problemas foram 

diretamente observados durante a fase de pesquisa de campo, a exemplo dos 

desentendimentos que, vez ou outra, se expressam por meio de trocas de olhares ofensivos 

entre as meninas da oficina. Os motivos mais comuns para potenciais conflitos são rixas 

entre bairros que atravessam as paredes da instituição. Isso ocorre, principalmente, quando 

uma nova adolescente é integrada ao grupo já formado na oficina. Ela pode residir num 

bairro que, por motivos históricos, culturais, ou de outra ordem, represente ameaças ao 

local onde reside uma participante mais antiga. Outro motivo para conflitos entre as 

adolescentes são intrigas relativas a namoros (como pôde ser ouvido, em fase de 

observação e registros em diário de campo deste estudo), ou disputas por um mesmo 

namorado. 

 

 

5.4.2. A natureza da instituição 

 

 

Apesar de existir há mais de vinte anos como prestadora de serviços de assistência social 

para a prefeitura de Juiz de Fora, a natureza jurídica da Amac se apresenta de modo 

“enigmático”. Muitos habitantes da cidade, ou mesmo funcionários, apresentam 

dificuldades para definir, com precisão, em que tipologia organizacional a Associação se 

enquadra. Durante a pesquisa de campo, ela foi retratada como “organização de sociedade 

civil, sem fins lucrativos”. Porém, a assistente social, com história de trajetória profissional 

que supera dezessete anos, tendo, inclusive, assumido cargo de superintendência, explica:  

 

A Amac é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que atua 
como uma associação de assistência. Ela é conveniada ao poder público, mas é 
civil. Ela é independente, só que é conveniada. Ela depende, para prestar o 
serviço, do dinheiro público. Ela é independente, mas tem convênio tanto para 
custeio, como para folha de pagamento, de órgão público, da prefeitura. Por ser 
serviços públicos, gratuitos para a sociedade, a gente presta um serviço da 
prefeitura, só que é a gente que administra, né? Então, assim, a instituição 
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(Amac) é maior, mas ela tem a divisão. Como ela atende a uma diversidade de 
públicos, que vai desde bebê, até idoso, ela precisa ter uma estrutura dividida por 
serviços. Ela tem que ter uma divisão dentro dela. Eu não vejo que é um 
conjunto social dentro de outro (Assistente social). 

 

A coordenadora complementa: 

 

A instituição trabalha com a questão social, mas ela tem influência política, 
porque ela é mantida pela prefeitura. Independente de antes, de quando ela tinha 
o status de secretaria [de Assistência Social], como agora, na condição de 
conveniada, de prestadora de serviços. Prestação de serviços é o que a gente faz 
de um tempo pra cá. Ela é uma organização da sociedade civil conveniada a 
prefeitura. A gente presta serviços para a prefeitura (Coordenadora). 

 

Como a Amac é identificada como uma “conveniada” à prefeitura de Juiz de Fora, a 

assistente social argumenta sua independência para a prestação de serviços. Porém, ela 

depende de verbas da prefeitura para os programas que realiza, inclusive o da Casa da 

Menina Artesã: 

 

Vamos dizer aí que 95% vêm da prefeitura, é público, os outros 5% de 
organizações como a Votorantim, que ajuda. Os nossos salários todos são 
públicos. Então nós dependemos financeiramente da prefeitura. A fiscalização é 
feita pela própria prefeitura, através da Secretaria de Assistência Social e da 
Secretaria de Educação (Assistente social). 

 

Além de especificar a fonte do capital financeiro que sustenta a Amac para a prestação dos 

serviços de assistência social à população juizforana, a assistente social também explicou 

como é formada a estrutura de poder e comando da Associação: 

 

A instituição, Amac, tem um presidente. Também tem um diretor, o Dip, que está 
dentro da estrutura da Amac. Tem um diretor presidente, tem um diretor 
tesoureiro, tem um diretor secretário. Três. Depois daí vem o superintendente. 
Do superintendente é que vêm os departamentos, onde o Dip se inclui. Diretor 
presidente é um. O outro é diretor secretário. A presidência tem três cargos. 
Temos, ainda, um superintendente, e depois as chefias de departamento, por 
ordem de hierarquia. E depois temos os coordenadores de unidade. Aqui (na 
Casa) é uma só (Assistente social). 

 

Nesse momento, a assistente social detalhou – por nomes e histórias profissionais – as 

pessoas que assumiram os novos cargos de chefias com a troca de gestão. Foi quando o 

pesquisador recebeu a informação de que a chefia do Dip (que, originalmente, autorizou a 

realização deste estudo) foi “exonerada”. Diante do espanto, a assistente social explicou 
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que é comum acontecer isso nas trocas de gestão – que ocorrem paralelamente à troca de 

prefeitos da cidade. 

 

A Amac sempre teve essa estrutura, com um presidente. Antes, o presidente da 
Amac era o prefeito. Como, na época do [ex-prefeito], teve uma lei com que o 
prefeito deixou de ser presidente da Amac, para ser apenas uma instituição civil 
sem nenhuma ligação da prefeitura, aí começaram a se fazer eleições para definir 
os novos presidentes. O [ex-prefeito] desvinculou a Amac da prefeitura 
(Assistente social). 

 

A assistente social explicou que existe um planejamento anual para outras ações serem 

implementadas. Porém, nem sempre ocorre tudo o que é planejado. Ela menciona o 

exemplo da tentativa de formar uma biblioteca na Casa da Menina Artesã, a partir de 

doações de livros, além das intenções de promover encontros com as famílias, oficina com 

as mães, oficina para adultos. Tanto o pesquisador como a entrevistada sabem (por meio de 

solicitações pronunciadas diretamente por cidadãos “de fora”) que existem demandas de 

adultos e diversos públicos para aprender o artesanato que é ensinado às adolescentes na 

Casa. Porém, ainda que essa procura seja reconhecida, não se revelam, ainda, medidas 

praticadas para atender tal demanda. Aquele planejamento anual é sempre adequado ao que 

acontece no cotidiano – e no desenvolvimento – do programa. 

 

A assistente social também pontuou que, nas reuniões de coordenação com os técnicos, são 

debatidos os casos que acontecem no dia-a-dia. Não chegam a formar um grupo de estudo, 

tampouco investigam outros casos, mas trocam perspectivas com base nas próprias 

experiências. A assistente social vê a necessidade de novos conhecimentos e, com isso, 

pretende promover uma capacitação sobre habilidades sociais para os funcionários e 

educadoras. Embora haja uma agenda em que as educadoras sociais se reúnem todas as 

quintas-feiras pela manhã, uma vez por mês a coordenadora se reúne com outras chefias de 

unidades da Amac, mas não existe periodicidade de capacitações para os funcionários. De 

janeiro a junho só existiu um encontro de capacitação para os funcionários (Assistente 

social). 

 

A assistente social especificou ainda outras características da Casa da Menina Artesã: 

 

Aqui a gente não tem estatuto, tem regimento interno. Tem balancete mensal, por 
causa das vendas. Nunca teve acidente de trabalho. Também não tem conta 
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bancária, porque a gestão financeira daqui é gerida junto com a contabilidade da 
Amac como um todo (Assistente social). 

 

Embora a assistente social tenha afirmado nunca ter havido acidente dentro da Casa, a 

coordenadora levantou o fato de uma funcionária se cortar com tesoura como único 

acidente que recorda ter acontecido no programa, e destaca: 

 

A gente preza, muito, desde quando as meninas estão lá em cima, no curso, como 
aqui, na oficina: que tenham todo cuidado para utilizar a tesoura e a agulha. Elas 
têm que prezar pelo material, porque elas sabem que o material a gente compra 
com os 30% da venda dos artesanatos que é revertido para o projeto 
(Coordenadora). 

 

Tanto a assistente social quanto a coordenadora mencionam a venda dos artesanatos como 

atividade específica da Casa. A assistente social destacou que o balancete é feito 

internamente, ao passo que a coordenadora pontuou que 30% do valor das vendas são 

destinados à compra de material para a confecção de novos artesanatos (os demais 70% são 

entregues às meninas autoras das peças vendidas, como se viu anteriormente). A destinação 

dos 30% da receita de vendas dos artesanatos para a aquisição de tecidos e materiais, 

inclusive os mais caros, que demandam maior controle e cuidado, se converte, assim, em 

fonte de regras e orientações de usos e limites do material. 

 

 

5.4.3. A visão de quem assume o poder institucional 

 

 

O pesquisador adotou como “estratégia” para motivar as respostas da coordenadora a 

menção às reclamações e constatações de potenciais conflitos resultantes da divergência de 

opiniões entre educadoras sociais, e delas com as medidas e posturas adotadas pela 

coordenadora. Ainda que o pesquisador manifestasse certo desconforto em mencionar isso, 

a coordenadora considerou pertinente falar sobre os impactos da liderança e efeitos de 

poder no contexto de trabalho: 

 

A pessoa questiona a minha liderança, mas não traz isso para a reunião. É 
necessário levar isso em consideração. Eu sempre falo que as coisas têm que ser 
conversadas aqui na mesa. O que não for conversado na mesa, eu não levo em 
consideração não. O que é falado em corredor, o que é falado na cozinha, no 
café, qualquer coisa assim, eu não levo em consideração não. Para mim, é em 
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reunião. Se não quiser falar na reunião, chega até a mim, venha aqui, vamos 
sentar e vamos conversar. Agora... questionar por trás, sinceramente, é uma coisa 
que eu acho que não deve levar em consideração. A gente até sabe que existe, 
mas é uma coisa que é... O que eu posso falar a respeito disso? Porque eu não 
faço isso. Com as minhas chefias, eu nunca fiz. Pode perguntar para a [antiga 
chefe do Dip], pode perguntar para uma outra chefe minha... Ou eu falava 
diretamente com elas, alguma coisa; ou não falava nada com ninguém. Falar com 
uma outra colega, que também seja coordenadora de programa, falar mal da 
nossa chefe, eu nunca fiz isso. Se eu estou com algum problema, se estou 
insatisfeita, eu tenho que chegar até a minha chefe e falar (Coordenadora).  

 

A perspectiva da coordenadora revela o desejo de incrementar a capilaridade do poder. Ela 

pensa, sem nenhum receio, que cada um, com sua percepção, deve explicitar o que pensa. 

Ela se apresenta como referência, enfatizando sua autoria em sua fala, conferindo assim a 

autenticidade a seu próprio discurso, num processo semelhante àquele teorizado por 

Foucault (2010). 

 

Além disso, quanto ao possível apego da coordenadora com o desenvolvimento do 

programa (conforme mencionado por uma das educadoras sociais entrevistadas), observa-

se o que Souza e Carrieri (2012) analisam com base em algumas proposições de Michel de 

Certeau: de que, em ambientes organizacionais (ou de trabalho, como no cotidiano dos 

funcionários e adolescentes do programa) há grupos dominantes que determinam o que 

deve ser feito pelos demais, incorrendo na possibilidade de aplicarem essa influência para 

fins pessoais. Conforme a coordenadora se posiciona, isso não retrata condutas da gestão 

do programa, tendo em vista suas argumentações de que todos os envolvidos devem 

apresentar suas perspectivas. 

 

No que respeita à perda do foco no mercado de trabalho, a coordenadora apresentou sua 

própria perspectiva: 

 

A questão da captação para ingressar em empresas não é feita, realmente. O que 
aconteceu? Quando eles [os gestores da Amac] tiraram os profissionais dos 
programas, a qualidade caiu muito, por que a [profissional da Amac que atua fora 
da Casa da Menina Artesã] que era a nossa assistente social aqui, antes, e que 
hoje é a nossa diretora, ela tinha um arquivo com os nomes de todas as meninas, 
endereço, o que cada uma fazia de melhor. Ela tinha uma fichinha de controle 
disso. Quando tiraram todos os profissionais da Amac para irem para os Cras, o 
que aconteceu? Isso caiu. Com certeza. E essa é uma coisa que eu realmente 
acho que não é o meu foco. Eu posso, devo, melhorar nisso (Coordenadora).   
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A razão pela qual a Casa da Menina Artesã atualmente não tem como foco o 

encaminhamento de mão de obra para o mercado de trabalho, segundo a coordenadora, são 

as dificuldades operacionais para se efetivar o cadastramento, em banco de dados, das 

participantes do programa. Ela considera que, se isso é uma crítica apresentada por uma 

educadora social, que esse fosse um assunto tratado em reunião, pois se trata de um 

aspecto importante para a melhoria do cotidiano de trabalho.  

 

Assim como julga ser pertinente que as colegas de trabalho explicitem suas opiniões nas 

reuniões, a coordenadora também valoriza a contribuição dos atores sociais do programa, 

nas relações transparentes com públicos externos: 

 

A gente não faz reuniões educativas com os pais das adolescentes, não fazemos 
isso com as famílias. Mas a gente faz reuniões na medida de estar interando o 
programa, informando como funciona o programa, de tudo o que a gente faz. A 
família está sempre acompanhando, tanto que a gente, graças a Deus, até hoje, 
não tivemos nenhum problema de vir uma mãe e dizer assim: “Ah, vocês estão 
explorando minha filha, porque ela faz as coisas para vender e não recebe quase 
nada!”. Nunca a gente teve isso, por quê? Porque temos uma relação muito 
transparente para as famílias. Uma coisa que eu acho fundamental em todos 
esses anos: a transparência para as famílias, do que as meninas fazem aqui e o 
que recebem; e a transparência para as pessoas que compram. A gente também 
nunca teve alguma pessoa que dissesse “Ah, será que esse dinheiro chega mesmo 
nas mãos das meninas?”. E com isso, talvez não comprar, em função de não 
acreditar, de achar que o dinheiro não vai para as meninas. A gente nunca teve 
problemas com isso aqui. Eu acho isso uma coisa muito positiva para a gente 
aqui (Coordenadora). 

 

Figura 05: Símbolo da Casa da Menina Artesã  

 

FONTE: Dados da pesquisa  
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Focada no universo interno do programa e ressaltando características específicas da cultura 

dele, a coordenadora fala sobre o símbolo da Casa: a menina com o girassol na orelha que 

foi criada em 2000, quando foi criado o programa (Coordenadora). Ela menciona o artista 

local, Eliardo França, como um representante da cultura local. 

 

Ele criou essa bonequinha para ser a identificação do programa. Quando veio, 
entrou a administração do [ex-prefeito], ele não deixou usar mais a bonequinha. 
Aí, quando o [ex-prefeito] saiu, a primeira coisa que a gente fez foi ressuscitar a 
bonequinha (Coordenadora). 

 

Ela enfatiza a importância do símbolo e de seu criador, demonstrando o orgulho de ter 

recebido a contribuição de um importante artista local na imagem e identidade do 

programa que coordena. 

 

A pessoa pode olhar e não achar a boneca bonita, mas ela tem seu valor. Tanto 
que quando a Casa fizer 15 anos... Nós faremos 13 agora, dia 28. Eu pretendo, 
quando a Casa fizer 15 anos, tentar fazer alguma coisa com o artista que criou a 
logo. Quem sabe um livrinho? Ou ele vir fazer uma visita? Eu nunca tive contato 
com ele. Quem sabe nessa visita, a gente possa falar de toda a história do 
projeto? E quem sabe ele não teria a ideia de algo que possa ser lançado? A logo 
foi criação livre dele. O porquê ele fez essa bonequinha, eu não saberia dizer 
não. Não sei explicar não. O “CS” [assistente administrativo na Casa] até brinca 
que ela é a “Gabriela, cravo e canela”, mas eu acho ela muito bacana 
principalmente por ter sido criada por um artista plástico. Você não acha que isso 
é de um tremendo valor? Eu fiz questão de voltar a usá-la justamente por isso. 
Independente de ser bonita, ou feia, eu acho que ela representa a Casa 
(Coordenadora). 

 

Indagada sobre os ritos da Casa, a gestora disse: 

 

A avaliação do curso. Você não acha que isso é um rito? Porque elas avaliam o 
curso e são avaliadas. Eu acho que isso é um rito, porque elas avaliam o curso 
para a gente também melhorar para a próxima turma. Mesmo que seja uma 
avaliação simples, primária, sempre tem coisa que a gente tira do que a gente 
pode melhorar. Por exemplo, se elas disserem assim: “Ah! Eu detestei aprender o 
fuxico!”. A gente tem que parar para pensar, puxa, três ou quatro meninas 
falaram que detestaram o fuxico... Será que a gente não deu esse módulo 
direitinho? Entendeu? Então a avaliação delas também é importante. Por mais 
simples, ou pequena, ela tem o seu valor. Na avaliação delas tem assim: “O que 
ela gostaria de ter aprendido e que não aprendeu aqui?”. Aí, vamos supor, 
algumas colocam o “crochê”. Mas é uma coisa que não dá tempo de explicar. 
Então a gente avalia mais por esse lado. Não dá tempo, na quantidade de aulas, 
da gente ensinar o crochê. É uma coisa que quando a gente tentou colocar na 
oficina, a gente viu que não tem muita saída; mas isso é bom para a gente avaliar 
(Coordenadora). 
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Nessa fala, além de divulgar a avaliação periódica, feita a cada conclusão de uma turma no 

curso, a coordenadora aponta o poder capilar das meninas e o valor da opinião delas para 

as próximas ações e planejamentos da Casa.  

 

Ainda sobre os “ritos” próprios da Casa da Menina Artesã, a coordenadora fala: 

  

A reunião semanal seria um rito? E o sócio-educativo? Eu acho que o sócio-
educativo é o mais importante de tudo o que temos na Casa! É o trabalho de 
formação, e é uma coisa sobre a qual eu sou muito focada. Isso até... Eu posso 
até ter deixado de lado essa outra parte, do encaminhamento para empresas, 
porque eu sou muito mais focada na formação humana das meninas 
(Coordenadora).  

 

Anteriormente perguntara-se à assistente social se a prática de formação sócio-educativa 

corresponderia a um rito no cotidiano das meninas artesãs, e ela havia dito que não, que é 

um dos principais focos do programa. A coordenadora também foi enfática ao falar sobre a 

importância dessa formação: 

 

Eu acho que a gente conseguir dar uma perspectiva um pouquinho diferente para 
elas, do tipo “olha, você pode seguir assim na sua vida... tem isso que você pode 
fazer”; “você quer ter um profissão?”; “claro que você vai ter a sua família, pode 
querer ter sua casinha, mas você quer ter uma profissão também?”; “você quer ir 
pelo seu caminho, para ter o seu dinheiro, para você poder ter as suas coisas”. 
Então essa parte da formação delas, aqui dentro da Casa, eu acho que é a coisa 
mais importante. Por exemplo, quando a gente passou pela administração do [ex-
prefeito], foi uma época muito difícil porque a Casa ficou muito voltada para a 
produção.  Eu voltei, na época, da reunião de departamento, muito desanimada 
porque ele falou que o foco era a produção. E para mim, o foco, aqui, não é a 
produção! É claro que a gente tem que ter uma produção de boa qualidade para 
as pessoas não comprarem por pena. Eu acho que isso a gente conseguiu: tirar 
esse ranço do artesanato. É claro que eu quero que façam um artesanato de 
qualidade, mas o foco não é a produção. Não vou apertar a menina: “Olha, você 
tem que produzir dez chaveiros nesse mês”. Não é por aí! Chega o dia em que a 
menina não ta legal, ou que ela falta porque está com problema na família. Não 
vou cobrar dela, ao chegar no final do mês, e dizer: “Você não produziu dez 
chaveiros, não atingiu a meta, sua produção será ruim por causa disso”. Então, 
assim, eu acho – para mim – que o foco principal daqui, do programa, é a 
formação humana delas. Tem a orientação e qualificação profissional sim, mas 
principalmente a formação humana, para daí elas desenvolverem e verem no que 
elas querem se qualificar. Por exemplo, tem muita menina que está saindo daqui 
para ir fazer o curso do Senai. No curso do Senai a maioria delas já sai até 
empregada. Então eu acho o sócio-educativo daqui fundamental, muito 
importante, e eu acho que a formação humana delas é o principal. E a formação 
humana não é só limitada na palestra que ela tem, no conteúdo que ela ta 
discutindo não. Eu acho que a formação humana, aqui, se revela no convívio que 
a gente tem, de falar “Fulana, não é legal você vir aqui com essa roupa”; 
“Fulana, o que ta acontecendo que você está chegando muito atrasada?”. É desse 
contato, do dia a dia, que eu digo. É nesse sentido. Não é só naquilo que é 
formatado no sócio-educativo não. É o que vai além, e isso é feito por todos os 
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funcionários. Não somente feito pelo educador, ou só feito pela pedagoga, ou 
pela assistente social. A parte educativa é feita por todo mundo! Vamos supor que 
a menina sai do banheiro e a auxiliar de serviços gerais está limpando lá e ela sai 
sem dar descarga, eu oriento a serviços gerais que oriente a adolescente a voltar e 
dar a descarga e lavar a mão dela. Com a maior educação, com o maior respeito. 
Essa é a parte de formação que a gente dá para a adolescente, que eu acho que é 
um diferencial da Casa. Não é feito somente pelo formato do sócio-educativo, 
mas é a formação que a gente dá no dia a dia delas aqui. Outras coordenadoras 
podem vir a não achar isso tão legal, julgar que é um gesto pequeno, mas eu acho 
que é o mais importante. Eu sou muito preocupada com os pequenos gestos do 
dia a dia, mas são nesses atos que eu vejo a representatividade para o mundo do 
trabalho, do que vai ser na vida dela, quando ela trabalhar lá fora, quando ela 
conviver em grupo. Eu sou muito preocupada com isso, com essas coisas do dia 
a dia, mas pode ser que, por tanto me focar nisso, eu deixe a desejar em outras 
coisas, como a questão do encaminhamento para o trabalho (Coordenadora). 

 

A coordenadora apresentou suas perspectivas particulares, próximas às da maioria dos 

gestores ou criadores de projetos sociais: ela quer preservar a autonomia do público 

atendido. É válido articular essa fala com trechos da transcrição da entrevista com a 

assistente social que manifestou considerações semelhantes quanto à principal finalidade 

do programa: 

 

Tem a inclusão pelo trabalho, mas a gente não encaminha para o trabalho, igual 
se encaminha pelo Promad. Lá eles fazem o curso, depois a empresa contrata o 
aprendiz. Aí há inclusão para o mercado de trabalho. Depende dele, desse 
adolescente, do trabalho dele, porque algumas empresas, dependendo do 
desempenho dele, até contrata como funcionário. Porém, não é esse o nosso 
caso. Algumas empresas vêm buscar, aqui, se a gente indicaria alguma menina, 
mas a gente não tem contato firmado com empresa para fazer “Olha, a gente vai 
te mandar duas...”, entendeu? Isso é uma coisa muito esporádica. Não é o fim. 
Eu acho que estaria mais focado para a formação sócio-educativa. Eu acho que o 
foco aqui está muito na linha da educação, porque tem meninas que podem ficar 
dois, três anos que já estão aqui. Lógico, ela ta aqui como no mercado de 
trabalho porque está ganhando alguma coisa também. Tem essa linha de 
produção, mas a gente não tem esse viés de incluir numa empresa, no mercado 
de trabalho, lá fora. Ela fica aqui se quiser, ela vai conseguir emprego por ela 
mesma, não via Casa. Tem a inclusão produtiva no sentido de assumir postura, 
disciplina, saber se comportar, a formação dela, e ganhando alguma coisinha 
aqui, para sentir essa questão do mercado. Porque depende da produção dela e da 
venda. Se ela produziu uma peça por mês, ela não vai ganhar nada (Assistente 
social). 

 

Eu percebo que já foi o tempo das empresa parceiras estarem absorvendo as 
meninas, mas hoje, elas estão muito mais trabalhando aqui dentro. Na postura, 
não só no sócio, mas ela, enquanto aqui, na oficina, o educador está orientando a 
postura. E têm as regras, elas têm que saber cumprir as regras. Eu vejo mais a 
questão do sócio, o fim para a educação. A gente trabalha a educação para o 
mercado de trabalho (Assistente social). 
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Entretanto, ainda que a inclusão social pelo trabalho seja um dos objetivos da Casa da 

Menina Artesã, a coordenadora questiona a maneira como esse fim é alcançado em 

diferentes instituições, especialmente quando ações próprias da prefeitura são anunciadas 

na mídia com base em contingentes numerosos de populações atendidos. Há a ressalva e a 

crítica de Alves (2011 e 2013), Castel (2012) e do próprio Foucault (1978a), passíveis de 

serem aplicadas à ideia de inclusão social pelo trabalho: de que indivíduos pobres são 

convertidos em força de trabalho de modo a se exporem à precariedade do trabalho, ou 

mesmo perpetuarem a desfiliação social. Conforme exposto por Castro (2009), Martins e 

Peixoto Júnior (2009), Machado (2009) e Ferreira (2009), Foucault define biopoder como 

o que é aplicado sobre a população, de modo geral. O biopoder garantiria segurança, 

contando com a intervenção política e governamental que visaria preservar a vida em 

sociedade (por meio de um trabalho que resulta em riqueza para a sociedade e preservação 

da ordem social).  

 

Todavia, ressalvas se revelam na perspectiva da coordenadora ao apresentar críticas acerca 

da constituição de muitos programas sociais aplicados a grandes populações: 

 

Não existe mais essa coisa de você fazer um atendimento para várias pessoas. 
Por exemplo, o esquema da Febem é falido. Você despersonaliza completamente 
a pessoa. Aqui não. Aqui a gente sabe que aquela ali tem a mãe “assim”, que a 
família dela é “assado”. A gente tenta! Tem hora que a gente não dá conta de 
tudo, lógico! Obviamente, né? Mas o máximo que a gente tenta é de dar esse 
atendimento por pequenos grupos, porque o atendimento para grandes grupos é 
falido. Alguém pode dizer “Ah, mas um programa desse gasta muito dinheiro”, 
mas ora, qualquer coisa, para ter qualidade, terá que gastar. Ou então, faz que 
nem o político que gosta de falar de ações para muitos números (Coordenadora). 

 

Ela menciona algumas matérias recém lançadas em jornais da cidade de iniciativas 

públicas, destinadas a milhares de crianças, em seus indicadores de metas. 

 

Eu acho que isso é um papo muito político. Tomara que eles alcancem esse total 
de crianças, mas é difícil. Difícil você atrair, por quê? A rua é mais atrativa, o pai 
pode ser comprometido... Eu acho que o atendimento tem que ser personalizado! 
E outra coisa que eu acho importante, também, é o papel de cada um de ser 
educador, independente da função que ocupa. Isso é uma coisa que eu sempre fiz 
questão aqui dentro. Todo mundo aqui tem que ser educador. Independente se é 
serviços gerais, se é administrativo, se é coordenador, a principal função nossa, 
aqui, é a de educador (Coordenadora). 
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O entusiasmo do pesquisador, ao presenciar essa postura da coordenadora entrevistada, foi 

difícil de ser contido, denunciando a inexistência de “neutralidade científica” na condução 

deste estudo de caso. Estava ali tudo o que se esperava ser ouvido: o aprendizado do ofício 

de artesãos, na Casa da Menina Artesã, não se concentra, exclusivamente, na formação de 

mão de obra e encaminhamento para o mercado de trabalho. Ela não pretende ser uma 

instituição que forma forças operárias para empresas. É priorizada a formação sócio-

educativa, a orientação disciplinar e humana, respeitando a subjetividade das adolescentes 

que, hoje, participam do programa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 

Entrevistas, observações, diário de campo e outros dispositivos metodológicos utilizados 

na pesquisa apontaram que a pobreza, um dos aspectos mais característicos da 

vulnerabilidade social, é uma pré-condição para as adolescentes participarem da Casa da 

Menina Artesã. No programa são utilizadas, sobretudo, orientações disciplinares e 

pastorais voltadas à extinção de condutas que eventualmente manteriam a desfiliação 

social (Castel, 2012) das adolescentes participantes. As relações de poder que se 

evidenciaram no cotidiano da Casa têm impactos sobre as aprendizes e revelam como elas 

devem se comportar para não perpetuarem, suspostamente, a própria vulnerabilidade 

social. Elas devem eliminar, por exemplo, posturas de má educação e devem aceitar os 

princípios de cidadania. 

 

Todos os funcionários da Casa, em cumprimento às delegações da coordenadora, exercem 

o poder pastoral sobre as adolescentes que são identificadas como pessoas em formação e 

que demandam orientação quanto à postura, hábitos sanitários, modos de se vestir e 

interagir com colegas. As intervenções dos funcionários são um exercício do poder 

disciplinar, voltado para a reversão de aspectos inerentes à vulnerabilidade social. 

Coordenadora e educadoras sociais parecem reconhecer que ajustar certas condutas das 

adolescentes corresponde à eliminação do que possa estigmatizá-las como “pobres” e/ou 

“vulneráveis”. 

 

A prática cotidiana na Casa não interfere no aspecto da pobreza, pois não orienta as 

meninas acerca de como gerar renda através do artesanato (as próprias funcionárias 

parecem não dominar essa habilidade; por exemplo, algumas vezes mostram-se incapazes 

de definirem os preços dos itens produzidos). Diferentemente, orientações pastorais e 

disciplinares são praticadas no intuito de despertarem nas aprendizes o senso de 

responsabilidade, a compreensão de que estão aptas a buscar melhorar, autonomamente, 

seus padrões de vida e emergirem em contextos socialmente referenciados: na educação 

superior ou num emprego. Destaca-se, ainda, que as adolescentes não consideram a 

possibilidade de empreender e, tampouco, de trabalharem como artesãs bordadeiras. 
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Portanto, devido às evidências obtidas por meio de observações e entrevistas de que as 

meninas artesãs não desenvolvem criatividade, nem são encaminhadas efetivamente para o 

mercado de trabalho, questiona-se a autonomia que aí conquistam. As egressas da Casa 

parecem desprovidas do poder de solucionar seus próprios problemas. 

 

Apesar de serem livres para assumir um novo emprego ou desenvolver seus estudos, as 

meninas artesãs se apegam (ou são induzidas) a ritos: o de chegar àquele ambiente de 

trabalho e deixarem suas bolsas e pertences numa estante própria (parte do layout do salão 

onde trabalham), vestirem o uniforme da Amac, recolherem suas respectivas caixas de 

ferramentas e peças em fase de produção, bordarem enquanto esperam o lanche, 

organizarem-se para deixar as mesas livres para o lanche e formarem filas para receber, da 

auxiliar de serviços gerais (ou da cozinheira) a refeição do dia, regressarem ao trabalho 

passado o tempo preciso do intervalo para o lanche e trabalharem até o momento em que 

os ponteiros do relógio pendurado em uma das paredes mostram a hora exata de ir embora 

não sem, antes, tirarem o uniforme.  

 

Vivem condutas mecanicamente disciplinadas e têm uma rotina institucionalizada. Porém, 

mostram sorrisos cativantes e brilho nos olhos ao descreverem que estão ali, todos os dias, 

para as trocas afetivas com as educadoras sociais. Repetem seguidamente o jargão “mãe”, 

atribuído àquelas que assumem a orientação pastoral. A imagem materna está 

simbolicamente presente em cada nova peça a ser aprendida e confeccionada para venda na 

lojinha, em feiras ou eventos que projetam o nome da Amac e da Casa da Menina Artesã. 

As jovens reconhecem-se na marca de uma menina vestida de vermelho com flor amarela 

na cabeça, simbolizando mais de sessenta histórias compartilhadas num mesmo cotidiano, 

agrupadas no salão de um prédio tombado pelo patrimônio histórico de Juiz de Fora.  

 

A pesquisa empírica mostra ainda uma miríade de resultados. Por exemplo, mostra que 

adolescente valoriza a própria arte quando, alguém “de fora” vem adquirir o que lhe exigiu 

dias para ser feito. Mostra que muitas pessoas “de fora”, pelo menos nas percepções da 

assistente social, gostariam de aprender o que é ensinado às meninas artesãs. Mostram 

ainda que uma educadora social conhece a importância de se escutar confidências das 

jovens e que isso afeta sua própria vida pessoal, mesmo vivendo sua quarta década de 

existência; que outra educadora se revolta com o fato das meninas terem sido injustiçadas, 
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como, por exemplo, na realidade de abrigos. A coordenadora defende o símbolo da Casa, o 

desenho da menina com o girassol, vendo nele um elemento próprio à cultura do programa, 

opondo-se assim à determinação de um ex-prefeito de abandoná-lo. O risco apontado por 

Foucault acerca do interesse da sociedade capitalista em converter pessoas pobres em força 

de trabalho para abastecer empresas, não é o ideal praticado na Casa da Menina Artesã que 

busca, antes, novos horizontes para lidar com a questão da vulnerabilidade social.  

 

Visitas técnicas, entrevistas, trocas afetivas e convite para ministrar palestras sócio-

educativas tiveram impactos que estão “bordados” na alma do pesquisador, denunciando o 

caráter participante deste estudo de caso. O método genealógico possibilitou conhecer a 

produção da verdade na Casa, problematizou suas práticas sociais, permitiu apreender a 

produção de subjetividades, apontou princípios para o atendimento de novas demandas 

sociais e ampliou o conhecimento do pesquisador quanto às suas possibilidades de atuação. 

De outro lado, transformou as percepções das educadoras sociais, pedagoga, assistente 

social e coordenadora do programa acerca do papel da Psicologia Social: a ciência 

psicológica deixou de ser identificada apenas a seu enfoque clínico, ele próprio 

questionado por se ater a demandas individuais. Assim, a pesquisa empírica não se limitou 

ao objetivo de conhecer e descrever as relações de poder no programa investigado (o que, 

de toda forma, não se esgotou, requerendo novos estudos), mas também contribuiu para 

identificar outras atribuições da Psicologia Social: expandir a participação de psicólogos 

nas dinâmicas e constituições de projetos de inclusão social pelo trabalho e na  prestação 

de serviços de assistência social a populações específicas. 

 

Além dessas informações de natureza empírica, uma análise mais teórica, empreendida ao 

cabo desse trajeto de pesquisa, permite afirmar que o trabalho aqui apresentado atesta a 

fecundidade da teoria foucaultiana para a apreensão do poder em organizações 

contemporâneas, como é o caso da Casa da Menina Artesã.  A teoria conduz ao 

conhecimento não apenas do exercício como também da rede de poder que aí se instala e 

opera.  

 

Mas, antes de descrever essa rede, convém lembrar que o programa de inclusão social 

estudado surge, na pesquisa, atravessado pelo contexto de exclusão que não apenas marca e 

rotula sua origem, mas também regula a admissão de suas aprendizes participantes. Ao se 
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propor incluir, a Casa da Menina Artesã exclui, automática e paradoxalmente, a aprendiz 

que não se encontra em situação de precariedade econômica, que não é pobre nem 

vulnerável.  

 

O programa, dada a sua natureza jurídica, está ligado, ainda que apenas parcialmente, a 

uma hierarquia de órgãos públicos. É, assim, atravessado também pelos aparelhos de 

Estado. Numa instância, está subordinado ao poder executivo municipal e sofre os fluxos e 

refluxos das mudanças de mandatários eleitos. Dessa forma, imerso numa cadeia de 

comando e à mercê de superiores, dificilmente pode acentuar, na formação de suas 

aprendizes, o desenvolvimento da autonomia. Diferentemente, sem enfrentar a 

desigualdade social que o justifica, incute em suas participantes uma forma de estar no 

mundo, menos agressiva, mais amigável, de maior aceitação da pobreza, quase voltada a 

formar trabalhadoras úteis e dóceis para a ordem capitalista. Participa, assim, do esforço de 

domesticação de uma força de trabalho, o que lhe retira, em grande parte, a possibilidade 

de oferecer condições para a criatividade. 

 

O programa ainda é atravessado pelas políticas públicas atuais de assistência social, 

representadas por órgãos como Cras, Creas e Conselho Tutelar, as principais instâncias de 

encaminhamento das aprendizes. Mais uma vez, vê-se que a Casa da Menina Artesã não é 

para todo mundo, mas para jovens que supostamente precisam de ajuda e que, para 

ingressarem e passarem dos cursos às oficinas, continuando assim na Casa, têm que provar 

que não saíram da situação de dependentes de benefícios, que são pobres e/ou vulneráveis. 

 

No funcionamento da Casa, é inegável o predomínio do exercício do poder pastoral que 

transforma as funcionárias em mães devotas, pastoras de um rebalho de pequenas artesãs. 

Esse poder é exercido por meio, sobretudo, da afetividade, o que garante um clima de 

trabalho ameno, tranquilo, agradável. Mas, ele tem um efeito indesejável, o de minar a 

capacidade de decisão, de autonomia e de criação, resultando em grande dependência das 

aprendizes com relação às instrutoras. Consequentemente, embora os funcionários da Casa, 

da coordenadora à cozinheira, passando pelas educadoras sociais, tenham posturas 

responsáveis, consequentes e cuidadosas, embora tentem realizar o ideal da inclusão social 

das artesãs e afastá-las da situação de vulnerabilidade, tal como preconizado nos objetivos 



134 

 

da Casa, todos trabalham mais na formação de jovens obedientes e domesticadas que na de 

sujeitos autônomos e empreendedores.  

 

Auxiliando no estabelecimento da sujeição e da padronização, o poder disciplinar está 

também acentuadamente presente. Atuando sobre os corpos das aprendizes, exige posturas 

físicas adequadas, movimentos finos das mãos, delicadeza ao lidar com os materiais e com 

os instrumentos. Seu exercício, igualmente, dociliza a aprendiz e lhe ensina posturas de 

submissão/educação que talvez sejam importantes no lado de fora da Casa. 

 

É claro que o poder capilar perpassa todo esse cenário. Cada qual é um centro de poder e 

o exerce: a educadora social vale-se do espaço criado pela pesquisa para discordar da 

coordenação, a cozinheira para aprender e exercer o artesanato, coordenadora e assistente 

social para divulgarem suas posições de comando, etc. Quanto às jovens aprendizes, elas o 

exercem por meio de brincadeiras, como o faz-de-conta de apoderar-se do material mais 

nobre. Ações desse tipo revelam mais o abafamento do poder jovem que realmente o seu 

exercício.  

 

Finalmente, o biopoder se mostra na comparação da Casa da Menina Artesã a uma escola 

e a uma fábrica. Essas instituições produzem corpos controlados, uma visão de mundo que 

glorifica o operário útil e dócil, a aceitação das políticas públicas reguladoras e a ideologia 

que consente no trabalho precarizado contemporâneo. 

 

Contudo, com todas essas contenções e obstáculos, uma inclusão social “virtuosa” é 

garantida no programa, talvez ainda limitada, instável e ligeiramente desfiliada. Há certa 

participação/inclusão, na Casa, de familiares das aprendizes – sobretudo de suas mães –, 

mas a comunidade mais extensa ou os respectivos bairros são excluídos e suas vozes 

silenciadas em nome da paz no recinto do programa. A Casa se encarrega também da 

mediação com o público externo no que diz respeito à compra de material e venda de peças 

produzidas. Chega a haver tímidos contatos e trocas diretas entre as jovens e a 

comunidade, tal como sugerido no programa de inclusão social através do artesanato 

proposto por Pacheco (2008); mas as próprias jovens dizem não se sentirem à vontade nas 

trocas diretas de peças feitas sob encomenda, preferindo a venda através da loja da Casa da 

Menina Artesã. 
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Finalmente, há certo espaço para o exercício da criatividade, embora também restrito e 

limitado, sobretudo pela escassez de recursos que exige o controle do uso de material 

nobre e a tutela do corte, a fim de minimizar erros. Isso reduz a possibilidade de expressão 

plena da criatividade (Mitjáns, 2000) e limita instâncias de simbolização (Rojas, 2002). 

 

Diante das evidências de predomínio dos poderes pastoral e disciplinar e diante das 

observações relativas à Casa da Menina Artesão aqui apresentadas, resta, sem resposta a 

questão: é possível, com o emprego desses dispositivos de poder e com essas tentativas de 

inclusão social, resolver realmente as questões da exclusão e da vulnerabilidade social? 
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8. ANEXOS 
 

8.1 ANEXO 1: FORMULÁRIO PARA CADASTRO DE CONJUNTOS SOCIAIS 
 
(versão adaptada para entrevista estruturada realizada com a Coordenação da Casa da 
Menina Artesã) 
 
001 – Nome do conjunto social/Sigla: 
Endereço: 
 
002 – Logradouro:  
Número:  Complemento:                   Bairro: 
Município:                                                        UF:   
CEP:  
Telefone: 
e-mail: 
 
002 - Tipo de conjunto social: 

1. Grupo 
2. Associação 
3. Organização 
4. Instituição 
5. Comunidade 
6. Movimento social 
7. Outro (especificar):  

 

Aspectos político-ideológicos do conjunto social 

 

003 – Breve histórico do conjunto social: 

 

004 – O conjunto social dispõe de símbolos que o representam? 

005 – Hino     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

006 – Bandeira    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

007 – Cantigas    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

008 – Bottoms     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

009 – Camisetas     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

010 – Uniformes          1. Sim   2. Não  3. Não se aplica 

011 – Vestimentas especiais         1. Sim   2. Não  3. Não se aplica 
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012 – Crachá     1. Sim   2. Não  3. Não se aplica 

013 – Logomarca                                        1. Sim   2. Não   3. Não se aplica 

014 – Outro(s) (especificar):  

015 – Quem criou esses símbolos?  

016 – Como foram feitos? 

017 – O que eles significam? 

018 – Onde esses símbolos podem ser encontrados? (especificar)  

019 – Há comemorações, celebrações que se repetem (Festa de Natal, Festa de Páscoa, dia 
do padroeiro, Aniversários especiais)?      1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

020 – Descrevê-las: 

021 – Há rituais que se repetem regularmente no conjunto social (orações, canções, tipos 
de comportamentos, repetição de gestos, senhas)?       1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

022 – Relatar como acontece cada ritual (sequências e ritmos) 

É possível reconhecer associados/membros/participantes do conjunto social a partir de:  

023 – Uso de gestos específicos                      1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

024 – Uso de linguagem especial (gírias)                1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

025 – Senhas (numéricas ou verbais)                   1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

026 – Códigos (escritas especiais/assinaturas)        1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

027 – Outra (especificar): 

028 – Descrever essas insígnias (gestos, linguagens, códigos, etc.)  

 

029 – Quando novos membros/associados são recebidos no conjunto social, há "rituais de 
iniciação" (tipo a calourada, apadrinhamento, cerimônias de introdução da pessoa)? 

 1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

030 – Descrever: 

031 – Quando algum participante/membro/associado se afasta do conjunto social por 
alguma razão (viagem, mudança, aposentadoria), há cerimônias especiais de despedida?  

        1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

 

032 – Especificar quais: 
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033 – Quando algum membro/associado do conjunto social morre são realizados ritos 
específicos?               1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

034 – Descrever os ritos: 

  

 Aspectos político/jurídicos do conjunto social 

 

035 – O conjunto social é: 

1. Empresa privada de sociedade limitada 

2. Empresa privada de sociedade anônima 

3. Empresa pública 

4. Autarquia 

5. Fundação 

6. ONG 

7. Órgão de serviço público federal 

8. Órgão de serviço público estadual 

9. Órgão de serviço público municipal 

10. Associação comunitária (de moradores ou outra) 

11. Associação de assistência 

12. Associação corporativa 

13. Sindicato 

14. Cooperativa 

15. Outro (especificar):  

 

Quem é o mandatário (instância superior de poder)? 

036 – Órgão público    1- Sim     2 - Não    3 - Não se aplica 

037 – Especificar qual:  

038 – Proprietário(s)    1. Sim     2. Não   3. Não se aplica 

039 – Especificar qual(is) 
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040 – Conselho curador   1. Sim     2. Não    3. Não se aplica 

041 – Qual a composição do Conselho? 

042 – Instituição religiosa          1. Sim     2. Não    3. Não se aplica 

043 – Especificar qual: 

044 – Outro (especificar):  

045 – O conjunto social está inserido em outro conjunto social?   

1. Sim   2. Não   3. Não se aplica 
046 – Qual? (especificar) 

047 – O conjunto social tem outro, subordinado a ele? 

      1. Sim     2. Não   3. Não se aplica 

048 – Qual? (especificar):  

049 – Depende financeiramente de outro conjunto social? 

      1. Sim      2. Não    3. Não se aplica 

050 – Qual? (especificar):  

051 – É fiscalizado por outro conjunto social? 

    1. Sim       2. Não        3. Não se aplica 

052 – Qual? (especificar):  

053 – Trabalha em parceria com outro conjunto social?  

      1. Sim        2. Não 3. Não se aplica 

054 – Qual? (especificar):  

055 – Coopera esporadicamente com outro conjunto social?  

      1. Sim        2. Não 3. Não se aplica 

056 – Qual? (especificar):  

057 – Qual é a principal função à qual o conjunto social se dedica? 

1. Educação 
2. Produção 
3. Guarda 
4. Saúde 
5. Religião 
6. Serviço 
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7. Defesa 
8. Justiça  
9. Comunicação 
10.  Lazer 
11. Cultura 
12. Artes 

 13.Outra (especificar):  

  

Além dessa função principal, o conjunto social têm outras funções relacionadas a: 

058 – Educação    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

059 – Produção    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

060 – Guarda           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

061 – Saúde     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

062– Religião           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

063 – Serviço           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

064 – Defesa           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

065 – Justiça           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

066 – Comunicação          1. Sim  2. Não  3. Não se aplica  

067 – Lazer     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

068 – Cultura           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

069 – Artes     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

070 – Outra (especificar):  

071 – Qual a data de constituição do conjunto social? 

072 – O conjunto social tem estatuto?  1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

073 – O estatuto está registrado em cartório? 1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

074 – O conjunto social tem regulamento(s)? 1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

075 – Tem organograma?    1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

076 – Tem livro(s) de ata(s)?    1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

077 – Tem livro(s) de balancete mensal?   1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 
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O Conjunto Social mantém registro de:  
078 – Acidentes de trabalho               1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

079 – Doença profissional                      1. Sim 2. Não 3. Não se aplica  

080 – Afastamento por doença              1. Sim 2. Não 3. Não se aplica 

 

O conjunto social possui conta bancária?  

081 – Conta corrente     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

082 – Conta poupança   1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

083 – Outra (especificar):  

 

 Aproximadamente, qual é a composição do conjunto social? 
084 –  Número de dirigentes ............. 

085 –  Número de participantes informais fixos ............. 

086 – Número de participantes informais esporádicos ............. 

087 – Número de funcionários ............. 

088 – Número de associados/membros ............. 

089 – Número de voluntários ............. 

090 – Número de sócios proprietários/quotistas ............. 

091 – Número de bolsistas de trabalho ............. 

092 – Número de estagiários ............. 

093 – Outros (número) ............. 

094 – Especificar quem são:  

 

 Aspectos de gestão administrativa do conjunto social 
 

Como é organizado o conjunto social?  

095 – Há uma hierarquia?    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 
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096 – A hierarquia é: 

1. Formal  
2. Informal   
3. Não se aplica   

 

097 – Há um presidente?           1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

098 – Há diretores?     1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

099 – Quantos?  

100 – Há coordenadores?   1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

101 – Quantos? 

102 – Há conselhos?    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

103 – Quais?  

104 – Há órgãos colegiados?    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

105 – Quais?  

 

Atividades do conjunto social 
 

106. – A quem o conjunto social atende?(descrever a clientela atendida) 

107 – No atual momento (2012), qual a faixa etária com maior predominância? 
1. Adolescentes de onze (11) a quatorze (14) 
2. Adolescentes de quinze (15) a dezoito (18) 
3. Adolescentes de dezenove (19) a vinte e um (21) anos   
4. Adultos de vinte e dois (22) a trinta e nove (39) anos 

  

108 – Quais são os objetivos e/ou metas do conjunto social?   

109 – O conjunto social tem alcançado esses objetivos e/ou metas?  

1. Sim   2. Não  3. Não se aplica 

110 – Observações com relação aos objetivos/metas atingidos (as): 

111 – O conjunto social tem projetos para o futuro?  

1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

112 – Quais são? (especificar): 
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113 – Que tipo de atividades são realizadas no (pelo) conjunto social, a fim de atingir os 
objetivos almejados? (especificar): 

O conjunto social realiza:  

114 – Grupos de estudo    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

115 – Com que frequência? 

116 – Reuniões de equipe   1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

117 – Com que frequência? 

118 – Reuniões Gerais   1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

119 – Com que frequência? 

120 – Assembléias Gerais   1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

121 – Com que frequência? 

 

O conjunto social oferece: 

122 – Palestras    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica  

123 – Com que frequência? 

124 – Cursos      1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

125 – Com que frequência? 

126 – Festas            1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

127 – Com que frequência? 

128 – Gincanas    1. Sim  2. Não  3. Não se aplica  

129 – Com que frequência? 

130 – Outra(s) atividade(s) (especificar): 

131 – Mantém registro de suas atividades?  1. Sim  2. Não  3. Não se aplica 

132 – Observações relativas a atividades realizadas pelo conjunto social: 

A quem se destinam essas atividades realizadas?  

133 – Às pessoas que trabalham ou atuam no conjunto social                            

1. Sim  2. Não   3. Não se aplica 
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134 – Aos associados/membros   1. Sim  2. Não   3. Não se aplica 

135 – Aos usuários     1. Sim   2. Não    3. Não se aplica 

136 – Aos internos ou moradores   1. Sim   2. Não   3. Não se aplica 

137 – Aos alunos     1. Sim   2. Não   3. Não se aplica 

138 – Ao público em geral          1. Sim   2. Não    3. Não se aplica 

139 – A outras pessoas? Quem? (especificar): 

 

140 – Com que frequência o conjunto social promove capacitação para seus membros 
colaboradores (funcionários)? 

Sempre 
Muitas vezes 
Às vezes 
Raramente    
Nunca   

 

No último ano ocorreram no conjunto social casos de:  

141 – Acidentes de trabalho     1. Sim  2. Não   3. Não se aplica 

142 – Número aproximado:  

143 – Doenças profissionais         1. Sim       2. Não  3. Não se aplica 

144 – Número aproximado:  

145 – Afastamentos por doença        1. Sim       2. Não  3. Não se aplica 

146 – Número aproximado:  

147 – Faltas (ausência) por doença  1. Sim       2. Não  3. Não se aplica 

148 – Número aproximado:  

149 – Quais foram as doenças mais comuns que ocorreram no último ano? 

150 – Quais foram os acidentes mais comuns que ocorreram no último ano? 
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8.2 ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(apresentado para todos os adultos que participarem do estudo, bem como para as 

adolescentes entrevistadas na pesquisa de campo) 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo Poder e inclusão social: análise de um 

programa de aprendizagem do ofício de artesãos. 

Os avanços na área da Psicologia Social( em especial, na linha de pesquisa: processos 

psicossociais e sócio-educativos) ocorrem através de estudos como este, por isso a sua 

participação é importante. O objetivo deste estudo é conhecer como se constituem as 

relações de poder envolvendo os agentes inseridos no contexto da aprendizagem do ofício 

de artesão, os resultados do programa do ponto de vista da inclusão social e as maneiras 

como as adolescentes atendidas se apropriam das competências aprendidas na Casa da 

Menina Artesã, em Juiz de Fora. 

Caso você participe, será necessário participar de entrevista(s) e/ou responder a questões – 

ou outras solicitações de informações – que muito contribuirão ao desenvolvimento deste 

estudo. Para tanto, é válido destacar que tudo o que será informado não será, sob nenhum 

aspecto, adotado enquanto qualquer possibilidade, ou procedimento, que lhe traga qualquer 

desconforto (físico ou emocional), ou risco à sua vida. 

Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá não participar da pesquisa ou 

retirar seu consentimento a qualquer momento, sem prejuízo no seu atendimento. Pela sua 

participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro, mas terá a garantia 

de que todas as despesas necessárias para a realização da pesquisa não serão de sua 

responsabilidade. Seu nome não aparecerá em qualquer momento do estudo, pois você será 

identificado por um código, ou pseudônimo. 
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ANEXO 2 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

Eu, __________________________________________________________, li e/ou ouvi o 
                                            (nome do voluntário) 

 
esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual procedimento a que 

serei submetido. A explicação que recebi esclarece os riscos e benefícios do estudo. Eu 

entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento, sem 

justificar minha decisão e que isso não afetará meu tratamento. Sei que meu nome não será 

divulgado, que não 

terei despesas e não receberei dinheiro por participar do estudo. Eu concordo em participar 

do estudo. 

 

Juiz de Fora, ............./ ................../................ 

 
_______________________________________                                           
Assinatura do voluntário ou seu responsável legal                                          
 
 
_____________________________ 
Documento de identidade 
 
 
 
 
_______________________________ 
Frederico Azevedo Alvim Assis 
pesquisador responsável 
 
 
Telefone de contato do pesquisador: (32)8845-1615 
 
 
 
Em caso de dúvida em relação a este documento, você pode entrar em contato com  a 
Comissão Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade Federal de São 
João del-Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 


